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Inleiding 
Jongerencentrum De Werf is in 2013 ontstaan bij gebrek aan een eigen ontmoetingsplek voor 
(hang)jongeren en jongeren met een drugsproblematiek. Deze jongeren vinden nergens anders 
in Heerde onderdak. 
De Werf staat inmiddels bekend als een voorziening die probleemjongeren bereikt die door 
geen andere voorziening in Heerde bereikt wordt. 
Het gaat om ca. 50 jongeren, die op een aantal dagen bij De Werf terecht kunnen van 14.00 tot 
22.00 uur en begeleid worden. Er wordt ze een sociaal veilige omgeving geboden waar zij hun 
sociale- en maatschappelijke vaardigheden in positieve zin kunnen ontwikkelen. Dit betekent 
ook de weg naar leren en werken. In het centrum is een huiskamer, een fitnessruimte en een 
werkplaatsje waar met steigerhout meubels gemaakt worden om het centrum, dat zonder 
subsidie draait, te bekostigen.  
De Werf heeft met zijn jeugwerk inmiddels een goede naam opgebouwd en draagt bij aan 
minder overlast in het dorp. Ook volgens de (wijk)politie levert het jeugdcentrum een positieve 
bijdrage. Er is inmiddels ook een samenwerkingsrelatie met Vluchtelingenwerk Epe/Heerde en 
het Jongerencentrum in het kader van arbeids- en inburgeringsparticipatie.  
 
Een nijpende situatie 
De gemeente heeft in 2013 een gebruikersovereenkomst afgesloten met De Werf (er wordt 600 
euro per maand betaald o.a. voor het gebruik gas en licht). Deze gebruikersovereenkomst liep 
af per 1 januari 2017, maar is verlengd tot oktober dit jaar.  
Er zijn gesprekken geweest tussen de gemeente en De Werf, die niets liever wil, dan permanent 
op deze plek blijven. Zoals bekend zijn er echter plannen in voorbereiding bij de gemeente voor 
de nieuwe ruimtelijke invulling van de oude gemeentewerf. Je zou mogen verwachten dat vanuit 
de gemeente alle medewerking wordt verleend om De Werf een alternatief onderkomen te 
bieden, dat geschikt (te maken) is vanuit hun doelstellingen. Deze jongeren passen (en willen) 
niet in de Heerd.  
De overleggen bieden tot op heden naar verluid echter weinig medewerking vanuit de 
gemeente en daardoor is er onvoldoende perspectief op een goede voortzetting van deze  voor 
Heerde belangrijke jongerenvoorziening. Sterker nog: vorige week werd men gesommeerd de 
werkplaats per direct te ontmantelen. De activiteiten zouden te commercieel zijn. Inmiddels is 
die korte termijn van ontruiming, die strijdig is met de gebruikersovereenkomst, verlengd tot 
uiterlijk een maand. Ook is met nadruk gesteld, dat De Werf in zijn totaliteit per oktober dient te 
vertrekken.  
 
Dit alles heeft veel te maken met het toepassen van "de regels" zoals te doen gebruikelijk bij 
maatschappelijke voorzieningen en het willen afdwingen om zich aan de regels te houden.  
Het betreft hier allerlei regels voor subsidie, voor kwalificatie, voor gebruiksovereenkomsten, 
voor hobbymatig, dan wel commercieel werken etc.  
Wij pleiten er niet voor om de hand te lichten met regels. We pleiten ervoor prioriteit te geven 
aan ondersteuning van dit initiatief. De fracties van D66/GroenLinks en PvdA zijn van mening 
dat dit initiatief wind in de zeilen verdient en dat we dit voor de Heerder gemeenschap moeten 
koesteren. 
 

 



 

Ons voorstel:  
1.Werk mee aan een goede en betaalbare alternatieve locatie voor de huiskamerfunctie en de 
werkplaats binnen de gestelde termijn tot oktober dit jaar. 
2. Ga na hoe dit waardevolle jeugdwerk een plek kan krijgen in de keten van onze 
maatschappelijke voorzieningen, met name die voor de jeugd, zonder de regels, noch het 
initiatief geweld aan te doen. 
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