
   

 

We wachten niet tot het licht aan het einde van de tunnel, maar we hangen zelf 
de lampjes op 

Uit de beantwoording op 18-juni-2020  van mijn technische vragen over de voortgang van de 
geplande verbouwing en de verwachte oplevering van het gebouw de Pecto’s blijkt, dat er 
licht in de tunnel komt als het gaat om de heropening. Daar zijn we heel blij mee. 

Deze heropening staat gepland voor eind september 2020.  
Nu liggen de Jeugd en Jongeren activiteiten en de activiteiten in Jeugdsoos de Pecto’s vanaf 
mei-juni 2019 stil. Het gebouw is vanaf 14 mei niet meer in gebruik, vanwege het door de 
gemeente beëindigen van het huurcontract met Jeugdsoos Pecto’s. Helaas gaat het niet 
lukken om de heropening te realiseren vóór de zomervakantie. Uitgaande van oplevering 
eind september 2020 willen we graag meegenomen worden in de concrete stappen die 
gezet gaan worden om, samen met externe partners, vorm te geven aan deze 
samenwerking. 

1) Hoe is de voortgang m.b.t. het overleg over de samenwerking tussen de verschillende 
partners/partijen   
a) zijn de externe partners/partijen al uitgenodigd om vorm te gaan geven aan deze 

samenwerking .  Zo nee, waarom niet.
2) Met welke programmering kunnen de jongeren rekening houden 
3) Hoe is er in voorzien dat voor de groep boven de 18 jaar zwak alcoholische dranken 

geschonken mag/kan worden. Indien niet voorzien, hoe wordt dit opgelost?
4) Welk media/marketing plan heeft het college i.s.m. het samenwerkingsverband 

Jeugdsoos Pecto’s/ Jeugd en Jongerenwerk, om Pecto’s weer op de kaart te zetten 
/onder de aandacht te brengen van de Bleiswijkse jeugd van 12 t/m 23 jaar. 

5) Is er voor de indeling van de dagdelen nagedacht over een nieuw gewenst tijdsbestek 
van opening tussen 20:00 tot 01:00 uur i.p.v. 18:00 tot 23:00 uur 

Zo nee, wilt u een andere indeling van de dagdelen mogelijk maken voor de openingstijden 
      van gebouw de Pecto's. Het gaat hier n.l. om een ander tijdspatroon dan in de binnen of buitensport.

 

Ik hoor u graag 

Zonder meer voor heden 

Leon Erwich 

Raadslid Leefbaar3B

Schriftelijke Vragen aan het college 



   

 


