
DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK!
Helmond wil zich ontwikkelen tot 
jeugdvriendelijke stad. Wie weet er beter wat 
er speelt onder de jeugd, dan de kinderen en 
jongeren van Helmond zelf? Daarom dachten 
ruim 2100 kinderen en jongeren mee over hoe 
die jeugdvriendelijke stad eruit moet zien en 
wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Een 
kinderredactie en jongerenpanel werkten dat uit. 
Deze jeugdagenda is daar het resultaat van. 

MEER WETEN OF MEEDOEN?
Wil je meer weten? Heb je ideeën?  
Of wil je graag meedenken?  
 

Kijk dan op www.helmond.nl/jeugdvriendelijkestad 
of mail naar jeugdvriendelijkestad@helmond.nl

AMAL AMILA ANNA AYENDA  
BILAL FLEUR HARUN LISE 

MARA MAX NOUHAILA SEM   
SULAYMAN SUMAYA TIES 

VIVE WESSEL AKRAM BRAM  
CAROLIEN DAAN DARIAN 
EMIR HAMZA ILIAS ILSE 
IMANE ISABEL ISABELLE 

JAN JASMIJN JASPER JESSE  
KHAOULA KYRA LUCAS 
MAXIME MYRTHE NOËL 

OUAIL ROMIJN RONJA RYAN 
THIJMEN THIJS TOM 

TEUN TUGAY WESSEL XAVIER 
YASMIN AMAL AMILA ANNA 

AYENDA  BILAL FLEUR HARUN 
LISE MARA MAX NOUHAILA SEM   

SULAYMAN SUMAYA TIES 
VIVE WESSEL AKRAM BRAM 

CAROLIEN DAAN DARIAN EMIR 
HAMZA ILIAS ILSE IMANE ISABEL 

ISABELLE JAN JASMIJN JASPER 
JESSE  KHAOULA KYRA LUCAS MAXIME 

MYRTHE NOËL OUAIL ROMIJN RONJA RYAN 
THIJMEN THIJS  

TOM TEUN TUGAY WESSEL 
XAVIER YASMINJE

UG
DV

RI
EN

DE
LIJ

KE
 ST

AD
 HE

LM
ON

D 
JE

UG
DA

GE
ND

A

©
de

 K
le

in
e 

A
m

ba
ss

ad
e



EEN JEUGDVRIENDELIJKE STAD IS...
1  EEN STAD WAARIN IEDEREEN MEE 

      KAN DENKEN
  Zorg ervoor dat we binnen de gemeente, 

maar ook binnen scholen, sportclubs en 
andere instellingen waar we vaak komen, 
altijd onze stem kunnen laten horen.

  Betrek ons altijd bij belangrijke beslissingen 
van de gemeente en vraag ons om advies.

  Maak duidelijk op welke plek wij 
terechtkunnen als we zelf iets willen 
organiseren en wie ons daarbij kan helpen. 

2  EEN VEILIGE EN GROENE STAD
  Zorg voor plekken in de stad waar we kunnen 

samenkomen, activiteiten kunnen doen en 
elkaar, maar ook jongerenwerkers, kunnen 
ontmoeten.  

  Maak Helmond schoner! Met name de plekken 
waar we spelen en sporten. Als jullie voor 
de juiste materialen zorgen, dan helpen wij 
graag mee. 

  Zorg ervoor dat uitgaan veilig is en veilig 
voelt, zorg voor meer toezicht op plekken 
die in het weekend druk zijn en maak goed 
verlichte fietspaden vanaf de binnenstad naar 
alle andere delen van de stad.

  Breng jongeren en politie en handhaving 
meer met elkaar in contact en vertel ons 
meer over hoe deze mensen bijdragen aan 
het voorkomen van (kleine) criminaliteit.  

4  EEN STAD WAARIN IEDEREEN MEEDOET
  Onderzoek wat de basisbehoeften zijn van de 

jeugd in Helmond en zorg er samen met de 
stad voor dat álle kinderen en jongeren daar 
toegang toe krijgen. 

  Creëer gemengde wijken, waarin inwoners  
met elkaar verbonden zijn en iedereen met 
elkaar samenleeft.

  Zorg voor een goede begeleiding rond onze 
18e verjaardag, in plaats van ons direct als 
volwassenen zien.

1201 kinderen en 916 jongeren lieten ons 
via een top 5 weten welke onderwerpen 
veel aandacht moeten krijgen in de 
jeugdvriendelijke stad.

TOP 5 (9 T/M 12 JAAR) 
1. ARMOEDE
2. DISCRIMINATIE EN PESTEN
3. DUURZAAMHEID EN MILIEU
4. GEZONDHEID
5. VEILIGHEID

TOP 5 (13 T/M 23 JAAR)
1. VEILIGHEID
2. GEZONDHEID
3. ARMOEDE
4. DISCRIMINATIE
5. ONDERWIJS

5  EEN STAD WAARIN IEDEREEN  
      ZIJN TALENTEN KAN ONTDEKKEN

  Bied op school meer proeflessen rond sport, 
cultuur en techniek aan, zodat we onze 
talenten beter kunnen ontdekken. Zorg er 
daarna voor dat de stap makkelijker wordt 
om hier actief mee bezig te blijven via een 
organisatie of vereniging.

  Maak alle activiteiten, cursussen en ander 
aanbod voor kinderen en jongeren zichtbaar 
op één platform waar je óók als je in 
armoede opgroeit of een beperking hebt veel 
kunt kiezen.

3  EEN GEZONDE STAD
  Zorg dat we op school kunnen praten met 

een speciale docent die bekend en vertrouwd 
is met thema’s als eenzaamheid, stress en 
prestatiedruk. 

  Onderzoek de mogelijkheid van flexibele 
roosters in het (voortgezet) onderwijs, zodat 
stress en prestatiedruk verminderen. 

  Geef ons voorlichting over onderwerpen als 
seks en seksualiteit, mentale gezondheid 
en alcohol en drugs en doe dit op een 
interactieve manier die bij ons aansluit. Ga 
ook vaker met ons in gesprek over waarom 
iets wel of niet goed of gezond is. 

  Maak het mogelijk dat we meer in de 
wijk kunnen spelen en sporten. Betrek 
rolmodellen (van bijvoorbeeld Helmond 
sport) om ons aan het bewegen te krijgen. 


