
 

Geachte redactie, 
 
Afgelopen maandag gebeurde er iets bijzonders in het gemeentehuis van de gemeente Heerde. 
 
Het jongerencentrum De Werf doet goed werk als het gaat om de opvang van jongeren in 
Heerde en omgeving. En dat allemaal zonder een cent subsidie en allemaal met vrijwilligers. 
Men zit tijdelijk in het pand van de niet meer gebruikte gemeentewerf aan de rand van het Van 
Meurspark. Er worden daar ook activiteiten verricht om de rekeningen die ook jongerencentrum 
de Werf krijgt te betalen. Over die activiteiten is een  meningsverschil met het college en er 
dreigt een uitzetting. 
 
Het bijzondere was dat naar aanleiding van een zogenaamd actualium van D66/GrLi en PvdA: 
- er ingesproken mocht worden bij dat actualium hetgeen niet gebruikelijk is. De raad heeft daar 
op verzoek van de indieners positief op beslist; 
- er door een jongere werd ingesproken over een voorziening voor jongeren door jongeren, dat 
is nog niet eerder gebeurd; 
- het college raadsbreed het advies mee kreeg het gesprek met het jongerencentrum aan te 
gaan, niet alleen vanuit de portefeuille van Van Dijk maar ook vanuit die van Berkhof (integraal 
dus); 
- voor het eerst een inspreker applaus kreeg van de raadsleden na zijn inspreekbeurt. 
 
Op donderdag stond er een groot artikel in de Stentor over De Werf. In de basis prachtig 
natuurlijk want het gebeurt tegenwoordig niet vaak meer dat aandacht wordt besteed door de 
krant aan wat er in de verschillende gemeenten gebeurt. Triest was wel dat het artikel absoluut 
geen recht deed aan wat er gebeurde op die avond. Het ging niet in op de kern, namelijk dat de 
raad aandacht en steun vroeg om dit jongerencentrum een plek te geven in het sociale domein 
van Heerde. In het artikel van de Stentor werd dit op geen enkele wijze genoemd. Wel werd 
gesuggereerd dat de raad zich vooral zorgen maakt over een te bedrijfsmatige aanpak door de 
initiatiefnemer. Daarmee wordt niet alleen de uitkomst van het debat verkeerd weergegeven, 
maar wordt eenieder ook tekort gedaan. Het was geen weergave van het besprokene. 
 
Vanwege het ongenoegen over het halve en slechte verhaal in de Stentor is er contact gezocht 
met de journalist in kwestie. Jan Nitrauw gaf aan dat het aanvankelijke, door hem geschreven 
artikel het complete verhaal bevatte en verwees naar de redactie. Daar was het verhaal ingekort 
en herschreven. 
 
Vandaar dus deze ingezonden brief aan de redactie. Wij zouden het waarderen als u aan deze 
brief aandacht wilt besteden. Daarnaast wordt een reactie in onze richting ook op prijs gesteld. 
 
Silvia van Amerongen 
Fractievoorzitter D66/GrLi 
 
Siebren Buist 
Fractievoorzitter PvdA 

 


