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De wilde plannen van
de Americaanse jeugd

PROJECT Jongeren betrekken bij leefbaarheid in de dorpen

door Leon Janssen

D

Om de jeugd meer te betrek-
ken bij leefbaarheid in de
dorpen, start de Vereniging
Kleine Kernen Limburg het
project Wilde Plannen.
America bijt het spits af.

D e 18-jarige Patrick en de
evenoude Ralf zitten in
het bestuur van jonge-
rencentrum Cartouche

in America. Ze weten wel wat er
schort aan hun jeugdhonk: het ima-
go. Dat schrikt jongeren uit het
dorp af om naar de kelder waarin
Cartouche gevestigd is af te dalen,
weten ze. Ondanks dat de soos al-
lang geen heavy metall-tempel
meer is en er regelmatig
top-40-muziek gedraaid wordt.
„Oké”, zegt Pieter-Nic van den Beu-
ken van cultureel projectbureau
Witgoed & Van Bontewas. „Dat is
het dus wat jullie bij Cartouche be-
zighoudt. Mogen we daarvan nu
een filmpje opnemen voor het pro-
ject Wilde Plannen.”

Van den Beuken is samen met
Bram Jacobs, jongerenwerker bij
welzijnsstichting Synthese, inge-
huurd door de Vereniging Kleine
Kernen Limburg (VKKL) om het
project uit te voeren. Als eerste is
America aan de beurt. Vier dorpen
in de rest van Limburg volgen nog.
Door spontaan op groepen jonge-
ren toe te stappen, proberen Van
den Beuken en Jacobs te weten te
komen wat hen bezighoudt en wat
hun wensen en dromen zijn. Want

die zijn bij de ‘gevestigde orde’, de
dorpsraden en gemeentebesturen,
vaak niet bekend. Meestal wordt
daar óver de jeugd gepraat, maar
juist niet mét de jongeren zelf.
„Jeugd en ouderen begrijpen el-
kaars werelden niet zo goed”, zeg-
gen Van den Beuken en Jacobs.
„De jongerencultuur verandert ook
erg snel. Met het project Wilde
Plannen willen we op een creatieve
manier een brug slaan tussen beide

werelden. En daar komen verras-
sende onderwerpen uit. Bijvoor-
beeld: ‘Hoe houden we de kroegen
in het dorp gevuld, zodat we er een
partner kunnen ontmoeten’.”
Van de gesprekken met groepen
jongeren worden filmpjes gemaakt
die alle eindigen met een prikkelen-
de stelling. Door die filmpjes op de
website www.wildeplannen.tv te
plaatsen, wordt een discussie uitge-
lokt. Die krijgt een vervolg tijdens
de ‘werkplaats’ op vrijdag 5 okto-
ber in café Station America in het
dorp, waar de filmpjes vertoond
worden en er in groepjes over ge-
praat wordt. Om zoveel mogelijk
mensen naar de ‘werkplaats’ te krij-
gen, heeft de dorpsraad gezorgd
voor een live-bandje (Once Again)
en een gratis consumptie.
„Na deze avond is het de bedoeling
dat we met enkele reële en uitvoer-
bare projecten aan de gang gaan”,
zegt Marco Hesp, voorzitter van de
Americaanse dorpsraad. „Maar het
is niet zo dat de jeugd vraagt en de
dorpsraad draait. Door Wilde Plan-
nen willen we erachter komen wat
de jeugd wil en wat ze bezighoudt.
Maar ze zullen ook zelf een steen-
tje bij moeten dragen om wensen
vervuld te krijgen.”

‘We willen op ’n
creatieve manier
een brug slaan’

Ralf en Patrick van Cartouche (links) worden geïnterviewd voor het project Wilde Plannen.  foto Mijntje Wismans


