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Samenvatting 
 
In 2018 heeft de jongerenraad Noord-Beveland, gedurende twee maanden, een enquête 
uitgezet onder de jongeren van Noord-Beveland. Deze enquête is door ongeveer 33,4 
procent van alle jongeren, die op Noord-Beveland wonen, ingevuld. In totaal zijn er 257 
enquêtes ingevuld.  
 
Deze enquête is uitgezet onder drie verschillende leeftijdscategorieën: 

• Basisschool (groep 7 & 8) 
• 1e & 2e klas van de middelbare school 
• 3e klas en hoger & studenten 

 
De enquêtes waren opgebouwd uit vele verschillende thema’s:  

• Vervoer 
• Voorzieningen 
• Vrije tijd 
• Wonen 
• Alcohol & drugs 
• Hulp 
• Eigen kracht 
• Jongerenraad Noord-Beveland (JRNB) 

 
Per thema werden er verschillende vragen gesteld. Voor een compleet overzicht van alle 

gestelde vragen zie ‘Methode Het opstellen van de enquête’. 

Uiteindelijk kon men het volgende uit de enquêtes concluderen.  
Jongeren maken vooral in de winter of  het gehele jaar door gebruik van het Openbaar 
Vervoer (OV). Zij vinden dat de dienstregeling goed aansluit op de lestijden. Er is echter 
vaak gebrek aan zitplaatsen en de bussen hebben vaak vertraging. Bovendien worden er 
soms bushaltes overgeslagen, omdat de bus geen nieuwe passagiers kan meenemen. 
Tevens komen sommige bussen helemaal niet opdagen. Dit zijn problemen die 
verholpen moeten worden. Een groot aantal basisschoolkinderen geeft namelijk aan dat 
zij in de toekomst het gehele jaar door of in de winter met de bus naar middelbare 
school gaan. Een zeer grote groep jongeren is nu en in de toekomst dus afhankelijk van 
deze vorm van het OV, waardoor het belangrijk is dat bovenstaande problemen worden 
opgelost.  
 
Veel jongeren hebben nog nooit gebruik gemaakt van de haltetaxi. Bovendien weten veel 
jongeren niet wat de haltetaxi inhoudt. Het is dus belangrijk dat er meer informatie over 
de haltetaxi beschikbaar komt voor de jongeren. De jongeren die namelijk wel gebruik 
hebben gemaakt van de haltetaxi zijn zeer tevreden over deze vorm van het OV. 
 
Het grootste deel van de ondervraagde jongeren is tevreden over de fietspaden op 
Noord-Beveland. Wel wordt er veel geklaagd over het feit dat er in de polder nauwelijks 
lantaarnpalen staan. Eveneens worden de fietsstroken langs de weg als onveilig ervaren. 
Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat landbouwvoertuigen hier erg hard en 
dicht langs de fietsende jongeren rijden. Tot slot geven de jongeren aan dat er op 
sommige wegen meer gestrooid moet worden. Het gaat hier dan met name om de wegen 
in de polder.  
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Wanneer jongeren een elektrische fiets hebben, zullen ze sneller gebruik maken van hun 
fiets. Tot deze conclusie kwam het overgrote deel van de ondervraagde jongeren. 
Sommige jongeren hebben echter zo hun twijfels, omdat zij denken dat de jongeren bij 
slecht weer alsnog gebruik gaan maken van het OV. 
 
Het overgrote deel van de basisschoolkinderen kent de betekenis van een ‘Veilig Honk’ 
niet, terwijl het overgrote deel van de ondervraagde middelbare scholieren deze 
betekenis wel kent. Op de basisscholen moet dus voorlichting komen over de betekenis 
van een ‘Veilig Honk’. 
 
De jongeren in de leeftijdscategorie 1e en 2e klas van de middelbare school en hoger 
vinden dat er te weinig te doen is op Noord-Beveland. Dit is voornamelijk het gevolg van 
het feit dat er op Noord-Beveland geen uitgaansgelegenheden zijn. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de jongeren gemakkelijk kunnen reizen met het OV, zodat ze 
zelfstandig de voorzieningen, die ontbreken op Noord-Beveland, in andere gemeentes 
kunnen bezoeken/gebruiken.  
 
De meeste jongeren besteden hun vrije tijd op Noord-Beveland. Alleen in de 
leeftijdscategorie 3e klas en hoger & studenten besteed ongeveer 80 procent van de 
jongeren zijn vrije tijd buiten Noord-Beveland.  
 
Iets meer dan de helft van de jongeren in de leeftijdscategorie 3e klas en hoger & 
studenten zou, na zijn studie, in een eengezinswoning of starterswoning op Noord-
Beveland willen wonen. 
 
Bijna alle ondervraagde jongeren geven aan dat ze naar hun ouders zouden gaan, 
wanneer ze professionele hulp nodig hebben. Ouders kunnen deze hulp echter niet altijd 
bieden. Het is daarom belangrijk dat de jongeren worden ingelicht over het feit dat zij 
contact kunnen opnemen met het CJG, wanneer zij professionele hulp nodig hebben.  
 
Het overgrote deel van de ondervraagde jongeren in de leeftijdscategorie 3e klas en 
hoger & studenten is bereid om dorpsgenoten en/of familieleden te helpen, wanneer 
deze (voor langere tijd) hulp nodig hebben. Eén derde van de jongeren weet waar ze 
professionele hulp kunnen aanvragen, voor het verzorgen van het familielid of de 
dorpsgenoot.  
 
Tot slot is het grootste deel van de jongeren zeer tevreden over de activiteiten die de 
jongerenraad organiseert. Hiermee zijn wij, als jongerenraad, erg blij. Er zijn echter vele 
suggesties gedaan over eventuele activiteiten die wij zouden kunnen organiseren. 
 
De jongerenraad zal, in samenwerking met andere instanties, waaronder de gemeente, 
proberen om de problemen, die in de enquêtes naar voren zijn gekomen, op te lossen. Zo 
wil de jongerenraad de naamsbekendheid van het CJG en de haltetaxi vergroten. 
Daarnaast zullen enkele leden van de jongerenraad zich in de Commissie Openbaar 
Vervoer inzetten voor nog beter openbaar vervoer op Noord-Beveland. Bovendien zal de 
jongerenraad aan de slag gaan met de suggesties die de jongeren hebben gedaan voor 
activiteiten, die de jongerenraad zou kunnen organiseren.  
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Voorwoord 
 
Het verslag dat voor u ligt, gaat over de enquête die de jongerenraad Noord-Beveland, in 
2018 onder de jongeren van Noord-Beveland, heeft uitgezet. De jongerenraad heeft 
ervoor gekozen om deze enquête uit te zetten, om te kunnen achterhalen wat de 
jongeren van Noord-Beveland denken over vele verschillende onderwerpen op Noord-
Beveland. Dit vormt de reden dat er in de enquête vele verschillende thema’s worden 
behandeld, waaronder het Openbaar Vervoer (OV), de voorzieningen en het alcohol- en 
drugsgebruik op Noord-Beveland.  
 
Het uitzetten van deze enquête heeft ervoor gezorgd dat de jongerenraad zich een veel 
beter beeld heeft kunnen vormen van wat de jongeren op Noord-Beveland bezig houdt. 
De jongerenraad is dan ook blij dat de enquête succesvol is uitgezet en maar liefst 257 
keer is ingevuld.  
 
Tot slot wil de jongerenraad van deze mogelijkheid gebruik maken om iedereen te 
bedanken, die de totstandkoming en het uitzetten van deze enquête mogelijk hebben 
gemaakt.  
Ten eerste willen we de fracties en het college bedanken voor hun input en ideeën, die 
de definitieve vorm van deze enquête mede tot stand hebben doen komen.  
Tevens willen we Joyce Kramer bedanken voor haar zeer nuttige feedback op de 
enquête.  
In het bijzonder willen wij de oud-voorzitter van de jongerenraad Noord-Beveland, 
Lisanne Goudappel, bedanken. Zij was destijds, als voorzitter, verantwoordelijk voor het 
opstellen van deze enquête. 
Tot slot wil de jongerenraad alle jongeren, die de enquête hebben ingevuld, bedanken. 

 
De leden van de jongerenraad Noord-Beveland, 

 
Ivo Struijk 
Voorzitter  
 
Lara van der Maas 
Secretaris 
 
Joost de Kater 
Bestuurslid Financiën 
 
Rose Tavenier  
Bestuurslid Activiteiten 
 
Ines Struycken 
Bestuurslid PR & Ledenwerving 
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Inleiding 
 

De jongeren vormen de nieuwe generatie. Zonder jongeren kan een gemeente niet 
functioneren. In Zeeland treedt er echter vergrijzing op. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) voorspelt dat de vergrijzing de komende jaren sterk zal doorzetten. In 
2025 zal zelfs 29 procent van de inwoners van Noord-Beveland 65-plusser zijn (Giele, 
2017). 
 
Om vergrijzing te voorkomen, moeten gemeentes investeren in de jeugd. “Want 
investeren in de jeugd is investeren in de maatschappij van de toekomst.” (Wijnen, 2018, 
eerste alinea). Dit geldt dus eveneens voor de gemeente Noord-Beveland. De vraag blijft 
echter waar de gemeente in moet investeren om Noord-Beveland aantrekkelijk te 
maken voor de jeugd. Welke voorzieningen vinden jongeren belangrijk en welke 
voorzieningen ontbreken er op Noord-Beveland? Zijn de jongeren tevreden over het 
openbaar vervoer? Willen jongeren op Noord-Beveland blijven wonen en waarom wel of 
niet?  
 
Een van de taken van de jongerenraad Noord-Beveland is het geven van advies aan het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, omtrent onderwerpen 
die betrekking hebben op de jongeren van Noord-Beveland. Naar aanleiding van een 
enquête die de jongerenraad Borsele vorig jaar heeft uitgezet, heeft de jongerenraad 
Noord-Beveland zelf een enquête opgesteld. Vele van de al eerder genoemde vragen 
heeft de jongerenraad Noord-Beveland opgenomen in deze enquête. In dit verslag zullen 
de resultaten van deze enquête uitgebreid worden beschreven. De jongerenraad hoopt 
dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders deze resultaten 
kunnen gebruiken om de leefbaarheid van Noord-Beveland te verbeteren, zodat Noord-
Beveland aantrekkelijk blijft voor de jongeren. De jongerenraad kan, individueel of met 
de hulp van andere organisaties, eveneens inspelen op de problemen, die in de enquête 
naar voren komen.  
 
In dit verslag zal allereerst uitgebreid worden toegelicht op welke manier de enquête is 
opgesteld en uitgezet.  
Vervolgens zullen de resultaten van de enquête uitgebreid worden weergegeven.  
De resultaten worden opgevolgd door een conclusie.  
Dan volgt er een plan, waarin de jongerenraad beschrijft wat zij de komende jaren zal 
proberen te bereiken, aan de hand van de uitkomsten van de enquête.  
Er zal worden afgesloten met een evaluatie.  
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Methode 
 
In dit hoofdstuk zal allereerst worden toegelicht hoe de enquêtes zijn opgesteld. 
Vervolgens zal worden toegelicht op welke manieren de enquêtes zijn uitgezet.  
 

Het opstellen van de enquête 
Met behulp van de enquêtes wilden de jongerenraad analyseren wat de jongeren van 
Noord-Beveland denken over vele verschillende onderwerpen. Onder de jongeren 
verstaan we de mensen met een leeftijd tussen de 10 en 25 jaar. Om de enquête voor alle 
leeftijden toegankelijk te maken, is ervoor gekozen om drie verschillende enquêtes 
(leeftijdscategorieën) op te stellen. In deze enquêtes zijn vervolgens de vragen verwerkt 
die ieder betrekking hebben op een andere leeftijdsgroep. Uiteindelijk is er voor de 
volgende drie categorieën gekozen:  
 

• Basisschool (groep 7 & 8) 
• 1e & 2e klas van de middelbare school 
• 3e klas en hoger & studenten 

   
De enquêtes zijn opgedeeld in verschillende thema’s. De volgende thema’s zijn in de 
enquêtes aan bod gekomen:  
 

• Vervoer 
• Voorzieningen 
• Vrije tijd 
• Wonen 
• Alcohol & drugs 
• Hulp 
• Eigen kracht 
• Jongerenraad Noord-Beveland (JRNB) 

 
Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de vragen die in de enquêtes zijn 
verwerkt. Deze zijn per leeftijdscategorie gerangschikt.  
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Basisschool (groep 7 & 8): 
 

• Zit jij weleens in de bus? Zo ja, hoe vaak en wanneer? 
 

• Als jij volgend jaar naar de middelbare school gaat, ga jij dan: Omcirkel hoe jij 

naar school gaat.  

o  -Altijd met de bus 

o  -In de winter met de bus 

o  -Alleen bij slecht weer met de bus 

o  -Altijd met de fiets 

 

• Ga jij weleens met de fiets naar een ander dorp? 
o JA 
o NEE 

 
• Voel jij je veilig op de fietspaden op Noord-Beveland? Waarom wel/niet? Ziet 

het fietspad er netjes uit? Staan er genoeg straatlantaarns? Wordt er in de 
winter wel genoeg met zout gestrooid? 

 
• Zijn er genoeg dingen voor jou te doen op het eiland? Denk bijvoorbeeld aan 

een skatebaan, een speeltuintje of een voetbalveldje. 
 

• Welke dingen zou je graag willen hebben op Noord-Beveland? 
 

• Ben jij in je vrije tijd veel op Noord-Beveland?  
o JA 
o NEE 

 
• Wat doe jij allemaal in je vrije tijd? 

 
• Als je in je vrije tijd niet op Noord-Beveland bent, waar ben je dan? 

 
• Waarom besteed jij je vrije tijd vooral buiten Noord-Beveland? (Misschien is 

jouw sportclub bijvoorbeeld in Goes?) 
 

• Vind jij dat wij voldoende dingen organiseren? 
 

• Welke dingen moeten wij echt organiseren? 
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1e & 2e klas van de middelbare school: 
 

• Maak jij weleens gebruik van het Openbaar Vervoer (OV)? Zo ja, hoeveel keer per 
week? Als het antwoord “nee” is mag je de volgende vraag overslaan. Gebruik je 
het OV in het weekend, avond of door de weeks? 
 

• Is het OV goed geregeld voor de jongeren van Noord-Beveland? Waarom 
wel/niet? Denk hier bijvoorbeeld aan het feit of de bussen op tijd rijden, of er 
voldoende (zit)plaatsen zijn en/of de bussen goed aansluiten op de 
lestijden/treintijden. 
 

• Heb jij weleens gehoord van de haltetaxi/buurtbus? 
 

• Heb jij weleens gebruik gemaakt van de haltetaxi/buurtbus? 
 

• Denk je dat er moet worden gezorgd dat er meer jongeren informatie 
krijgen over de haltetaxi? 
 

• Hoe ervaar jij de haltetaxi? 
 

• Ga jij met de fiets naar school? 
 

• Heb jij een elektrische fiets? 
 

• Denk je dat jongeren sneller de fiets pakken als ze een elektrische fiets hebben? 
 

• Voel jij je veilig op de fietspaden op Noord-Beveland? Zijn de fietspaden 
netjes onderhouden, zijn er genoeg lantaarnpalen en wordt er voldoende 
gestrooid in de winter? 
 

• Heb jij weleens gehoord van het ‘Veilig Honk’? En heb je hier weleens gebruik van 
gemaakt? 
 

• Zijn er genoeg voorzieningen voor jongeren op Noord-Beveland? Denk 
bijvoorbeeld aan een skatebaan, hangplek, voetbalveldje of soos. 

o JA 
o NEE 

 
• Welke voorzieningen moeten er echt op Noord-Beveland komen? 

 
• Besteed jij je vrije tijd vooral op Noord-Beveland? 

o JA    Ga door naar de volgende vraag. 
o NEE    Je mag de volgende vraag overslaan. 

 
• Waarom besteed jij je vrije tijd op Noord-Beveland? 

 
• Waarom besteed jij je vrije tijd vooral buiten Noord-Beveland? 
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• Waar besteed jij je vrije tijd buiten Noord-Beveland? 
 

• Waar zou jij naartoe gaan als je (professionele) hulp nodig hebt? 
 

• Heb jij wel eens van het Centrum voor Jeugd en Gezin gehoord? 
 

• Organiseert de jongerenraad voldoende activiteiten? 
 

• Zijn er nog activiteiten die de jongerenraad, volgens jou, zou kunnen 
organiseren? 
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3e klas en hoger & studenten: 
 

• Maak jij weleens gebruik van het Openbaar Vervoer (OV)? Zo ja, hoeveel keer per 
week? Als het antwoord “nee” is mag je de volgende vraag overslaan. Gebruik je 
het OV in het weekend, ’s avonds of door de weeks. 
 

• Is het OV goed geregeld voor de jongeren van Noord-Beveland? Waarom 
wel/niet? Denk hier bijvoorbeeld aan het feit of de bussen op tijd rijden, of er 
voldoende (zit)plaatsen zijn en/of de bussen goed aansluiten op de 
lestijden/treintijden. 
 

• Heb jij weleens gehoord van de haltetaxi/buurtbus? 
 

• Heb jij weleens gebruik gemaakt van de haltetaxi/buurtbus? 
 

• Denk je dat er moet worden gezorgd dat er meer jongeren informatie 
krijgen over de haltetaxi? 
 

• Hoe ervaar jij de haltetaxi? 
 

• Ga jij met de fiets naar school? 
 

• Heb jij een elektrische fiets? 
 

• Denk je dat jongeren sneller de fiets pakken als ze een elektrische fiets hebben? 
 

• Voel jij je veilig op de fietspaden op Noord-Beveland? Zijn de fietspaden 
netjes onderhouden, zijn er genoeg lantaarnpalen en wordt er voldoende 
gestrooid in de winter? 
 

• Heb jij weleens gehoord van het ‘Veilig Honk’? En heb je hier weleens gebruik van 
gemaakt? 
 

• Zijn er genoeg voorzieningen voor jongeren op Noord-Beveland? Denk 
bijvoorbeeld aan een skatebaan, hangplek, voetbalveldje of soos. 

o JA 
o NEE 

 
• Welke voorzieningen moeten er echt op Noord-Beveland komen? 

 
• Besteed jij je vrije tijd vooral op Noord-Beveland? 

o JA    Ga door naar de volgende vraag. 
o NEE    Je mag de volgende vraag overslaan. 

 
• Waarom besteed jij je vrije tijd op Noord-Beveland? 

 
• Waarom besteed jij je vrije tijd vooral buiten Noord-Beveland? 
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• Waar besteed jij je vrije tijd buiten Noord-Beveland? 
 

• Waar besteed jij je vrije tijd buiten Zeeland? 

 

• Zou je na je studie terug op Noord-Beveland gaan wonen/ Blijf je na je studie op 

Noord-Beveland wonen? 

o JA 

o NEE 

o Misschien 

 

• In wat voor soort woning zou je later willen wonen? Denk bijvoorbeeld aan een 

starterswoning, eengezinswoning of appartement. 

 

• Waarom zou je wel op Noord-Beveland blijven wonen? 

 

• Waarom zou je niet op Noord-Beveland willen wonen? 

 

• Heb jij wel eens alcohol gedronken? 

o Ja, een enkele keer 

o Ja, regelmatig 

o Nee 

 

• Heb jij wel eens drugs gebruikt? Als het antwoord “nee” is, dan mag je de 

volgende vraag overslaan. 

o Ja, een enkele keer 

o Ja, regelmatig 

o Nee 

 

• Heb je wel eens harddrugs gebruikt? Zo ja, welke soort? 

 

• Ben je bewust van de gevaren van drank- en drugsgebruik op jonge leeftijd? 

• Waar zou jij naartoe gaan als je (professionele) hulp nodig hebt? 
 

• Heb jij wel eens van het Centrum voor Jeugd en Gezin gehoord? 
 

• Moet de gemeente meer doen om het Centrum voor Jeugd en Gezin bekender te 
maken onder de jeugd? 

 
• Zou jij dorpsgenoten of familieleden helpen als ze langer jouw hulp nodig 

hebben? Wat zou je wel doen en wat absoluut niet? 
 

• Weet jij waar je hulp kunt vragen als je iemand moet verzorgen? 
 

• Organiseert de jongerenraad voldoende activiteiten en zijn er nog activiteiten die 
de jongerenraad, volgens jou, zou kunnen organiseren? 
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Het uitzetten van de enquête 
 
Nadat de enquêtes waren opgesteld zijn de enquêtes uitgezet onder de jongeren van 
Noord-Beveland. Vanaf maart 2018 zijn de enquêtes onder de jongeren verspreid. Dit is 
op twee manieren gebeurd. 
 
Allereerst heeft de jongerenraad de enquêtes op de Facebookpagina van de 
jongerenraad geplaatst (zie Figuur 1). Hierdoor kregen jongeren de gelegenheid om de 
enquête online in te vullen. Ruim 100 jongeren hebben via Facebook de enquête 
ingevuld.  
 
Eveneens heeft de jongerenraad de jeugd op Noord-Beveland face-to-face benadert. Zo 
zijn enkele jongerenraadsleden langsgegaan bij verscheidene (sport)verenigingen, 
waaronder de scouting de Zandkreekgroep in Kamperland en LTC Noord-Beveland in 
Kortgene. Daarnaast zijn er jongerenraadsleden twee dagen langs het fietspad gaan 
staan, dat naar de middelbaren scholen in Goes leidt. Ook hier zijn vele enquêtes 
ingevuld.  
 
Om het invullen van de enquête 
aantrekkelijk te maken voor de 
jongeren, is ervoor gekozen dat men 
verscheidene prijzen kon winnen, als 
men de enquête invulde. Zo kon men 
onder andere vrijkaartjes voor de 
Movietour, vrijkaartjes voor de Walibi 
Fright Night, een JBL Box Charge 3 en 
een JBL Bluetooth koptelefoon winnen 
(zie Figuur 1). 
 
Vanaf mei 2018 is er gestopt met het 
uitzetten van de enquêtes. In de twee 
maanden dat de jongeren de enquête 
konden invullen, zijn er in totaal 257 
enquêtes ingevuld.  
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Resultaten enquête 

 
In dit hoofdstuk worden per leeftijdscategorie de resultaten uit de enquêtes weergeven. 
Deze resultaten zijn per thema weergegeven. In ‘Bijlage: resultaten enquête 
(uitgewerkt)’ vindt u tabellen, waarin per vraag is uitgewerkt hoeveel jongeren een 
bepaald antwoord hebben gegeven.  

 
Resultaten enquête 2018 van de JRNB (basisscholen) 

Leeftijdscategorie: Groep 7 & 8 

Thema 1: Vervoer 

Kinderen van de basisschool gaan zelden tot nooit met de bus. Wanneer deze kinderen 

gebruik maken van het openbaar vervoer, dan is dit (meestal) onder begeleiding van 

hun ouders. Zij gaan dan, in het weekend, met hun ouders naar Goes, Middelburg of 

Rotterdam.  

“Ja, heel soms naar Goes en soms naar Rotterdam.” -Nick, groep 8- 

De meeste kinderen zullen, wanneer het slecht weer is en/of in de winter, met de bus 

naar de middelbare school gaan.  

Veel kinderen van de basisschool reizen met behulp van de fiets naar een ander dorp. In 

Colijnsplaat wordt, in vergelijking met de andere dorpen op Noord-Beveland, weinig 

gereisd met behulp van de fiets.  

De meeste kinderen voelen zich erg veilig op de fietspaden van Noord-Beveland. Ze zijn 

tevreden over het onderhoud en over de breedte van de fietspaden. Er worden wel 

enkele suggesties gedaan, waarop de fietspaden verbeterd zouden kunnen worden. 

Allereerst zijn er, volgens de kinderen, te weinig straatlantaarns buiten de dorpen. 
Bovendien doen sommige straatlantaarns het niet.  

“Ik vind de fietspaden wel veilig, omdat ze best ver van de autoweg vandaan liggen. 

Ze zien er meestal wel netjes uit. Alleen zijn er geen goede lantaarnpalen en soms 
zijn er zelfs geen. Er wordt goed gestrooid.” -Nina, groep 7-  

Soms is er sprake van een slecht wegdek. Dit ontstaat voornamelijk door scheuren, 
hobbels en kuilen in het wegdek.  

In de winter zijn sommige polderwegen onvoldoende gestrooid, waardoor het hier erg 

glad kan zijn.  

“Ik vind alle fietspaden wel netjes en veilig. Er staan genoeg lantaarnpalen in de 

dorpen en ik vind dat er meer zout gestrooid moet worden op de polderwegen.”  
-Silvia, groep 8- 

Op fietsstroken langs de weg voelen kinderen zich niet veilig, omdat de auto’s en 

(vooral) tractoren dan erg dicht én hard langs rijden.  

“Ik voel me best veilig, alleen op sommige fietspaden rijden de auto’s heel erg hard.” -Iza, 
groep 8- 



 12 

De meerderheid van de kinderen denkt dat jongeren sneller gebruik maken van een 

fiets, als deze elektrisch ondersteuning biedt. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit 

dat je je dan, zelfstandig, sneller van het ene naar het andere dorp kunt verplaatsen. 

Bovendien kun je met eenzelfde lichamelijke inspanning een grotere afstand afleggen. 

Desondanks zijn er ook enkele kinderen die denken dat kinderen alsnog met de bus 

gaan, als ze een elektrische fiets hebben.     

“Ja, want dan zijn ze veel sneller en dan zijn ze minder moe.” -Jolie, groep 8- 

“Ik denk dat ze alleen met de fiets gaan als het droog en niet te koud is.” -Ryan, groep 7- 

“Ja, want dan hoef je minder vaak te trappen om vooruit te komen bij bijvoorbeeld 
tegenwind.” -Lotte, groep 8- 

“Nee, want ik denk dat ze het veel fijner vinden om met de bus te gaan.” -Jessica, groep 7- 

Het overgrote deel van de kinderen weet niet wat een ‘Veilig Honk’ inhoud. 

Thema 2: Voorzieningen  

De meerderheid van de kinderen vind dat er voldoende dingen te doen zijn op Noord-

Beveland. Voor een exact overzicht van de voorzieningen die de kinderen in de 

verschillende dorpen zouden willen hebben zie ‘Bijlage: resultaten enquête 
(uitgewerkt)’. 

Thema 3: Vrije tijd 

De meeste kinderen besteden hun vrije tijd buiten en/of door te sporten. In Kortgene is, 

verhoudingsgewijs, het aantal gamende jongeren erg groot. Het is echter maar de vraag 

of deze uitslag van de enquête representatief is. Zo is het aandeel kinderen dat op 

scouting zit extreem klein, terwijl vele kinderen uit groep 7 en 8 wel degelijk lid zijn van 

de scouting de Zandkreekgroep in Kamperland. 

De meeste kinderen besteden hun vrije tijd op Noord-Beveland. Dit is zeer 

waarschijnlijk het gevolg van de geringe mobiliteit van deze groep. Het is echter niet zo 

dat de kinderen dit als een probleem ervaren. Wanneer ze hun vrije tijd buiten Noord-

Beveland besteden, dan doen ze dit voornamelijk in Goes. Wanneer de jongeren hun 

vrije tijd buiten Noord-Beveland besteden, dan is dat vooral het gevolg van 

sportactiviteiten (uitwedstrijden), winkelen en/of een familiebezoek.  

Thema 4: Jongerenraad Noord-Beveland 

96 procent van de kinderen, die de enquête hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de 
activiteiten die de jongerenraad Noord-Beveland organiseert.  

De kinderen zouden graag willen dat de jongerenraad een voetbalactiviteit organiseert. 

Tevens worden er verscheidene suggesties gegeven voor het organiseren van 

buitenactiviteiten, zoals een speurtocht, sportdag en stranddag. Eveneens zouden veel 

kinderen graag een keer willen laser gamen.  

 

“Weet niet. Jullie doen echt toffe dingen, maar een voetbaltoernooi zou vet zijn.” 

-Tim, groep 8- 
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Resultaten enquête 2018 van de JRNB  

Leeftijdscategorie: 1e en 2e klas van de middelbare school 

Thema 1: Vervoer 

Het grootste deel van de jongeren gaat in de winter met de bus (het openbaar vervoer) 

naar school. Er zijn echter ook veel jongeren die het hele jaar door met de bus naar 

school gaan.  

Volgens de jongeren sluit de dienstregeling goed aan op de lestijden van de middelbare 

school. De dienstregeling van de bus sluit echter niet aan op de dienstregeling van de 

trein (NS). Bovendien moeten leerlingen, wanneer ze later in de middag klaar zijn met 

school, lang wachten op de bus in Goes terug naar Noord-Beveland. Soms wel vijftig 

minuten. Tevens heeft de bus vaak vertraging. Soms vervalt een bus zelfs in zijn geheel. 

Dit kan voor vervelende situaties zorgen als iemand afhankelijk is van de bus om naar 

school te gaan. Zo kan men bijvoorbeeld een belangrijk proefwerk missen, doordat een 

bus vervalt. Eveneens wordt er vaak aangegeven dat er te weinig zitplaatsen in de bus 

zijn, zeker met slechte weersomstandigheden. Jongeren in Kortgene klagen 

voornamelijk over het feit dat ze vaak moeten staan en dat de bussen soms doorrijden, 
omdat er geen plek meer is voor nieuwe passagiers.  

“De bus is niet altijd optijd, maar sluit wel goed op de lestijden aan.” -Aimée, 13 jaar-   

“Ze komen bijna nooit op tijd en er zijn met slecht weer te weinig zitplaatsen. Als het erg 
druk is slaat de bus Kortgene over, maar ze sluiten goed aan op de lestijden.”  

-Mees, 12 jaar- 
 

Veel jongeren hebben weleens gehoord van de haltetaxi en de buurtbus. Vele denken 
echter dat deze alleen bestemd zijn voor oudere mensen. Bovendien denken veel 
jongeren dat de haltetaxi erg duur is. Beide is niet het geval. Tevens blijkt uit de enquête 
dat het grootste deel van de jongeren nog nooit gebruik heeft gemaakt van de haltetaxi 
en/of buurtbus. 91 procent van de jongeren wil dan ook dat er extra informatie over de 
haltetaxi beschikbaar komt. De jongeren die echter ooit gebruik hebben gemaakt van de 
haltetaxi zijn zeer positief.  

“Fijn, zeker als je naar huis wilt en het regent.” -Jerence, leeftijd onbekend- 

“Goed, omdat de vrijwilligers altijd vriendelijk zijn en een gesprekje aangaan.”  
-Chrissy, 13 jaar- 

 

Meer dan de helft van de jongeren, in deze leeftijdscategorie, gaan met de fiets naar 
school. Iets meer dan de helft van de jongeren is tevreden over de fietspaden op Noord-
Beveland. De andere helft van de jongeren voelt zich niet veilig, omdat er in de polder te 
weinig lantaarnpalen zijn. Bovendien klagen ook hier de jongeren over het feit dat ze 
zich niet veilig voelen op fietsstroken/in de polder, omdat de landbouwvoertuigen erg 
hard voorbij rijden. Door hun omvang en snelheid worden deze als eng ervaren.  

“Het zijn prima fietspaden, alleen zijn er te weinig lantaarnpalen in de polder. In de winter 
is het dus ’s ochtends nog heel donker en voel ik me niet veilig.” -Mirthe, 12 jaar- 
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Slechts 29 procent van de jongeren in deze leeftijdscategorie is in het bezit van een 
elektrische fiets. Het grootste deel van deze jongeren (68 procent) denkt echter wel dat 
men sneller met de fiets naar school gaat, als men een elektrische fiets heeft.  

“Ja, dat is uiteindelijk goedkoper en sneller, dan het openbaar vervoer.” –Luc, 13 jaar- 

96 procent van de jongeren in deze leeftijdscategorie weet wat een ‘Veilig Honk’ 
betekent. Vele hebben er echter nog nooit gebruik van gemaakt.  

Thema 2: Voorzieningen 

Maar liefst 64 procent van de ondervraagde jongeren geeft aan dat er te weinig 
voorzieningen zijn op Noord-Beveland. Zo zouden de meeste jongeren 
uitgaansgelegenheden en (extra overdekte) hangplekken op Noord-Beveland willen 
hebben. 

Thema 3: Vrije tijd 

61 procent van de ondervraagde jongeren besteed zijn vrije tijd voornamelijk op Noord-
Beveland. De overige jongeren besteden hun vrije tijd buiten Noord-Beveland en dan 
voornamelijk in Goes. Dit is het gevolg van het feit dat vele schoolvrienden niet op 
Noord-Beveland wonen en doordat er geen uitgaansgelegenheden zijn op Noord-
Beveland.  

Thema 4: Hulp 

Voornamelijk in Colijnsplaat hebben de jongeren geen idee naar wie zij toe zouden 
moeten gaan, wanneer zijn professionele hulp nodig hebben. Bovendien geven de 
jongeren uit de andere dorpen vaak aan dat ze naar hun ouders en/of 
vrienden/vriendinnen zouden gaan, wanneer zij hulp nodig hebben.  

De meerderheid van de ondervraagde jongeren, met uitzondering van de jongeren op 
Wissenkerke, geeft aan nog nooit van het Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben 
gehoord. Een verklaring voor het feit dat de jongeren in Wissenkerke wel weten wat het 
CJG is, is dat er een bord van het CJG op het gemeentehuis hangt. Jongeren kunnen dit 
hebben opgemerkt. Het overgrote deel (81 procent) van de jongeren geeft dan ook aan 
dat er (meer) voorlichting over het CJG moet komen.  

Thema 5: Jongerenraad Noord-Beveland 

90 procent van de jongeren, die de enquête hebben ingevuld, is tevreden over de 
activiteiten die de jongerenraad organiseert. Er wordt echter wel geopperd of de 
jongerenraad een voetbalactiviteit en een disco kunnen organiseren voor kinderen 
ouder dan twaalf jaar.  
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Resultaten enquête 2018 van de JRNB  

Leeftijdscategorie: 3e klas en hoger & studenten  

Thema 1: Vervoer 

De helft van het aantal ondervraagde jongeren maakt het hele jaar door gebruik van de 

bus. Eveneens maakt een groot deel van de jongeren alleen in de winter gebruik van het 

openbaar vervoer (OV). 

Door het grote aantal mensen dat in deze groep gebruik maakt van het OV zijn er ook 

veel klachten over het OV. Zo zitten de bussen, ’s ochtends in de winter, dusdanig vol dat 

deze haltes overslaan, waardoor de jongeren van Noord-Beveland te laat op school 

komen en/of hun aansluiting op de trein missen. Daarnaast vindt men dat er per uur te 

weinig bussen rijden. Tevens zouden de jongeren graag willen dat er enkele bussen op 

zondag rijden. Tot slot is een veel gehoorde klacht dat de bus soms helemaal niet komt 
opdagen, terwijl er volgens de dienstregeling wel een bus zou moeten komen.  

In deze leeftijdsgroep kent ruim 80 procent de term haltetaxi. Slechts 32 procent heeft 

ooit in zijn leven gebruik gemaakt van de haltetaxi/buurtbus. Er is echter wel een groot 

verschil waarneembaar tussen de verschillende dorpen. Zo is in Colijnsplaat het aantal 

jongeren dat gebruik maakt van de haltetaxi/buurtbus ongeveer gelijk aan het aantal 

jongeren dat nog nooit gebruik heeft gemaakt van de haltetaxi/buurtbus. In Kortgene is 

daarentegen het aantal niet-gebruikers veel groter, dan het aantal jongeren dat wel 

gebruikt maakt van de haltetaxi/buurtbus. 92 procent van de jongeren die echter 
gebruik maakt van de haltetaxi is zeer tevreden over deze vorm van het OV. 

Een groot aantal jongeren geeft dan ook aan dat er meer informatie beschikbaar moet 

komen over de haltetaxi. 

“Ja, hier moet echt meer informatie over komen, omdat dit de ideale oplossing is.” –
Anoniem, leeftijd onbekend- 

 
“Ja, alle informatie zou op een centrale én toegankelijke plek kunnen worden 

weergegeven.” 
-Anoniem, leeftijd onbekend- 

 
“Het is niet nodig, omdat de haltetaxi anders misschien te druk wordt en de gemeente het 

geld misschien beter kan besteden. 
-Anoniem, leeftijd onbekend- 

 
In deze leeftijdscategorie gaat meer dan de helft van de jongeren niet langer met de fiets 
naar school. Meer dan de helft van de jongeren die wel gebruik maken van de fietspaden 
op Noord-Beveland geven echter aan zich niet veilig te voelen. Dit wordt mede 
veroorzaakt door het feit dat er te weinig verlichting/lantaarnpalen aanwezig zijn in de 
polder. Daarnaast worden de fietsstroken als onveilig ervaren, omdat daar met name de 
landbouwvoertuigen erg hard en dichtbij langsrijden. Tevens zijn sommige jongeren van 
mening dat er te weinig gestrooid wordt in de polders/op de fietspaden.  
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“Helaas wordt er te weinig gestrooid op de fietspaden, waardoor het fietsen bijna 
onmogelijks is als het gevroren heeft. Voor de rest zijn de fietspaden in orde en veilig 

genoeg.” –Anoniem, leeftijd onbekend- 
 

“De fietspaden worden goed onderhouden. Er mogen echter wel meer lantaarnpalen 
aanwezig zijn in de polder.” 

-Anoniem, leeftijd onbekend- 
 
Slechts 15 procent van de jongeren in deze leeftijdscategorie is in het bezit van een 
elektrische fiets. Iets meer dan de helft van de jongeren denkt echter dat jongeren wel 
degelijk sneller gebruik zouden maken van de fiets, als deze elektrische ondersteuning 
biedt. Er zijn echter ook jongeren die denken dat men alsnog met het OV naar school zal 
gaan, wanneer het slecht weer is en/of hard waait.  

 
“Ja, met een elektrische fiets kan je makkelijker fietsen als er meer wind staat, dan met een 

normale fiets.” –Anoniem, leeftijd onbekend- 
 
In deze leeftijdscategorie kennen zo goed als alle jongeren de betekenis van een ‘Veilig 
Honk’. Het overgrote deel heeft er echter nog nooit gebruik van hoeven maken. 
 
Thema 2: Voorzieningen 
 
Uit de enquête is te concluderen dat veel jongeren (87 procent) vinden dat er te weinig 
voorzieningen zijn voor de jongeren op Noord-Beveland. Dit heeft voornamelijk te 
maken met de behoeftes van deze leeftijdscategorie. Bovendien is het voor deze 
leeftijdscategorie makkelijker om eigenhandig naar een andere (buur)gemeente of 
provincie te gaan en daar de voorzieningen op te zoeken. Tevens zijn de meeste 
jongeren realistisch en begrijpen ze dat het niet haalbaar is om hier meerdere (grotere) 
voorzieningen, zoals een bioscoop en/of uitgaansgelegenheden, neer te zetten. Zie voor 
een overzicht van alle voorzieningen, die deze leeftijdscategorie op Noord-Beveland zou 
willen hebben ‘Bijlage: Resultaten enquête (uitgewerkt)’. 
 
Thema 3: Vrije tijd 
 
Slechts 20 procent van de jongeren besteed het grootste deel van zijn vrije tijd op 

Noord-Beveland. Jongeren besteden hun vrije tijd op Noord-Beveland, omdat er 

vrienden/vriendinnen wonen en omdat het gemakkelijk is (er hoeft niet te worden 

gereisd). 

Het overgrote deel van de jongeren besteed zijn vrije tijd buiten Noord-Beveland in 

verband met het ontbreken van uitgaansgelegenheden op Noord-Beveland. Daarnaast 

verlaten veel jongeren het eiland om te winkelen en/of vrienden/vriendinnen te 

bezoeken. De jongeren bezoeken dan met name Goes en/of de Randstad.  

Thema 4: Wonen 

55 procent van de jongeren geeft aan dat zij niet op Noord-Beveland willen blijven 

wonen. De overige jongeren willen, na hun studie, echter wel op Noord-Beveland blijven 

wonen. De voornaamste rede om op Noord-Beveland te blijven wonen is het feit dat er al 

familie en/of vrienden wonen. De meerderheid van de jongeren die niet op Noord-
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Beveland wil blijven wonen geeft aan dat er op Noord-Beveland te weinig te doen is. 

Daarnaast vinden de jongeren dat men op Noord-Beveland (relatief) geïsoleerd leeft.  

Uit de enquête blijkt dat de meeste jongeren graag in een starterswoning zouden willen 

wonen. De eengezinswoning is echter ook een veel gehoord antwoord.  

Thema 5: Alcohol en drugs 

88 procent van de ondervraagde jongeren geeft aan weleens alcohol te hebben 
gedronken. 38 procent geeft aan weleens drugs te hebben gebruikt, maar slechts 5 
procent heeft weleens harddrugs (XTC) gebruikt. Uit deze enquête is echter niet af te 
leiden of het hier gaat om structureel of incidenteel gebruik.  
Alle ondervraagde jongeren zijn zich daarentegen bewust van de gevaren van alcohol- 
en drugsgebruik op jonge leeftijd.   
 
Thema 6: Hulp  
 
De ondervraagde jongeren in deze leeftijdscategorie geven aan dat zij naar hun ouders 
zouden gaan, wanneer zij professionele hulp nodig hebben.  
63 procent van de jongeren weten van het bestaan van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Desondanks geven de jongeren aan dat er meer informatie over het CJG 
beschikbaar moet komen voor de jongeren van Noord-Beveland.  
 
Thema 7: Eigen kracht 
 
Het overgrote deel van de jongeren (64 procent) is bereid om dorpsgenoten en 
familieleden te helpen. Jongeren geven echter wal aan dat ze familieleden meer hulp 
zouden bieden dan een (onbekende) dorpsgenoot. Mochten de jongeren iemand moeten 
verzorgen, dan weet één derde van de ondervraagde jongeren waar ze professionele 
hulp kunnen aanvragen. In totaal zijn er twee jongeren die iemand verzorgen.  
 
Thema 8: Jongerenraad Noord-Beveland 
 
Tot slot is 80 procent van de jongeren tevreden over de activiteiten die de jongerenraad 
Noord-Beveland organiseert. Er zijn echter enkele leuke suggesties voor activiteiten 
gegeven. Voor een totale uitwerking van deze suggesties zie ‘Bijlage: Resultaten enquête 
(uitgewerkt)’.  
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Conclusie 
 
Uit de enquêtes blijkt dat de jongeren vooral in de winter of  het gehele jaar door 
gebruik maken van het Openbaar Vervoer (OV). Zij vinden dat de dienstregeling goed 
aansluit op de lestijden. Er is echter vaak gebrek aan zitplaatsen en de bussen hebben 
regelmatig vertraging. Bovendien worden er soms bushaltes overgeslagen, omdat de bus 
geen nieuwe passagiers kan meenemen. Tevens komen sommige bussen helemaal niet 
opdagen. Dit zijn problemen die verholpen moeten worden. Een groot aantal 
basisschoolkinderen geeft namelijk aan dat zij in de toekomst het gehele jaar door of in 
de winter met de bus naar middelbare school gaan. Een zeer grote groep jongeren is nu 
en in de toekomst dus afhankelijk van deze vorm van het OV, waardoor het belangrijk is 
dat bovenstaande problemen worden opgelost.  
 
Veel jongeren hebben nog nooit gebruik gemaakt van de haltetaxi. Bovendien weten veel 
jongeren niet wat de haltetaxi inhoudt. Het is dus belangrijk dat er meer informatie over 
de haltetaxi beschikbaar komt voor de jongeren. De jongeren die namelijk weleens 
gebruik hebben gemaakt van de haltetaxi zijn zeer tevreden over deze vorm van het OV. 
 
Het grootste deel van de ondervraagde jongeren is tevreden over de fietspaden op 
Noord-Beveland. Wel wordt er veel geklaagd over het feit dat er in de polder nauwelijks 
lantaarnpalen staan. Eveneens worden de fietsstroken langs de weg als onveilig ervaren. 
Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat landbouwvoertuigen hier erg hard en 
dicht langs de fietsende jongeren rijden. Tot slot geven de jongeren aan dat er op 
sommige wegen meer gestrooid moet worden. Het gaat hier dan met name over de 
wegen buiten de bebouwde kom/in de polder. 
 
Wanneer jongeren een elektrische fiets hebben, zullen ze sneller gebruik maken van hun 
fiets. Tot deze conclusie kwam het overgrote deel van de ondervraagde jongeren. 
Sommige jongeren hebben echter zo hun twijfels, omdat zij denken dat de jongeren bij 
slecht weer alsnog gebruik gaan maken van het OV. 
 
Het overgrote deel van de basisschoolkinderen kent de betekenis van een ‘Veilig Honk’ 
niet, terwijl het overgrote deel van de ondervraagde middelbare scholieren deze 
betekenis wel kent. Op de basisscholen moet dus voorlichting komen over de betekenis 
van een ‘Veilig Honk’. 
 
De jongeren in de leeftijdscategorieën 1e & 2e klas van de middelbare school en 3e klas 
en hoger & studenten vinden dat er te weinig te doen is op Noord-Beveland. Dit is 
voornamelijk het gevolg van het feit dat er op Noord-Beveland geen 
uitgaansgelegenheden zijn. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de jongeren 
gemakkelijk kunnen reizen met het OV, zodat ze zelfstandig de voorzieningen, die 
ontbreken op Noord-Beveland, in andere gemeentes kunnen bezoeken/gebruiken.  
 
De meeste jongeren besteden hun vrije tijd op Noord-Beveland. Alleen in de 
leeftijdscategorie 3e klas en hoger & studenten besteed ongeveer 80 procent van de 
jongeren zijn vrije tijd buiten Noord-Beveland.  
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Iets meer dan de helft van de jongeren in de leeftijdscategorie 3e klas en hoger & 
studenten zou, na zijn studie, in een eengezinswoning of starterswoning op Noord-
Beveland willen wonen. 
 
Bijna alle ondervraagde jongeren geven aan dat ze naar hun ouders en/of 
vrienden/vriendinnen zouden gaan, wanneer ze professionele hulp nodig hebben. 
Ouders en vrienden/vriendinnen kunnen deze hulp echter niet altijd bieden. Het is 
daarom belangrijk dat de jongeren worden ingelicht over het feit dat zij contact kunnen 
opnemen met het CJG, wanneer zij professionele hulp nodig hebben.  
 
Het overgrote deel van de ondervraagde jongeren in de leeftijdscategorie 3e klas en 
hoger & studenten is bereid om dorpsgenoten en/of familieleden te helpen, wanneer 
deze (voor langere tijd) hulp nodig hebben. Eén derde van de jongeren weet waar ze 
professionele hulp kunnen aanvragen, voor het verzorgen van het familielid of de 
dorpsgenoot. 
 
Tot slot is het grootste deel van de jongeren zeer tevreden over de activiteiten die de 
jongerenraad organiseert. Hiermee zijn wij, als jongerenraad, erg blij. Er zijn echter vele 
suggesties gedaan over eventuele activiteiten die wij zouden kunnen organiseren. 
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Reactie vanuit de jongerenraad 
 
Alle leden van de jongerenraad hebben de resultaten van de enquête ingezien. Er zijn 
ons tijdens het samenvatten en lezen van de enquêtes een aantal zaken opgevallen.  
 
Zo zien we dat er op het gebied van openbaar vervoer (OV) verbeteringen hebben 
plaatsgevonden. Het OV is beter georganiseerd dan een aantal jaar geleden. Zo blijkt uit 
de enquêtes dat er weliswaar behoefte is aan een bus op zondag, maar dat de nieuwe 
dienstregeling op zaterdag aan de vraag voldoet. Wij denken dat ook de Commissie 
Openbaar Vervoer hier een grote rol in heeft gespeeld. In de enquêtes wordt echter 
aangegeven dat de bussen vaak niet op tijd rijden en/of helemaal niet rijden. Het werk 
van de commissie is dus zeker nog niet klaar. De jongerenraad zal zich in deze 
commissie blijven inzetten voor beter OV. We zullen de uitkomsten van deze enquête 
hiervoor als hulpmiddel gebruiken. 
 
Tevens vinden wij het bijzonder dat de overgrote meerderheid van de jongeren, die de 
enquête hebben ingevuld, weleens van de haltetaxi gehoord heeft, maar hier nog nooit 
gebruik van heeft gemaakt. Tevens weten veel jongeren niet precies wat de 
haltetaxi/buurtbus inhoudt. De jongeren die wel gebruik maken van de haltetaxi waren 
over het algemeen zeer positief. Wij denken dan ook dat we het gebruik van de 
haltetaxi/buurtbus moeten stimuleren.  
 
Daarnaast viel het ons op dat een groot deel van de jongeren, die de enquête via internet 
hebben ingevuld via internet, elke dag met het OV naar school komen. Dit baart ons 
zorgen. Fietsen is gezond. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de enquête is 
afgenomen in het begin van het lenteseizoen. Dit betekent dat veel jongeren nog gebruik 
maken van hun winterabonnement voor de bus.  
 
In de enquête waren eveneens een tweetal vragen over de elektrische fiets opgenomen. 
Onze verwachting was dat er substantieel meer jongeren uit de 1e & 2e klas van de 
middelbare school met een elektrische fiets naar school zouden gaan, dan dat er 
jongeren uit de 3e klas en hoger & studenten met de elektrische fiets naar school zouden 
gaan. Uit de uitkomsten van de enquête is gebleken dat er slechts een verschil van 14 
procent is tussen beide leeftijdscategorieën.  
Uit de enquête is echter gebleken dat de jongeren met een elektrische fiets in de winter 
nog steeds met het OV naar school gaan, omdat het dan vaker regent of omdat het koud 
is.  
 
Eveneens blijkt uit de enquêtes dat driekwart van de jongeren niet weet wat het 
Centrum voor Jeugd en Gezin is/inhoudt. Dit had de jongerenraad bij voorbaat echter al 
verwacht, aangezien er weinig voorlichting, onder de jongeren, wordt gegeven over het 
CJG. Ook blijkt dat veel jongeren niet weten waar ze naartoe moeten voor professionele 
hulp, wat wij toch enigszins zorgelijk vinden. Het vinden van goede professionele hulp, 
bij bijvoorbeeld psychische problemen, kan voor de desbetreffende persoon een wereld 
van verschil maken.  
 
Uit de enquêtes blijkt dat de jeugd van Noord-Beveland erg sociaal is. Bijna alle 
ondervraagden geven namelijk aan dat ze hun familieleden en eventueel dorpsgenoten 
(voor langere tijd) zouden willen helpen, als zij daarom vragen.  
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Tevens geeft de meerderheid van de ondervraagden aan dat ze nog nooit drugs hebben 
gebruikt. Hier zijn we als jongerenraad erg blij mee. Wij realiseren ons echter wel dat de 
jongeren bij deze vraag expres “nee” kunnen hebben ingevuld, omdat ze bang zijn voor 
de eventuele gevolgen wanneer ze op deze vraag “ja” zouden hebben geantwoord. 
 
Ook het thema voorzieningen was voor ons als jongerenraad erg interessant. Wat we 
merken is dat veel jongeren vinden dat er te weinig te doen is op Noord-Beveland. De 
jongerenraad moet helaas toegeven dat de jeugd daar inderdaad gelijk in heeft. Met 
name voor de oudere jeugd op Noord-Beveland (16+) is er weinig te beleven. Jongeren 
geven aan dat ze graag een (overdekte) hangplek willen om bij elkaar te komen. 
Daarnaast geven de jongeren aan dat het niet heel erg is als er niet veel te doen is op het 
eiland, wanneer de reikwijdte van het OV wordt vergroot. De jongeren geven namelijk 
aan bereid te zijn om te reizen, maar de mogelijkheid die het OV biedt zijn momenteel te 
klein. De jongerenraad denkt echter dat de haltetaxi een goed alternatief zou kunnen 
zijn.  
 
In het algemeen is de jongerenraad blij met de uitkomsten van de enquête. De enquête is 
maar liefst 257 keer ingevuld. In de leeftijdscategorie van groep 7 tot en met studenten 
vallen ongeveer 770 jongeren. Dit betekent dat 33,4 procent (ongeveer één derde) van 
alle op Noord-Beveland wonende jongeren de enquête heeft ingevuld. Dit is veel meer 
als de enquête die door de jongerenraad in Borsele is uitgezet. De jongerenraad Borsele 
kwam op ongeveer 180 reacties. De gemeente Borsele telt echter ongeveer 3210 
jongeren in de leeftijdscategorie vanaf groep 7 tot en met studenten. Dit betekent dat 
slechts 6 procent van alle in de gemeente Borsele wonende jongeren de enquête heeft 
ingevuld. Wij zijn daarom extra blij met de 257 reacties (AlleCijfers.nl, 2018).  
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Toekomstplan jongerenraad 
 
In dit hoofdstuk zal de jongerenraad aangeven wat wij willen gaan doen met de 
resultaten, die uit de enquêtes zijn gevolgd.  
 
Allereerst willen wij een promotiecampagne opzetten voor het ‘Veilig Honk’. Veel 
jongeren, en met name op de basisschool, weten niet wat het ‘Veilig Honk’ inhoudt en/of 
waar deze te vinden is. De jongerenraad wil zich voornamelijk inzetten voor de 
naamsbekendheid onder basisschoolleerlingen.  
Wij ervaren zelf dat het ‘Veilig Honk bordje’ te klein en niet goed zichtbaar is. Daarnaast 
zijn veel bordjes verkleurd en aangetast door het weer. Hierdoor is het bordje langs de 
fietspaden niet goed te zien.  
Op OBS de Vliete in Wissenkerke hangt er in de klas van groep 7 en 8 een ‘Veilig Honk 
bordje’ (zie Figuur 2). Wij zouden het fijn vinden als de andere basisscholen op Noord-
Beveland dit voorbeeld volgen 
en eveneens een ‘Veilig Honk 
bordje’ in de lokalen hangen.  
Voor de zomervakantie van het 
schooljaar 2017-2018 zal de 
jongerenraad langsgaan op alle 
basisscholen van Noord-
Beveland. Er zal dan voor de 
klas een presentatie worden 
gegeven over het ‘Veilig Honk’. 
De voorbereidingen hiervoor 
zijn al gestart. Zo zijn er een 
presentatie en flyers gemaakt.  
 
In het kader van de naamsbekendheid moet de haltetaxi ook een enorme inhaalslag 
maken. Veel jongeren weten niet wat de haltetaxi inhoud. Wij zouden graag, in 
samenwerking met andere partijen, een online promotiecampagne opzetten. Wat ons 
opvalt is dat de haltetaxi geen aparte Facebook- of Instagrampagina heeft. Aangezien 
vooral Instagram populair is onder de jongeren, zou het aanmaken van een aparte 
Instagrampagina voor de haltetaxi voor een veel grotere naamsbekendheid kunnen 
zorgen. De jongerenraad kan én wil hierbij helpen. De haltetaxi is in onze ogen namelijk 
een enorme aanwinst voor Noord-Beveland. De haltetaxi rijdt op trajecten waar de 
reguliere lijnbus, op dat moment, niet meer rijdt. Zo rijdt de haltetaxi doordeweeks tot 
23:00 uur, terwijl lijn 31 Kamperland Tunnel N57 (Oostzijde) tot 18:50 uur rijdt. Dit 
heeft tot gevolg dat jongeren doordeweeks later en/of sneller terug kunnen komen naar 
Noord-Beveland.  
De Provincie Zeeland heeft in sommige lijnbussen informatieposters/flyers over de 
haltetaxi laten ophangen (zie Figuur 3), maar de jongerenraad wil de jongeren op 
Noord-Beveland nog explicieter informatie aanbieden over de haltetaxi. Dit om ervoor te 
zorgen dat de jongeren beseffen hoe gemakkelijk de haltetaxi is/wat de haltetaxi 
inhoudt. Wij hopen er op deze manier voor te zorgen dat de haltetaxi in de toekomst 
door veel meer jongeren van Noord-Beveland wordt benut (Provincie Zeeland, z.j.). 
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Tevens zal de jongerenraad zich de 
komende periode weer gaan inzetten 
in de Commissie Openbaar Vervoer. 
Deze commissie onder leiding van dhr. 
Hage heeft, naar onze mening, de 
vorige raadsperiode uitstekend werk 
verricht. Tijdens deze raadsperiode 
heeft de oud-voorzitter van de 
jongerenraad (Lisanne Goudappel) 
zich in deze commissie ingezet voor 
het OV. Vanaf deze raadsperiode 
zullen Ivo Struijk en Ines Struycken 
zich namens de jongerenraad inzetten 
voor de commissie. We zullen hiervoor de resultaten van de enquête en onze eigen 
ervaringen binnen het OV als leidraad gebruiken. Zo vind de jongerenraad het 
schokkend dat bussen vaak, vanwege een te groot aantal passagiers, hele dorpen moeten 
overslaan. Daarnaast vind de jongerenraad het absoluut niet kunnen dat de bussen soms 
helemaal niet komen opdagen. Dit zorgt voor grote problemen onder de schoolgaande 
jeugd, die afhankelijk zijn van deze bussen. De jongerenraad wil deze problemen, die uit 
de enquête naar voren zijn gekomen, dan ook (in samenwerking met de commissie) zo 
snel mogelijk oplossen.    
 
Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin is onder de jongeren nog relatief onbekend. 
Hiervoor zou de jongerenraad eveneens een promotiecampagne willen opstarten. Hoe 
we deze campagne vorm gaan geven is echter nog onbekend.  
We zien dat veel jongeren regelmatig alcohol drinken. Dit terwijl de jongeren zich 
bewust zijn van de gevaren van alcoholconsumptie op jonge leeftijd. Daarom zal de 
jongerenraad met Indigo blijven samenwerken op het gebied van alcoholpreventie. 
Indigo kan dan ook tijdens de activiteiten van de jongerenraad, met uitzondering van de 
Movietour in verband met de te krappe bus, alcoholpreventie blijven geven.  
 
Daarnaast kunnen wij uit de resultaten opmaken, dat ongeveer de helft van de 
ondervraagde jongeren nog niet weet of ze op Noord-Beveland blijven wonen. In 
verband met het steeds verder vorderende proces van vergrijzing wil de jongerenraad 
proberen om ervoor te zorgen dat jonge mensen/jongeren op Noord-Beveland blijven 
wonen. Dit is echter zeer lastig. Toch willen we er, doormiddel van bijvoorbeeld de 
Commissie Openbaar Vervoer, de activiteiten die we zelf organiseren en met hulp van de 
Gemeente, voor zorgen dat het eiland aantrekkelijk blijft voor de jongeren. Dit om 
ervoor te zorgen dat er meer jongeren op ons prachtige eiland blijven wonen en het 
proces van vergrijzing een halt wordt toegeroepen.  
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Evaluatie 
 
Allereerst wil de jongerenraad hierbij mededelen dat we zeer tevreden zijn met het 
aantal reacties op de enquête. De enquête is 257 keer ingevuld en dat vinden wij al een 
hele prestatie.  
Wij denken echter dat, om een representatieve conclusie te kunnen opstellen, minstens 
50 procent van de jongeren in de categorie van groep 7 tot en met studenten de enquête 
had moeten invullen. Wij hebben echter een percentage van 33,4 procent behaald. Dit is 
weliswaar veel hoger dan in de Gemeente Borsele (6 procent), maar de resultaten zijn 
nog steeds geen goede afspiegeling van de geheel te onderzoeken groep. 
 
Om in het vervolg een groter aantal jongeren te bereiken, willen we bijvoorbeeld bij 
meer (sport)verenigingen langsgaan. Nu zijn we slechts, in verband met tijdsgebrek, bij 
twee verenigingen langs geweest, te weten LTC Noord-Beveland en scouting de 
Zandkreekgroep. Bij een volgende enquête zou de jongerenraad eveneens kunnen 
langsgaan bij bijvoorbeeld verscheidene voetbalverenigingen.  
 
Door langs de fietsroute naar de middelbare scholen in Goes te gaan staan, hebben we er 
echter wel voor gezorgd dat er een zeer groot aantal enquêtes is ingevuld. In het vervolg 
zouden we dit dan ook weer doen. Eveneens zorgde dit face-to-face contact met de 
jongeren van Noord-Beveland voor extra naamsbekendheid van de jongerenraad Noord-
Beveland.  
 
De taakverdeling gedurende het opstellen en het uitzetten van deze enquête is prima 
verlopen. Ieder jongerenraadslid heeft zo zijn steentje bijgedragen.  
 
Al met al is de jongerenraad zeer tevreden over het verloop van het proces. We zijn blij 
met het resultaat en hopen dat wij zelf, maar ook de gemeente(raad) en het college van 
burgemeester en wethouders, aan de slag kunnen met de knelpunten die uit deze 
enquête zijn gevolgd.   
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Bijlage: Resultaten enquête (uitgewerkt) 

 

Resultaten enquête 2018 van de JRNB (basisscholen) 

Leeftijdscategorie: Groep 7 & 8 

Thema 1: vervoer 

1.1 Openbaar vervoer 
 

1.1.1 Zit jij wel eens in de bus? Zo ja, hoe vaak en wanneer? 

 
1.1.2  Als jij volgend jaar naar de middelbare school gaat, ga jij dan: 

 

1.2 Fietsen 
 

1.2.1 Ga jij weleens met de fiets naar een ander dorp? 

Conclusie: Basisschool kinderen gaan zelden tot nooit met de bus. Als ze al met de bus gaan, dan is dit 
meestal onder begeleiding van hun ouders. De kinderen gaan dan in het weekend (met hun 
ouders) naar Goes, Middelburg of Rotterdam. 
“Ja, heel soms naar Goes en soms naar Rotterdam.” -Nick, groep 8- 

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Altijd met de bus 15 2 1 2 20/102 
In de winter met 
de bus 

4 14 5 7 30/102 

Alleen bij slecht 
weer met de bus 

9 11 6 21 47/102 

Altijd met de fiets 1 1 0 3 5/102 

Totaal:  29 28 12 33 102 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat de meeste kinderen met de bus naar de 
middelbare school zullen gaan. Van de kinderen die met de bus naar school gaan, 
zullen de meesten alleen bij slecht weer of in de winter met de bus gaan. De 
ontsluiting van Noord-Beveland met behulp van bussen moet daarom goed in orde 
zijn. Veel jongeren zijn nu en in de toekomst namelijk afhankelijk van dit 
onderdeel van het Openbaar Vervoer.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Ja 22 10 10 25 67/103 
Nee 7 18 3 8 36/103 

Totaal: 29 28 13 33 103 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren met behulp van een fiets naar 
een ander dorp reizen. In Colijnsplaat wordt er, in vergelijking met de andere 
dorpen, weinig gereisd met behulp van een fiets.  
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1.2.2 Voel jij je veilig op de fietspaden op Noord-Beveland? 

 

1.2.3 Denk jij dat jongeren sneller de fiets pakken als ze een elektrische fiets hebben? 

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Ja  28 25 11 27 91/103 
Nee 1 3 2 6 12/103 

Totaal: 29 28 13 33 103 

Redenen waarom 
men zich niet 
veilig voelt: 

- Er zijn onvoldoende straatlantaarns buiten de dorpen. Sommige 
straatlantaarns doen het bovendien niet.  
“Ik vind de fietspaden wel veilig, omdat ze best ver van de autoweg vandaan 
liggen. Ze zien er meestal wel netjes uit. Alleen zijn er geen goede 
lantaarnpalen en soms zijn er zelfs geen. Er wordt goed gestrooid.” -Nina, 
groep 7-  

- Slecht wegdek, dat vooral ontstaat door hobbels en scheuren.  
- In de polders wordt onvoldoende gestrooid, waardoor het hier erg glad kan 

zijn. 
“Ik vind alle fietspaden wel netjes en veilig. Er staan genoeg lantaarnpalen in 
de dorpen en ik vind dat er meer zout gestrooid moet worden op de 
polderwegen.” -Silvia, groep 8- 

- Op fietsstroken langs de weg voelen kinderen zich niet veilig, omdat de 
auto’s en (vooral) tractoren dan erg dicht én hard langs komen rijden.  
“Ik voel me best veilig, alleen op sommige fietspaden rijden de auto’s heel erg 
hard.” -Iza, groep 8- 

- Kinderen willen graag een fietspad vanuit Colijnsplaat naar Kortgene. 
Opmerking: De meeste kinderen voelen zich veilig op de fietspaden op Noord-Beveland en zijn 

afgezien van de bovenstaande verbeterpunten erg tevreden over het onderhoud 
van de fietspaden. Bovendien vindt iedereen het prettig dat ze zo breed zijn.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Ja 22 26 9 24 81/103 
Nee 7 2 4 9 22/103 

Totaal 29 28 13 33 103 

Redenen waarom 
kinderen liever 
een elektrische 
fiets gebruiken. 

- Omdat je dan, zelfstandig, sneller naar een ander dorp/de middelbare 
school kan, dan met een gewone fiets. Bovendien ben je dan minder moe 
nadat je een grote afstand hebt afgelegd.  

- “Ja, want dan zijn ze veel sneller en dan zijn ze minder moe.” -Jolie, groep 8- 
- “Ik denk dat ze alleen met de fiets gaan als het droog en niet te koud is.” -

Ryan, groep 7- 
- “Ja, want dan hoef je minder vaak te trappen om vooruit te komen bij 

bijvoorbeeld tegenwind.” -Lotte, groep 8- 
- “Nee, want ik denk dat ze het veel fijner vinden om met de bus te gaan.” -

Jessica, groep 7-  
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1.2.4 Heb jij weleens gehoord van een ‘Veilig Honk’? 

 

Thema 2: voorzieningen 

2.1 Zijn er genoeg dingen voor jou te doen op het eiland? 

 

2.2 Welke dingen zou je graag willen hebben op Noord-Beveland? 

Conclusie: De meerderheid van de kinderen denkt dat jongeren sneller gebruik maken van 
een fiets, als deze elektrisch ondersteuning biedt.    

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Ja  4 3 6 4 17/103 
Nee  25 25 7 29 86/103 

Totaal: 29 28 13 33 103 

Conclusie: Er moet voorlichting gegeven worden over de betekenis van een ‘Veilig Honk’, 
want de basisschool kinderen weten niet wat deze term inhoudt.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Ja 25 24 12 25 86/103 
Nee  4 4 1 8 17/103 

Totaal: 29 28 13 33 103 

Conclusie: De meerderheid van de kinderen is tevreden over de voorzieningen op Noord-
Beveland.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De 
Zuidvliet 
(Kortgene)  

Een (grotere) 
skatebaan 

X X - X 

Meer sportclubs X - - - 

Een trampolinepark X - - X 

Een (kleine) bioscoop X X X X 

Een familieschommel X  - - 

Meer en betere 
voetbalveldjes 

X X - X* 

Een groter bos om in te 
spelen, klimmen en/of 
hutten te bouwen 

X X - X 

Meer en grotere 
(binnen) zwembaden 

- X X X 

Meer speeltuinen  - X X X 
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Thema 3: vrije tijd 

3.1 Wat doe jij allemaal in je vrije tijd? 

Een hangplek - X X - 

Meer ruiterpaden - X - - 

Een crossbaan voor een 
BMX 

- X X X 

Een (grote) voetbalkooi - - - X 

Opmerking/conclusie: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren is gekomen in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen suggesties deden, terwijl 
andere vele verschillende suggesties hadden, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal suggesties zou 
dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes.  
Tevens zijn de onrealistische antwoorden buiten beschouwing 
gelaten. 
*De leerlingen van de OBS De Zuidvliet in Kortgene vragen 
specifiek om een groot voetbalveld bij de school. 14 van de 33 
kinderen geven dit expliciet aan. Dit is een opvallend unaniem 
antwoord, als men dit vergelijkt met de andere enquêtes. Bij de 
andere basisscholen lopen de antwoorden namelijk veel sterker 
uiteen.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De 
Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Sporten 16 18 9 14 57/187 
Gamen 9 10 2 14 35/187 

Buitenspelen 14 14 10 16 54/187 

Ouders helpen 
(bijvoorbeeld op de 
boerderij, de 
(mini)camping, etc.). 

2 1 - 4 7/187 

Een muziekinstrument 
bespelen  

4 1 2 1 8/187 

binnenspelen 
(knutselen, puzzelen, 
lezen, lego etc..) 

- 10 3 10 23/187 

Scouting - 2 - 1 3/187 

Totaal: 45 56 26 60 187 

Opmerking:  In Wissenkerke geven opvallend veel kinderen aan dat zij op het dorp 
rondhangen/chillen. Misschien zorgt dit voor problemen (overlast).  
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3.2  Ben jij in je vrije tijd veel op Noord-Beveland? 

 

3.3 Als je in je vrije tijd niet op Noord-Beveland bent, waar ben je dan? 

 

 

 

 

Conclusie: De meeste kinderen besteden hun vrije tijd buiten en/of door te sporten. In 
Kortgene is, verhoudingsgewijs, het aantal gamende jongeren erg groot. Het 
is echter maar de vraag of deze uitslag van de enquête representatief is. Zo is 
het aandeel dat op scouting zit extreem klein, terwijl vele kinderen uit groep 
7 en 8 wel degelijk lid zijn van de scouting de Zandkreekgroep in 
Kamperland.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Ja 27 27 13 29 96/103 
Nee 2 1 0 4 7/103 

Totaal: 29 28 13 33 103 

Conclusie: De meeste kinderen besteden hun vrije tijd op Noord-Beveland. Dit is zeer 
waarschijnlijk het gevolg van de geringe mobiliteit van deze groep. Het is echter 
niet zo dat de kinderen dit als een probleem ervaren.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Goes 6 17 6 18 47/116 
Middelburg (en 
omstreken) 

4 4 3 2 13/116 

Vlissingen 1 - - 1 2/116 

Terneuzen 2 - - - 2/116 

Zierikzee (en 
omstreken) 

- 6 - 2 8/116 

De Randstad 2 4 2 1 9/116 

Overig (het 
buitenland en/of 
andere 
provincies)  

7 8 3 17 35/116 

Totaal: 22 39 14 41 116 

Conclusie:  De meeste kinderen gaan vanaf Noord-Beveland naar Goes. Wanneer de kinderen 
naar de Randstad gaan is dit meestal Rotterdam.  
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3.4 Waarom besteed jij je vrije tijd buiten Noord-Beveland? 

 

Thema 5: Jongerenraad Noord-Beveland (JRNB) 

5.1 Vindt jij dat de JRNB voldoende activiteiten organiseert? 

 

5.2 Welke activiteiten moet de JRNB organiseren? 

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De 
Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Vanwege de bioscoop 2 - - - 2/83 
Vanwege de (grotere) 
binnenzwembaden 

1 1 - - 2/83 

Vanwege een 
sportactiviteit 

6 14 4 10 34/83 

Om te winkelen 4 4 2 2 12/83 

Vanwege een 
familiebezoek 

7 6 6 10 29/83 

Vanwege bibliotheek 
en/of mediatheek 

- 1 - - 1/83 

Vanwege de 
Muziekschool 

- - 2 1 3/83 

Totaal: 20 26 14 23 83 

Conclusie: De meeste kinderen besteden hun vrije tijd buiten Noord-Beveland, vanwege 
sportactiviteiten. Dit heeft dan meestal te maken met het feit dat veel 
wedstrijden bij andere verenigingen plaatsvinden.  
Daarnaast gaan veel kinderen winkelen en heeft men veel familie buiten 
Noord-Beveland.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Ja 27 28 13 31 99/103 
Nee 2 0 0 2 4/103 

Totaal: 29 28 13 33 103 

Conclusie: Een zeer groot deel van de kinderen is erg tevreden met de activiteiten die de 
JRNB organiseert.  

 CBS De 
Kamperschouw 
(Kamperland) 

OBS Het 
Stelleplankier 
(Colijnsplaat) 

OBS De Vliete 
(Wissenkerke) 

OBS De Zuidvliet 
(Kortgene)  

Totaal: 

Een zwemactiviteit 3 - - 1 4/49 
Een MovieTour voor 
jongere kinderen 

5 1 - - 6/49 

Een voetbalactiviteit 4 3 1 3 11/49 

Een 1 - - 1 2/49 
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trampolineactiviteit 

Laser gamen 1 - - 8 9/49 

Een 
schoolpleinactiviteit 

1 1 - 1 3/49 

Buitenactiviteiten 
(bijvoorbeeld een 
speurtocht in een 
bos, stranddag, 
sportdag, survival  
en/of iets met 
dieren) 

- 2 1 5 8/49 

Speciale activiteiten 
voor meiden 

- - 1 2 3/49 

Karten - - - 2 2/49 

Concerten - - - 1 1/49 

Totaal: 15 7 3 24 49 

Opmerkingen:  “Weet niet. Jullie doen echt toffe dingen, maar een voetbaltoernooi zou vet zijn.” 
-Tim, groep 8- 
“Weet ik niet. Jullie doen het al perfect.” –Lucie, groep 7- 

Conclusie: De kinderen zouden graag willen dat de jongerenraad een voetbalactiviteit 
organiseert. Tevens worden er verscheidene suggesties gegeven voor het 
organiseren van buitenactiviteiten. Eveneens zouden veel kinderen graag een 
keer willen laser gamen. Tot slot werd er in de enquêtes veel aangegeven, dat 
men wil dat we de Movietour blijven organiseren.  
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Resultaten enquête 2018 van de JRNB  

Leeftijdscategorie: 1e en 2e klas van de middelbare school 

Thema 1: vervoer 

1.1 Openbaar vervoer 
 

1.1.1 Maak jij gebruik van het openbaar vervoer? Zo ja, hoeveel keer per week en 
onder welke omstandigheden? 

 

1.1.2 Is het Openbaar Vervoer goed geregeld voor de jongeren van Noord-Beveland? 
Waarom wel/niet? 

 Kamperland Colijnsplaat  Wissenkerke Kortgene  Kats  Totaal: 
Altijd met de bus 11 5 5 4 - 25/77 
In de winter met 
de bus 

4 10 6 12 1 33/77 

Alleen bij slecht 
weer met de bus 

3 4 3 6 1 17/77 

Nooit met de bus - - - 1 1 2/77 

Totaal:  18 19 14 23 3 77 
Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat de jongeren op Noord-Beveland over het 

algemeen met de fiets naar school gaan. Met name in Kamperland is duidelijk 
zichtbaar dat naarmate de afstand tussen het desbetreffende dorp en de 
middelbare school toeneemt, het aantal mensen dat met de bus naar school gaat 
eveneens groot is.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene  Kats Totaal: 
Ja  6 12 4 4 - 26/77 
Nee 12 7 10 19 3 51/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Redenen waarom 
men niet 
tevreden is over 
het openbaar 
vervoer:  

- De bus is soms te vol/heeft te weinig zitplaatsen en slaat daardoor soms 
dorpen over. 

- De bus heeft vaak vertraging. Wanneer de bus op tijd is sluit deze echter 
wel goed aan op de lestijden,  

- Soms komt een bus helemaal niet opdagen.  
- Er rijden te weinig bussen.  
- De bussen sluiten niet aan op de treintijden. 
- Wanneer de lessen op middelbare scholen zijn afgelopen, moeten leerling 

soms lang wachten totdat er een bus uit Goes vertrekt richting Noord-
Beveland (soms zelfs 50 minuten).  

-  “Nee, de bus in Kamperland is bijna altijd te laat, waardoor ik regelmatig te 
laat kom op school.” -Anoniem, Kamperland- 

- “De bus is niet altijd optijd, maar sluit wel goed op de lestijden aan.” -Aimée 
13 jaar- 

- “Ja hoor, alleen we moeten altijd staan in de bus. -Tessa, 13 jaar- 
-  “Ze komen bijna nooit optijd en er zijn met slecht weer te weinig 

zitplaatsen. Als het erg druk is slaat de bus Kortgene over, maar ze sluiten 
goed aan op de lestijden.” -Mees, 12 jaar- 
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1.1.3 Heb jij weleens gehoord van de haltetaxi/buurtbus? 

 

1.1.4 Heb jij weleens gebruik gemaakt van de haltetaxi/buurtbus? 

 
1.1.5 Denk je dat er moet worden gezorgd, dat er meer jongeren informatie krijgen 

over de haltetaxi/buurtbus? 

 

1.1.6 Hoe ervaar jij de haltetaxi/buurtbus? 

-  “De bussen hebben eigenlijk altijd wel 1 tot 2 minuten vertraging en ze 
zitten vaak te vol. Omdat ik ’s ochtends op een van de laatste bushokjes 
instap moet ik vaak staan. Ze sluiten opzich wel goed aan op de lestijden.” –
Mirthe, 12 jaar- 

Conclusie: De jongeren op Noord-Beveland hebben een verdeelde mening over het 
Openbaar Vervoer. Toch geeft een ruime meerderheid uit deze leeftijdscategorie 
aan dat het OV op Noord-Beveland niet goed geregeld is. Wij concluderen dat het 
grootste probleem ligt bij de vertraging van de bussen. Bovendien komen bussen 
soms helemaal niet opdagen. Daarnaast geven veel jongeren aan dat er 
onvoldoende zitplaatsen in de bus aanwezig zijn.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 15 17 10 18 2 62/77 
Nee 3 2 4 5 1 15/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren hebben gehoord van de 
haltetaxi en de buurtbus. Helaas bestaat er bij veel jongeren een onjuist beeld 
over met name de haltetaxi. Veel jongeren hebben het idee dat de haltetaxi voor 
ouderen is. Dit is echter onjuist, want de haltetaxi is er juist voor alle gebruikers 
van het OV. 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 4 6 3 5 2 20/75 
Nee 12 13 11 18 1 55/75 

Totaal: 16 19 14 23 3 75 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat de meerderheid van de jongeren nog nooit 
gebruik heeft gemaakt van de haltetaxi. Wij denken dat dit ligt aan de 
onwetendheid van de jongeren op het eiland. Veel jongeren weten niet hoe de 
haltetaxi werkt, terwijl de haltetaxi een goed alternatief is voor het reguliere OV. 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 17 19 12 19 3 70/77 
Nee 1 0 2 4 0 7/77 

Totaal: 18 19 14 19 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat bijna alle jongeren willen dat er extra 
informatie wordt gegeven over de haltetaxi. Er zijn maar een paar jongeren die 
geen extra informatie willen. 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Uitstekend 4 5 3 5 2 19/77 
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1.2 Fietsen 
 

1.2.1 Ga jij met de fiets naar school? 

 

1.2.2 Voel jij je veilig op de fietspaden op Noord-Beveland? 

 

Slecht - 1 - - - 1/77 

Onbekend 14 13 11 18 1 57/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat alle jongeren die wel gebruik hebben 
gemaakt van de haltetaxi, met uitzondering van één individu, erg positief zijn 
over de haltetaxi.  
“Fijn, zeker als je naar huis wilt en het regent” -Jerence, leeftijd onbekend- 
“Goed en rustig.” -Marileen, 15 jaar-  
“Goed, omdat de vrijwilligers altijd vriendelijk zijn en een gesprekje aangaan.” -
Chrissy, 13 jaar- 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 8 13 8 19 3 51/77 
Nee 10 6 6 4 - 26/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 
Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren met de fiets naar school 

gaan. Het is overduidelijk te zien dat in voornamelijk de dorpen als Kortgene, 
Colijnsplaat, Kats en Geersdijk veel fietsers wonen. Dit heeft zeer waarschijnlijk 
te maken met de ligging van deze dorpen. Kamperland en Wissenkerke liggen 
verder van de middelbare school vandaan, waardoor de jongeren hier eerder 
geneigd zullen zijn om met de bus naar school te gaan.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja  12 11 6 13 2 44/77 
Nee 6 7 8 10 1 32/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Redenen waarom 
men zich niet 
veilig voelt: 

- Er zijn in de polder veel landbouwvoertuigen (tractoren). Deze worden 
door hun grote omvang en (relatief) hoge snelheid als eng ervaren.  

- Er zijn te weinig lantaarnpalen. 
- “Ja, alleen in de polder is het soms wel een beetje te donker.” -Dewy, 

Kortgene- 
- “Nee er zijn te weinig lantaarnpalen in de polder.” -Mare, 12 jaar-  
- “Het zijn prima fietspaden, alleen zijn er te weinig lantaarnpalen in de 

polder. In de winter is het dus ’s ochtends nog heel donker en voel ik me niet 
veilig.” –Mirthe, 12 jaar- 

Conclusie Iets meer dan de helft van de jongeren geeft aan zich veilig te voelen op de 
fietspaden op het eiland. Terwijl iets minder dan de helft aangeeft zich niet veilig 
te voelen. Dit heeft voornamelijk te maken met het gebrek aan lantaarnpalen in 
de polder en landbouwvoertuigen die op veel plaatsen in de polder erg hard 
rijden.  
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1.2.3 Heb jij een elektrische fiets?  

 

1.2.4 Denk jij dat jongeren sneller de fiets pakken als ze een elektrische fiets hebben? 

 

1.2.5 Heb jij weleens gehoord van een ‘Veilig Honk’? 

 

Heb jij wel eens gebruik gemaakt van een ‘Veilig Honk’? 

 

 

 

 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 4 6 5 7 - 22/77 
Nee 14 13 9 16 3 55/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat het grootste deel van de jongeren geen 
elektrische fiets heeft. Deze leeftijdscategorie is echter vaker in het bezit van een 
elektrische fiets, dan de oudere jeugd op het eiland (3e klas en hoger & 
studenten). 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 13 10 8 19 2 52/77 
Nee 5 9 6 4 1 25/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren denken dat men sneller op 
de fiets gaat, als men in het bezit is van een elektrische fiets.  
“Ja, dat is uiteindelijk goedkoper en sneller, dan het openbaar vervoer.” -Luc, 13 
jaar-  
“Nee, omdat veel jongeren samen fietsen en misschien heeft je vriend wel geen 
elektrische fiets en dan ga je alsnog met de bus.”- Anoniem, 13 jaar- 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 17 19 12 23 3 74/77 
Nee 1 - 2 - - 3/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat een overgroot deel van de ondervraagde 
jongeren weleens heeft gehoord van het ‘Veilig Honk’.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 1 4 1 8 1 15/77 
Nee 17 15 13 15 2 62/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat het merendeel van de jongeren op Noord-
Beveland nog geen gebruik heeft gemaakt van een ‘Veilig Honk’.   
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Thema 2: voorzieningen 

2.1 Zijn er genoeg voorzieningen voor de jongeren op Noord-Beveland? 

 

2.2 Welke voorzieningen moeten er op Noord-Beveland komen? 

 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 6 7 3 11 1 28/77 
Nee 12 12 11 12 2 49/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren vinden dat er te weinig 
voorzieningen op Noord-Beveland zijn. Dit is logisch te verklaren, omdat Noord-
Beveland een kleine gemeente is qua inwoneraantal. Dit heeft tot gevolg dat er 
een zeer klein draagvlak is voor de grotere voorzieningen, zoals een bioscoop. 
Deze ontbreken dan ook op Noord-Beveland.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Een (grotere) 
skatebaan 

X - - - - 

Een crossbaan (voor 
een BMX) 

- - X - - 

Een hangplek - - - X - 

Een SOOS - X - X - 

Voetbalveldjes - - - X - 

Uitgaansgelegenheden X - - X - 

Meer en grotere 
(binnen) zwembaden 

X - - - - 

Meer georganiseerde 
feestjes voor jongeren 
ouder dan twaalf jaar 

- X X - - 

Een hangplek binnen 
voor kinderen ouder 
dan twaalf jaar 

- - X - - 

Opmerking/conclusie: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van 
een ‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze 
suggestie vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen suggesties deden, terwijl 
andere vele verschillende suggesties hadden, is ervoor 
gekozen om niet met getallen te werken, omdat uit deze 
getallen geen nuttige informatie kon worden gehaald. Het 
aantal suggesties zou dan namelijk sterk afwijken van het 
totaal aantal ingevulde enquêtes.  
Tevens zijn de onrealistische antwoorden buiten beschouwing 
gelaten.  
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Thema 3: vrije tijd 

3.1 Besteed jij je vrije tijd vooral op Noord-Beveland? 

 

3.2 Waarom besteed jij je vrije tijd vooral op Noord-Beveland? 

 

 

 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 10 9 8 17 3 47/77 
Nee 8 10 6 6 - 30/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat iets meer dan de helft van de jongeren op 
Noord-Beveland zijn vrije tijd op Noord-Beveland besteed. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de (relatief) jonge leeftijd van deze categorie, 
waardoor ze nog niet individueel kunnen/mogen reizen.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke  Kortgene  Kats 
Sporten X - X - X 
Zwemmen (in de zee)    X  

Vrienden/vriendinnen X X X X  

Gemakkelijk (dichtbij 
huis), omdat er geen 
vervoer geregeld hoeft 
te worden.  

X X  X  

Vereniging   X   

Soos X    X 

Moeilijk van het eiland 
af 

 X    

Rustig   X   

Opmerking:  Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes.  

Conclusie: Ze besteden vooral hun vrije tijd op Noord-Beveland, omdat ze 
daar wonen. Daarnaast woont er vaak een groot deel van hun 
vriendengroep op Noord-Beveland. Bovendien is het voor 
sommige jongeren moeilijk om zelfstandig van het eiland af te 
komen.  
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3.3 Waarom besteed jij je vrije tijd vooral buiten Noord-Beveland? 

 

3.4 Waarom besteed jij je vrije tijd vooral buiten Noord-Beveland? 

 

 

 

Conclusie: Buiten Noord-Beveland is er meer te doen voor de jeugd. Er is meer en een 
groter aan voorzieningen op bijvoorbeeld Zuid-Beveland en in de Randstad. 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Vanwege de bioscoop X - - - X 
Vanwege de (grotere) 
binnenzwembaden 

- - X - - 

Vanwege een 
sportactiviteit 

- X - - - 

Om te winkelen X - X X - 

Vanwege een 
familiebezoek 

- X - - - 

Vanwege bibliotheek 
en/of mediatheek 

- - - - X 

Vanwege de 
Muziekschool 

- - - - X 

Vanwege 
schoolvrienden 

- X X X - 

Vanwege het 
ontbreken van 
uitgaansgelegenheden 
op Noord-Beveland 

X X X X - 

Vanwege een 
pretpark 

- - - X - 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes. 

Conclusie: Op bijna alle dorpen wordt aangegeven dat de vrije tijd buiten 
Noord-Beveland daar vooral besteed wordt i.v.m. het ontbreken 
van uitgaansgelegenheden op Noord-Beveland. Daarnaast is de 
reden “schoolvrienden” erg populair.  
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3.5 Waar besteed jij je vrije tijd buiten Noord-Beveland? 

 

Thema 4: hulp 

4.1 Waar of naar wie zou jij toe gaan, wanneer je (professionele) hulp nodig hebt? 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene  Kats 
Goes X X X X X 
Middelburg (en 
omstreken) 

- X - - - 

Terneuzen - - X - - 

Zierikzee (en 
omstreken) 

X - - - - 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met behulp 
van getallen te inventariseren, maar met behulp van een ‘X’-teken. 
Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie vaak naar 
voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen om 
niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen nuttige 
informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden zou dan 
namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde enquêtes. 

Conclusie:  De meeste jongeren besteden hun vrije tijd buiten Noord-Beveland 
(voornamelijk in Goes) Er zijn enkele jongeren die hun vrije tijd 
elders besteden. Hiervan is het aantal echter gering.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Ouders X - X X - 
Vrienden/vriendi
nnen 

X X - X - 

Psychiater - X - - - 

De 
Kindertelefoon 

- - - - X 

School (mentor, 
docent, etc.) 

X - X X - 

(Huis)arts - X X - X 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met behulp 
van getallen te inventariseren, maar met behulp van een ‘X’-teken. 
Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie vaak naar 
voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen om 
niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen nuttige 
informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden zou dan 
namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde enquêtes. 

Conclusie: Wat vooral opvalt is dat in Colijnsplaat een groot deel van de 
jongeren geen idee heeft waar ze naartoe zouden moeten gaan, als 
ze problemen hebben. Daarnaast wordt er bij veel jongeren te 
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4.2 Heb jij weleens van het Centrum voor Jeugd en Gezin gehoord? 

 

4.3 Moet de gemeente meer doen om het Centrum voor Jeugd en Gezin bekender te 

maken onder de jongeren? 

 

Thema 5: Jongerenraad Noord-Beveland (JRNB) 

5.1 Organiseert de jongerenraad voldoende activiteiten op Noord-Beveland? 

 

5.2 Wat moet de jongerenraad echt organiseren op Noord-Beveland? 

makkelijk gedacht over het zoeken van hulp. Bij grote problemen is 
het namelijk niet mogelijk om alleen je ouders en/of 
vrienden/vriendinnen te vragen om hulp.   

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 4 6 10 7 1 28/77 
Nee 14 13 4 16 2 49/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: De meerderheid van de jongeren van alle dorpen (m.u.v. Wissenkerke) geeft aan 
nog nooit van het CJG te hebben gehoord. Een verklaring voor het feit dat de 
jongeren in Wissenkerke wel weten dat er een CJG is zou kunnen zijn dat er op 
het gemeentehuis een bord van het CJG hangt. Jongeren kunnen dit hebben 
opgemerkt.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 10 17 11 21 3 62/77 
Nee 8 2 3 2  15/77 

Totaal: 18 19 14 23 3 77 

Conclusie: De overgrote meerderheid van de Noord-Bevelandse jongeren geeft aan meer 
informatie te willen hebben over het CJG. De jongerenraad zou hiervoor kunnen 
zorgen.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 16 16 13 21 3 69/77 
Nee 2 3 1 1 - 7/77 

Totaal: 18 19 23 22 3 77 

Conclusie: De meeste jongeren geven aan dat de jongerenraad Noord-Beveland voldoende 
activiteiten organiseert. Er wordt wel geopperd voor meer variatie. In de 
onderstaande tabel worden de gevraagde activiteiten geanalyseerd.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Een zwemactiviteit X X - - - 
Een Movietour voor 
jongere kinderen 

- - X - - 
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Een voetbalactiviteit  X X X X X 

Een 
trampolineactiviteit 

- X - - - 

Laser gamen - - - X - 

Een 
schoolpleinactiviteit 

- - - - X 

Buitenactiviteiten 
(bijvoorbeeld een 
speurtocht in een 
bos, stranddag, 
sportdag, 
survival/stormbaan  
en/of iets met 
dieren) 

X - X - - 

Speciale activiteiten 
voor meiden 

- X - - - 

Karten X - - X - 

Concerten - - - - X 

Een uitje naar de 
Efteling 

- - X - - 

Feesten (disco) voor 
kinderen ouder dan 
twaalf jaar (’s 
avonds). 

X X X X X 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren is gekomen in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen suggesties deden, terwijl 
andere vele verschillende suggesties hadden, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal suggesties zou 
dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes.  
Tevens zijn onrealistische antwoorden buiten beschouwing 
gelaten. 

Conclusie: De jongeren zouden het liefst willen dat de jongerenraad ‘s 
avonds feesten organiseert voor de oudere jeugd (12+).  
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Resultaten enquête 2018 van de JRNB  

Leeftijdscategorie: 3e klas en hoger & studenten  

Thema 1: vervoer 

1.1 Openbaar vervoer 
 

1.1.1 Maak jij gebruik van het openbaar vervoer? Zo ja, hoeveel keer per week en 
onder welke omstandigheden? 

 

1.1.2 Is het Openbaar Vervoer goed geregeld voor de jongeren van Noord-Beveland? 
Waarom wel/niet? 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Altijd met de bus 14 7 10 6 2 39/78 
In de winter met 
de bus 

4 5 3 10 4 26/78 

Alleen bij slecht 
weer met de bus 

2 5 1 1 2 11/78 

Nooit met de bus - - 1 1 - 2/78 

Totaal:  20 17 15 18 8 78 
Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat de meeste jongeren met de bus naar de 

middelbare school gaan. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de hogere 
leeftijd van deze categorie. Jongere jeugd fietst vaker naar school dan oudere 
jeugd. Daarnaast hebben studenten (zowel mbo als hbo en universiteit) de 
beschikking over een gratis studentenreisproduct, waardoor het zeer 
aantrekkelijk wordt om gebruik te maken van het OV. Bovendien wordt voor vele 
studenten de reisafstand naar de hogeschool/universiteit te groot om met de fiets 
te overbruggen.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene  Kats Totaal: 
Ja  4 2 1 5 1 13/78 
Nee 16 15 14 13 7 65/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Redenen waarom 
men niet 
tevreden is over 
het Openbaar 
Vervoer:  

- In buslijn 132 Goes Station moet men (in de winter) ’s ochtends vaak staan 
en soms rijd de bus zelfs door, omdat hij al te vol zit met mensen van 
Schouwen-Duiveland.  

- De bus rijd te weinig in het uur. 
- Er zijn te weinig plaatsen in de bus.  
- Soms komt de bus helemaal niet opdagen. 
- Er rijden geen bussen in de avond/nacht 
- Er rijden geen bussen op zondag.  
- Bussen slaan soms dorpen over in verband met de drukte.  
- De bussen sluiten slecht aan op de treintijden.  

Opmerking: In deze leeftijdscategorie is men het minst positief over het OV. Dit heeft 
grotendeels te maken met het feit dat deze jongeren op grotere schaal gebruik 
(wil) maken van het OV. Zo gaan ze bijvoorbeeld op zaterdagavond uit in Goes. Er 
rijden echter geen bussen ’s avonds, waardoor deze jongeren zeer moeilijk terug 
kunnen komen naar Noord-Beveland.  
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1.1.3 Heb jij weleens gehoord van de haltetaxi/buurtbus? 

 

1.1.4 Heb jij weleens gebruik gemaakt van de haltetaxi/buurtbus? 

 

1.1.5 Denk je dat er moet worden gezorgd dat er meer jongeren informatie krijgen 
over de haltetaxi/buurtbus? 

 
1.1.6 Hoe ervaar jij de haltetaxi/buurtbus? 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 19 15 15 15 7 64/78 
Nee 1 2 - 3 1 7/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat bijna alle jongeren wel eens hebben 
gehoord van de haltetaxi. Dit aantal is vele malen groter als bij de 
leeftijdscategorie 1e en 2e klas van de middelbare school.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 6 7 5 4 3 25/78 
Nee 14 10 10 14 5 53/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren op het eiland nog nooit 
gebruik hebben gemaakt van de haltetaxi/buurtbus. We zien dat er wel een groot 
verschil is in de verschillende dorpen. Zo is het aantal jongeren dat in Colijnsplaat 
de haltetaxi/buurtbus gebruikt bijna gelijk aan het aantal jongeren die nog nooit 
gebruik hebben gemaakt van de haltetaxi. In Kortgene is het verschil tussen deze 
groepen echter veel groter.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 12 10 10 12 7 51/78 
Nee 8 7 5 6 1 27/78 

Totaal: 20 17 15 18 8  
Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren aangeven dat er meer 

informatie moet worden gegeven over de haltetaxi. 
“Ja, hier moet echt meer informatie over komen, omdat dit de ideale oplossing is.” –
Anoniem, leeftijd onbekend- 
“Ja, alle informatie zou op een centrale en toegankelijke plek weergegeven kunnen 
worden.”-Anoniem, leeftijd onbekend- 
“Het is niet nodig, omdat de haltetaxi anders misschien te druk wordt en de 
gemeente kan het geld misschien beter besteden.” –Anoniem, leeftijd onbekend- 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Uitstekend 6 6 5 3 3 23/77 
Slecht - 1 - 1 - 2/77 

Onbekend 14 10 10 14 5 53/77 

Totaal: 20 17 15 18 8 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren nog geen gebruik hebben 
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1.2 Fietsen 
 

1.2.1 Ga jij met de fiets naar school? 

 

1.2.2 Voel jij je veilig op de fietspaden op Noord-Beveland? 

 

1.2.3 Heb jij een elektrische fiets?  

 

gemaakt van de haltetaxi en deze dus ook niet goed onderbouwd kunnen 
beoordelen. De mensen die weleens gebruik hebben gemaakt van de haltetaxi zijn 
echter zeer tevreden.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 2 7 4 12 7 32/78 
Nee 18 10 11 6 1 46/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête is te concluderen dat de meerderheid van de jongeren in deze 
categorie met het OV naar school gaat. Een verklaring zou kunnen zijn dat de 
enquête is afgenomen in de winterperiode, waarin het men nog steeds gebruik 
maakt van zijn winterabonnement voor de bus, of dat jongeren steeds sneller en 
makkelijker gebruik maken van het OV.   

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja  6 4 6 7 4 27/78 
Nee 14 13 9 11 4 51/78 

Totaal: 20 17 15 18 8  

Redenen waarom 
men zich niet 
veilig voelt: 

- Te weinig verlichting in de polder. 
- Landbouwvoertuigen rijden hard en gaan niet ruim aan de kant voor 

fietsers.  
- Er wordt te weinig gestrooid op de fietspaden/in de polders.  
- “Helaas word er te weinig gestrooid op de fietspaden, waardoor het fietsen 

bijna onmogelijk is als het gevroren heeft. Voor de rest is het prima en veilig 
genoeg.” –Anoniem, leeftijd onbekend- 

- “Fietspaden worden goed onderhouden, er mogen wel meer lantaarnpalen 
aanwezig zijn in de polder.” –Anoniem, leeftijd onbekend- 

Conclusie: Veel jongeren geven aan dat ze zich nog niet veilig voelen op de Noord-Bevelandse 
wegen/fietspaden. Dit heeft vooral te maken met landbouwvoertuigen die te hard 
rijden en nauwelijks opzij gaan. Daarnaast is het ontbreken van verlichting in de 
polder eveneens een oorzaak van een onveilig gevoel.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 4 3 2 1 2 12/78 
Nee 16 14 13 17 6 66/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren niet de beschikking hebben 
over de elektrische fiets. Dit is significant minder als bij de categorie 1e en 2e klas.  
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1.2.4 Denk jij dat jongeren sneller de fiets pakken als ze een elektrische fiets hebben? 

 

1.2.5 Heb jij weleens gehoord van een ‘Veilig Honk’? 

 

1.2.6 Heb jij wel eens gebruik gemaakt van een ‘Veilig Honk’? 

 

Thema 2: voorzieningen 

2.1 Zijn er genoeg voorzieningen voor de jongeren op Noord-Beveland? 

 

 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 12 9 11 9 6 47/78 
Nee 8 8 4 9 2 31/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat iets meer dan de helft van de jongeren 
denkt dat het wel degelijk verschil maakt of men een elektrische fiets heeft of niet.  
“Ja, met een elektrische fiets kan je makkelijker fietsen als er meer wind staan dan 
met een normale fiets.” –Anoniem, leeftijd onbekend- 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 19 15 15 18 7 74/78 
Nee 1 2 - - 1 4/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat bijna alle jongeren wel eens hebben 
gehoord van de het ‘Veilig Honk’.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 5 6 3 8 4 26/77 
Nee 15 9 12 10 3 49/77 

Totaal: 20 17 15 18 7 77 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat het grootste deel van de jongeren nog nooit 
gebruik heeft hoeven maken van het Veilig Honk.  

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 2 1 3 3 1 10/78 
Nee 18 16 12 15 7 68/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 
Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren vinden dat er te weinig 

voorzieningen zijn voor de jongeren op Noord-Beveland. Dit wordt met name 
veroorzaakt door de behoeftes van deze leeftijdscategorie. Het is voor deze 
leeftijdscategorie makkelijker om naar een andere (buur)gemeente of provincie te 
gaan en daar de voorzieningen op te zoeken en te gebruiken. Daarnaast zijn de 
meeste jongeren realistisch en begrijpen ze dat het niet haalbaar is om hier 
meerdere (grotere) voorzieningen neer te zetten. 
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2.2 Welke voorzieningen moeten er op Noord-Beveland komen? 

 

Thema 3: vrije tijd 

3.1 Besteed jij je vrije tijd vooral op Noord-Beveland? 

 

3.2 Waarom besteed jij je vrije tijd vooral op Noord-Beveland? 

  Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Een crossbaan (voor 
een BMX) 

X - - - - 

Een hangplek - - X - - 

Voetbalveldjes - - - X - 

Club of disco - X - - - 

Meer evenementen 
(havenfeesten, 
Stoppelfeest, 
Sloeproeienfeesten) 

X X X X X 

Uitgaansmogelijkheden X X X X X 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met behulp 
van getallen te inventariseren, maar met behulp van een ‘X’-teken. 
Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie vaak naar voren 
kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen suggesties deden, terwijl andere 
vele verschillende suggesties hadden, is ervoor gekozen om niet met 
getallen te werken, omdat uit deze getallen geen nuttige informatie 
kon worden gehaald. Het aantal suggesties zou dan namelijk sterk 
afwijken van het totaal aantal ingevulde enquêtes.  
Tevens zijn de onrealistische antwoorden buiten beschouwing 
gelaten. 

Conclusie: Deze leeftijdscategorie zou het liefst willen dat er meer evenementen 
worden georganiseerd op Noord-Beveland. Tevens zouden ze graag 
uitgaansgelegenheden op Noord-Beveland willen hebben.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 4 5 3 2 1 15/78 
Nee 16 12 12 16 7 63/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat veel jongeren hun vrije tijd buiten Noord-
Beveland besteden.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene  Kats 
Sporten - - - X - 
Vrienden/vriendinnen X - X X - 

Rustig - X - - X 

Makkelijk (geen reistijd) X X X X X 
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3.3 Waarom besteed jij je vrije tijd vooral buiten Noord-Beveland? 

 

3.4 Waarom besteed jij je vrije tijd vooral buiten Noord-Beveland? 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes. 

Conclusie: De voornaamste rede dat jongeren hun vrije tijd op Noord-
Beveland besteden is vanwege het feit dat ze dan niet hoeven te 
reizen. Daarnaast wonen er vaak enkele vrienden/vriendinnen 
op Noord-Beveland. 

Conclusie: Jongeren geven aan dat ze hun vrije tijd liever buiten Noord-Beveland besteden, in 
verband met het grotere aantal voorzieningen dat men buiten Noord-Beveland 
heeft. 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Vanwege de bioscoop - X - - - 
Vanwege de (grotere) 
binnenzwembaden 

- - - - X 

Om te winkelen X - X - - 

Vanwege 
schoolvrienden 

X - - X - 

Vanwege het 
ontbreken van 
uitgaansgelegenheden 
op Noord-Beveland 

X X X X X 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes. 

Conclusie: Deze categorie geeft aan zijn vrije tijd te besteden buiten Noord-
Beveland in verband met het ontbreken van 
uitgaansgelegenheden. Daarnaast zijn vrienden en winkelen een 
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3.5 Waar besteed jij je vrije tijd buiten Noord-Beveland? 

 

Thema 4: wonen 

4.1 Ga jij na je studie terug naar Noord-Beveland/Blijf jij na je studie op Noord-Beveland 

wonen? 

 

4.2 In welke soort woning wil je later wonen?  

belangrijke factor om als jongere je vrije tijd buiten Noord-
Beveland te besteden. 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene  Kats 
Goes X X X X X 
Middelburg (en 
omstreken) 

X - - - - 

Vlissingen - X - X - 

De Randstad X X X X X 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes. 

Conclusie:  Jongeren besteden hun vrije tijd voornamelijk in Goes en in de 
Randstad. Dit omdat hier meer voorzieningen/winkels zijn.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 8 10 5 9 3 35/78 
Nee 12 7 10 9 5 43/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 
Conclusie: Er zijn een aantal jongeren die aangeven graag terug te willen naar Noord-

Beveland, maar er zijn ook veel jongeren die liever niet op Noord-Beveland 
(blijven) wonen.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Starterswoning 10 3 9 8 4 34/78 
Eengezinswoning 6 12 2 5 2 27/78 

Appartement 4 2 4 5 2 17/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit dit resultaat valt af te leiden dat de meeste jongeren graag in een 



 50 

 

4.3 Waarom zou jij wel blijven wonen op Noord-Beveland?  

 

4.4 Waarom zou je niet blijven wonen op Noord-Beveland? 

starterswoning willen wonen. Daarnaast is ook een eengezinswoning een vaak 
gekozen antwoordoptie.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Vanwege 
vrienden/familie 

X X - X X 

Vanwege de rust - X X - X 

Vanwege werk X - - X - 

Vanwege de 
mooie omgeving 

- - X - - 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes. 

Conclusie: Ook hier zijn de jongeren het voor een groot deel met elkaar eens. 
De vrienden, familie en andere connecties op het eiland zijn erg 
belangrijk. Dit is de grootste reden voor de Noord-Bevelandse 
jeugd om op het eiland te blijven wonen.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Er is te weinig te 
doen 

X X X - - 

Men leeft 
(relatief) 
geïsoleerd op 
Noord-Beveland 

X - - X X 

Om zelf een 
nieuwe start te 
maken. 

- - X X - 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
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Thema 5: alcohol & drugs 

5.1 Heb jij weleens alcohol gedronken? 

 

5.2 Heb jij weleens drugs gebruikt? 

 

5.3 Heb jij weleens harddrugs gebruikt? 

 

    Welke soort harddrugs heb jij gebruikt? 

zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes. 

Conclusie: De meerderheid van de jongeren op Noord-Beveland geeft aan dat 
er op Noord-Beveland weinig te doen is en dat men (relatief) 
geïsoleerd leeft. Dit zouden redenen voor de jeugd zijn om Noord-
Beveland te verlaten.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 18 16 13 17 5 69/78 
Nee 2 1 2 1 3 9/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat de overgrote meerderheid van de jongeren 
in deze leeftijdscategorie weleens alcohol heeft gedronken.   

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 6 5 9 8 2 30/78 
Nee 14 12 6 10 6 48/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit deze enquête valt te concluderen dat iets minder dan de helft van de jongeren 
op Noord-Beveland weleens drugs heeft gebruikt.   

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 2 1 - 1 - 4/78 
Nee 18 16 15 17 8 74/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Een kleine groep jongeren op Noord-Beveland heeft weleens harddrugs gebruikt. 
Uit deze antwoorden valt echter niet te analyseren of het hier gaat om één enkele 
keer of structureel gebruik.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
XTC 2 1 - 1 - 4/4 
Totaal: 2 1 - 1 - 4 

Conclusie: Uit de enquête valt te concluderen dat alle jongeren, die de enquête hebben 
ingevuld en weleens harddrugs hebben gebruikt, XTC hebben gebruikt.  
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5.4 Ben jij je bewust van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd? 

 

Thema 6: hulp 

6.1 Waar of naar wie ga jij toe, wanneer je (professionele) hulp nodig hebt? 

 

 6.2 Heb jij weleens van het Centrum voor Jeugd en Gezin gehoord? 

 

 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 20 17 15 18 8 78/78 
Nee - - - - - 0/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Alle ondervraagde jongeren zijn zich bewust van de gevaren van alcohol- en 
drugsgebruik op jonge leeftijd.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Ouders X X X X X 
Vrienden - X X X - 
School (mentor, 
docent, etc.) 

X - - X X 

Opmerking: Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren kwam in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen antwoorden gaven, terwijl 
andere vele verschillende antwoorden gaven, is ervoor gekozen 
om niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen 
nuttige informatie kon worden gehaald. Het aantal antwoorden 
zou dan namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde 
enquêtes. 

Conclusie: Net als bij de leeftijdscategorie 1e en 2e klas is hier te zien dat veel 
jongeren naar hun ouders toegaan, als ze professionele hulp nodig 
hebben. Dit is niet altijd mogelijk. De jongerenraad denkt daarom 
dat het belangrijk is, dat het CJG onder de jongeren bekend wordt 
gemaakt.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 10 8 9 15 7 49/78 
Nee 1 9 6 3 1 20/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: In deze leeftijdscategorie weten de meeste jongeren wat het CJG inhoudt.  
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6.3 Moet de gemeente meer doen om het Centrum voor Jeugd en Gezin bekender te 

maken onder de jongeren? 

 

Thema 7: eigen kracht 

7.1 Zou jij dorpsgenoten of familieleden helpen, als ze langer jouw hulp nodig hebben? 

 

7.2 Verzorg jij zelf iemand? 

 

7.3 Weet jij waar je hulp kunt vragen, wanneer jij iemand moet verzorgen? 

 

 

 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 15 16 11 14 7 63/78 
Nee 5 1 4 4 1 15/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Een grote meerderheid van de jongeren geeft aan dat de gemeente meer kan doen 
om duidelijk te maken wat het doel is van het CJG. Jongeren geven aan dat ze bijna 
zeker weten dat veel jongeren nog niet weten wat het CJG inhoudt en met welke 
problemen ze hiernaartoe kunnen stappen.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 14 12 7 10 7 50/78 
Nee 6 5 8 8 1 28/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: De jongeren willen zich graag inzetten voor dorpsgenoten of familieleden. 
Jongeren geven echter wel aan dat ze meer willen doen voor een familielid in de 
problemen dan voor een (onbekende) dorpsgenoot.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 1 - - - 1 2/78 
Nee 19 17 15 18 7 76/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Uit deze resultaten blijkt dat slechts twee jongeren, die de enquête hebben 
ingevuld, (momenteel) iemand verzorgen.  

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 4 5 2 11 3 25/78 
Nee 16 12 13 7 5 53/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Ongeveer één derde van de ondervraagde jongeren weet waar ze hulp moeten 
aanvragen als ze iemand moeten verzorgen. Het andere deel weet dit niet.  
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Thema 8: Jongerenraad Noord-Beveland (JRNB) 

8.1 Organiseert de jongerenraad voldoende activiteiten op Noord-Beveland? 

 

8.2 Wat moet de jongerenraad echt organiseren op Noord-Beveland? 

 

 

 
 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats Totaal: 
Ja 14 15 13 16 4 62/78 
Nee 6 2 2 2 4 16/78 

Totaal: 20 17 15 18 8 78 

Conclusie: Volgens deze leeftijdscategorie organiseert de jongerenraad voldoende 
activiteiten. Toch hebben verschillende jongeren leuke ideeën voor activiteiten die 
de jongerenraad kan organiseren. In het onderstaande tabel staat een overzicht. 

 Kamperland Colijnsplaat Wissenkerke Kortgene Kats 
Een zwemactiviteit - - - - X 
Een voetbalactiviteit  - - X X - 

Laser gamen - - - X - 

Karten X - - X X 

Een uitje naar de 
Efteling 

- X - - - 

Opmerking:  Bij deze vraag is ervoor gekozen om de antwoorden niet met 
behulp van getallen te inventariseren, maar met behulp van een 
‘X’-teken. Een dikgedrukt ‘X’-teken geeft aan dat deze suggestie 
vaak naar voren is gekomen in de enquête.  
Aangezien sommige kinderen geen suggesties deden, terwijl 
andere vele verschillende suggesties hadden, is ervoor gekozen om 
niet met getallen te werken, omdat uit deze getallen geen nuttige 
informatie kon worden gehaald. Het aantal suggesties zou dan 
namelijk sterk afwijken van het totaal aantal ingevulde enquêtes.  
Tevens zijn onrealistische antwoorden buiten beschouwing 
gelaten. 


