
 
 

   
 

Motie – Luister naar de jongeren in Woerden(-West) 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 9 juni 2022,  
 

constaterende dat: 

1. jongeren in Woerden een noodkreet doen voor een plek waar ze zich thuis voelen1; 
2. jongeren in Woerden al meer dan vijftien jaar, verschillende generaties, een Cruyff Court of 

een soortgelijke voorziening* willen; 
3. jongeren zich niet ‘thuis’ voelen bij bestaande ontmoetingsplekken, omdat deze beperkt 

gebruikt kunnen worden voor multifunctioneel gebruik; 
4. bestaande kunstgrasvelden bij sportverenigingen beperkt (onder toezicht) of niet gebruikt 

mogen worden door jongeren; 
5. jongeren door een gebrek aan ontmoetingsplekken of voorzieningen vaker (onbewust) voor 

overlast zorgen in wijken, 

*met soortgelijke voorziening wordt er het volgende bedoelt: Een voetbalveld van kunstgras ter 
grootte van  

overwegende dat: 

1. een Cruyff Court of soortgelijke voorziening een brede aantrekkingskracht heeft op jongeren; 
2. een Cruyff Court of soortgelijke voorziening de diversiteit aan spel- en 

bewegingsmogelijkheden vergroot; 
3. een Cruyff Court of soortgelijke voorziening bijdraagt aan het versterken en uitbouwen van 

vriendschappen tussen jeugd; 
4. een Cruyff Court of soortgelijke voorziening een positieve invloed heeft op de fysieke 

leefbaarheid, zeker in de gevallen dat jongeren een actieve bijdrage leveren bij de realisatie; 
5. een Cruyff Court of soortgelijke voorziening en ontmoetingsplekken tevens een vindplek is 

voor de jeugdconsulenten, jongerenwerkers en wijkagent; 
6. jongeren in Woerden gedurende corona voor weinig overlast hebben gezorgd, 

verzoekt het college: 

1. actief met jongeren te zoeken naar een geschikte locatie voor een Cruyff Court of 
soortgelijke voorziening; 

2. om in de zoektocht naar een geschikte locatie het ombouwen van bestaande voetbalveldjes 
mee te nemen; 

3. de gemeenteraad te informeren over de kosten voor het realiseren van een Cruyff Court of 
soortgelijke voorziening met inachtneming van het ombouwen van bestaande 
voetbalveldjes; 

4. mogelijkheden te verkennen om het gebruik van bestaande kunstgrasvelden bij 
sportverenigingen door organisaties/inwoners mogelijk te maken, net zoals dit het geval is bij 
het gebruik van de sportzalen, 

 
1 https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/314818/jongeren-in-woerden-west-voelen-zich-niet-
gehoord  
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en gaat over tot de orde van de dag.  

Malik Arbaj, Woerden&Democratie 
Femke Merel van Kooten, Splinter 
Monique Verheyen, LijstvanderDoes 
Coby Franken, ProgressiefWoerden 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 9 juni 2022 
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drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


