
 
 

 

 

Commissievragen over activiteiten en een feest voor jeugdigen in Huizen 

 
Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders 
Van: C. Loenen 
Betreft: Commissievragen betreffende activiteiten en een feest voor jeugdigen 
Datum: 12 mei 2022 
 
Geacht college, 
 
Omdat met kerst 2021 verschillende activiteiten en een feest voor jeugdigen niet door kon gaan, was het 
voorstel om dit in de meivakantie van 2022 alsnog doorgang te laten vinden. Wij hebben met elkaar op 
28 december 2021 een raadsvoorstel gedaan voor het doorschuiven van budget voor activiteiten voor 
jeugdigen, waarbij dit in het Raadsbesluit van 10 februari 2022 is vastgelegd. Want wij vonden en vinden 
het nog steeds belangrijk dat onze jeugd, dat al zo lang niets meer heeft kunnen ondernemen door 
Covid, weer onder elkaar kunnen komen, o.a. doormiddel van activiteiten en een feest. 
Nu lezen wij in een artikel van de digitale krant ‘Nieuwsblad van Huizen’ d.d. 6 mei 2022, dat het 
jongerenfeest op 6 mei in Gosepa gehouden zou worden, maar dat dit niet door zou gaan i.v.m. te weinig 
verkochten kaarten en niet genoeg tijd voor goede promotie. In het artikel staat dat het feest wordt 
verplaatst en dan ook toegankelijk wordt voor jeugd uit omstreken. 
 
In verband hiermee heeft de fractie van de VVD een aantal vragen: 
1. Door wie en op welke wijze is er onderzoek gedaan onder onze jongeren naar de belangstelling voor 

het feest in de meivakantie? 
2. Hoe kan het dat dit jongerenfeest niet genoeg gepromoot is, en waar en wanneer zijn er flyers 

verspreid en posters opgehangen? 
3. Waarom gaan ook jongeren uit de omliggende gemeenten toegang krijgen tot het feest dat op een 

later moment plaatsvindt? Het feest was toch bestemd voor de jeugd uit Huizen? 
4. Bent u op de hoogte welke activiteiten er in de meivakantie zijn georganiseerd, hier lezen we niets 

over terug, terwijl hiervoor ook geld beschikbaar is gesteld? 
 
De mondelinge beantwoording van mijn vragen in de commissievergadering Sociaal Domein van 17 mei 
a.s. zie ik graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Corinne Loenen 
VVD‐fractie Huizen 


