
 

 

     M O T IE 

 

Onderwerp: Accommodatie voor activiteiten voor tieners en jongeren 

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 1 november 2018 
 
 
OVERWEGENDE : 
 
- dat op 8 juni 2007 een motie is ingediend door PvdA, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, 

SP, GroenLinks, A1 (thans RijnGouweLokaal), welke motie als strekking had het 
verzoek aan het college alles in het werk te stellen opdat de continuïteit, de 
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van tienercentrum MAX alsmede de andere 
inpandige activiteiten, waaronder  ’t Bunkertje, worden gewaarborgd; 

 
- dat toen en ook nu MAX namelijk gesloten zou kunnen worden; 
 
- dat toen en ook nu er binnen Alphen aan den Rijn relatief weinig 

uitgaansmogelijkheden voor jongere tieners zijn; 
 
- dat toen en ook nu het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor tieners en 

gehandicapten in een directe maatschappelijke behoefte voorziet en deze voorziening 
geldt als een ontmoetingsgelegenheid en plaats voor talentontwikkeling voor 
jongeren, maar ook als vindplaats voor jongerenwerkers en een duidelijke 
signalerende taak heeft en zo nodig kan doorverwijzen naar professionele hulp; 

 
- dat op de huidige locatie van MAX nieuwbouw voor het Ashram is gepland, waardoor 

de continuïteit van een tienercentrum en die van de overige gebruikers, net als in 
2007, in het gedrang komt nu de huur is opgezegd tegen 1 juli 2019; 

 
- dat toen en ook nu geen voor alle partijen aanvaardbaar alternatief is aangeboden 

en/of gevonden; 
 
- dat de raad het voortbestaan van een voorziening voor jongeren met inloopactiviteiten 

(lounge), feesten voor groep 8 leerlingen, feesten voor 12  t/m 15 jarigen, 
themafeesten voor diverse leeftijdsgroepen, evenementen met live muziek, 
danslessen, muzieklessen etc. onontbeerlijk vindt 

 
- dat de activiteiten van MAX onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, gericht zijn op 

tieners, en niet over andere stichtingen/verenigingen/wijkgebouwen verdeeld moeten 
worden; 

 
 
DRAAGT het college op: 
 
- Zich maximaal in te spannen om met het bestuur van MAX tot overeenstemming te 

komen over herhuisvesting van een accommodatie voor tieners en jongeren, waarbij 
de mogelijkheid van nieuwbouw samen met andere partijen niet uitgesloten wordt en 



waarbij o.a. gedacht kan worden aan alternatieve vormen van bouwen, zoals bouwen 
met zeecontainers 

 
- Een actieve rol in te nemen voor een oplossing om een ruimte te realiseren voor de 

activiteiten van tieners en jongeren 

-  Te zoeken naar een structurele oplossing in een gedeelde visie met culturele 

partners. 

-  Tot een definitieve uitkomst te komen voor de activiteiten voor jongeren en dit aan de 

raad voor te leggen in het eerste kwartaal 2019 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
RijnGouweLokaal  SP   Nieuw Elan 
Ank de Groot-Slagter  Harre van der Nat Evon Zevebergen 
 
GroenLinks   CDA 
Erik van Zuylen  Mark Vermeulen 
 
 


