
 
 

Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 39 reglement van orde 

Onderwerp: jongerenvoorzieningen Zwanenveld   

 

 

Nijmegen, 1 november 2014 

  

 

Geacht college, 

 

Binnenkort komt er na 5 jaar een einde aan het tijdelijke jongerencentrum “Zwanenhoek” in de wijk 

Zwanenveld. Hoewel altijd al bekend was dat deze voorziening tijdelijk zou zijn, vinden de bewoners 

van Zwanenveld – en dan met name de begeleiders van activiteiten in Zwanenhoek – dit erg jammer, 

te meer omdat de wijk Zwanenveld al niet zoveel voorzieningen heeft.  

 

Het College van B&W heeft in haar coalitieakkoord de ambitie uitgesproken een stevige impuls aan 

het stadsdeel Dukenburg te geven. Daarnaast wordt extra ingezet op het jongerenwerk en 

jongerenvoorzieningen (om overlast tegen te gaan én voor het bevorderen van de gezondheid van 

jongeren).  

 

De SP-fractie is blij met de extra aandacht voor Dukenburg en de inzet van de gemeente voor jongeren 

in het algemeen, maar tegelijkertijd ook bezorgd over het afnemende voorzieningenniveau in de wijk 

Zwanenveld. Aandacht voor het stadsdeel Dukenburg mag immers niet ten koste gaan van de 

afzonderlijke wijken.  

 

Ik heb daarom namens de SP-fractie de volgende vragen aan het college: 

 

 

1) Is het college het met ons eens dat er niet alleen aandacht moet zijn voor het stadsdeel 

Dukenburg als geheel, maar ook voor de afzonderlijke wijken binnen dit stadsdeel?  

2) Deelt het college onze mening dat het belangrijk is dat er ook in Zwanenveld voldoende goede 

speelmogelijkheden (in de vorm van speeltuintjes en trapveldjes) moeten zijn voor kinderen 

en jongeren? 

3) Indien dit zo is, is het dan mogelijk dat Zwanenveld, net als andere wijken, een voetbalveldje 

krijgt met kunstgras en grotere doeltjes (naar wens van de jongeren zelf)? 

4) Heeft het college nagedacht over een alternatief voor de huidige Zwanenhoek, zodat de 

activiteiten van Zwanenkids behouden kunnen blijven?  

 

In afwachting van uw antwoorden,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de SP-fractie, 

Petra Molenaar 

 


