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NIJVERDAL - De jongerenwerkers van welzijnsorganisatie De Welle, Hellendoornse Jongerenraad en 
de vaste bezoekers van het tijdelijke jongereninloopcentrum 't Honk aan de G. van der Muelenweg 
zijn door de gemeente nauw betrokken bij het opstellen van het programma van eisen voor een 
definitieve voorziening. Zo zijn er bijvoorbeeld werkbezoeken afgelegd aan soortgelijke jeugdhonken 
in Raalte en Lemelerveld.  
 
Jongerenwerker Robert Lentelink van stichting De Welle kan zich wel vinden in 'Gagelman' als 
toekomstige locatie voor een jeugdhonk, maar vroeg zich tijdens de behandeling in de 
raadscommissie Samenlevingszaken wel af aan welke kant van het sportpark dan wordt gedacht. 
 
De 'donkere kant' ter hoogte van de accommodaties van DES en Sv. Nijverdal (Duivecatelaan) acht 
hij vooral uit het oogpunt van sociale veiligheid ongewenst. "Ìk wil voorkomen dat meisjes van 
veertien of vijftien jaar straks door dat donkere bos naar ons nieuwe onderkomen moeten fietsen", 
benadrukte hij. Zijn voorkeur gaat uit naar een plek aan de 'lichte kant' van het sportpark ter hoogte 
van De Zweef (Koersendijk).  
 
Welzijnswethouder Willie Roskam maakte duidelijk dat de 'donkere kant' wat haar betreft geen optie 
is en gaf in overweging dat de gewenste jongerenaccommodatie wellicht kan worden gecombineerd 
met de voorziening van een sportclub.  
 
De jongerenwerker vroeg zich verder hardop af wat er gaat gebeuren als volgend jaar na onderzoek 
blijkt dat de locatie Gagelman toch ongeschikt is voor de vestiging van een jongereninloopcentrum, 
dan wel wat er gebeurt als hiertegen veel bezwaren worden ingediend. 
 
De wethouder kon als antwoord op Lentelinks vragen slechts aangeven dat er in dat geval een geheel 
nieuwe situatie ontstaat, het college zeker zal blijven doorzoeken naar een alternatief, maar de 
jongeren dan serieus rekening moeten houden met een flinke vertraging, die kan oplopen tot enkele 
jaren. Lichtpuntje is dat er voorlopig nog wel gebruik gemaakt kan worden van 't Honk, dat op 
gemeentelijke grond staat. Buurman Koninklijke ten Cate heeft deze grond nu nog niet nodig 
 


