Jongeren in de politiek
De politiek wordt vaak gezien als een wereld die wordt gedomineerd door (vooral) mannen en vrouwen van middelbare en oudere leeftijd. Het ‘grijze bollen gehalte’ is in veel gemeenteraden vrij hoog en
het aantal jongeren in de politiek blijft veelal achter. Samenwerking Reusel-De Mierden is dan ook trots
op het feit dat er maar liefst twee raadsleden van royaal onder de 30 jaar voor deze lokale partij in de
gemeenteraad zitten: Tessa van Rooij (27) en Niels Huijbregts (23). Politiek is namelijk niet alleen voor
senioren en mensen van middelbare leeftijd. Politiek is óók voor jongeren; politiek gaat namelijk óók over
jongeren.
Een sprekend voorbeeld hiervan is de OV-verbinding van en naar Tilburg. Menig scholier en student
heeft weleens in de bus naar Tilburg gezeten. Deze bus rijdt over het algemeen maar één keer per uur en
rijdt helemaal niet na 20.00 uur en op zon- en feestdagen. Hoe moet dat dan als een scholier of student
les heeft in de avonduren? Hoe kan men dan een actieve rol spelen in het studentenleven of gewoon na
de colleges nog iets met klasgenoten gaan drinken? Moet je dan aan je ouders, broer of zus of een bevriende kennis vragen je te komen ophalen? Het enige alternatief is: helemaal via Eindhoven naar Reusel
reizen! En dan hebben we het nog niet eens over de jongeren die uit de kleine kernen (Hulsel, Hooge
Mierde of Lage Mierde) komen. Er zijn jongeren in onze gemeente die puur en alleen omwille van de belabberde OV-verbinding met Tilburg kiezen voor een opleiding in Eindhoven. Dat een OV-verbinding een
doorslaggevende factor is op de studiekeuze van aankomende studenten is onacceptabel. Maar wat weet
een
automobilist van middelbare leeftijd met een woning en een baan in de buurt nu van deze problematiek? Die hoeft niet dagelijks in deze bus naar Tilburg te zitten.
Daarnaast heeft de gemeenteraad van Reusel- de Mierden in oktober 2020 besloten om 7,8 miljoen
euro beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van Cultureel Centrum de Kei in Reusel. Verschillende activiteiten en verenigingen vinden plaats in de Kei. Over het algemeen worden vooral ouderen aangetrokken
door de activiteiten die worden georganiseerd in de Kei: activiteiten in het kader van de KBO, biljarten,
het koor, de muziek vereniging(en), etc. Voor ouderen is er dus genoeg te doen in de Kei. Maar wat is er
nu specifiek te doen in de Kei voor de jongeren uit onze gemeente? Een uitgave van 7,8 miljoen euro is
natuurlijk niet alleen bedoeld om activiteiten voor ouderen te faciliteren, maar deze investering is
bestemd voor alle inwoners van Reusel-De Mierden; dus ook voor de jongeren! In het programma van de
Kei moet hier meer rekening mee worden gehouden.
Bovendien is de woningmarkt in Reusel-De Mierden onvoldoende afgestemd op huisvesting van jongeren. Het volgende voorbeeld zal veel jongeren tot de verbeelding spreken: een paar jaar geleden
afgestudeerd, een vaste baan, een relatie en dan samen een huis willen kopen of huren. Je zou denken
dat twee mensen die allebei werken wel een huis kunnen kopen. Dan denk je misschien dat geld het
probleem is. Nee, dat is het juist. Je schrijft je ergens in voor een nieuwbouwproject: weer uitgeloot. Ook
bij bestaande woningen wordt er telkens maar meer geboden dan de vraagprijs. Waar houdt dat op?
Samenwerking Reusel-De Mierden vindt dat zij zich hard moet maken voor deze groep in de
samenleving: de starters. Maar dan bedoelen we niet alleen ‘starters’ in een bepaalde prijsklasse, maar
alle personen (met een maximumleeftijd van 35 jaar) die hun eerste woning graag willen kopen. We
willen er zijn voor onze lokale jongeren, zodat zij ook hier – in de gemeente Reusel-De Mierden – een
toekomst kunnen opbouwen. We willen voorkomen dat deze groep jongeren noodgedwongen moet
wegtrekken uit onze prachtige gemeente.
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Ook wordt er in onze gemeente op een oneerlijke wijze van leeftijdsdiscriminatie toegepast. Bij
sommige woningbouwprojecten zonder toegevoegde zorg wordt bij de inschrijvingen voorrang verleend
aan mensen vanaf een bepaalde leeftijd. Dit is opzichzelfstaand geen probleem, maar wij hebben nog
geen woningbouwproject voorbij zien komen waar een maximumleeftijd wordt gehangen aan een
‘starterswoning’. Hoe kan iets nu een starterwoning heten zonder dat het specifiek gebouwd wordt voor
starters? Als deze vorm van leeftijdsdiscriminatie aan de bovenkant wordt toegepast, dan is het ten
opzichte van jongeren wel zo eerlijk om deze leeftijdsdiscriminatie ook aan de onderkant toe te passen.
Gelijke monniken, gelijke kappen.
Tot slot: het betrekken van jongeren bij het democratische proces. Elke Nederlander met kiesrecht
mag vanaf 18 jaar stemmen. We willen de jongeren die nog net niet mogen gaan stemmen (14 tot 18
jaar) graag kennis met ‘politiek’ laten maken. We willen hiervoor graag een jongerenraad in het leven
roepen. Je moet dan denken aan het volgende. Stel: er staat een onderwerp op de agenda, wat met
name jongeren raakt/of waar zij bij betrokken zijn (zoals de Kei, de atletiekbaan of het Centrumplan).
Dan is het zaak om de jongeren uit deze leeftijdscategorie te horen. Op deze manier snijdt het mes aan
twee kanten: zij die de besluiten moeten nemen, weten wat er speelt bij de jeugd; en de jongeren maken
ook kennis met de lokale politiek. Wij merken dat het lastig is om jongeren te enthousiasmeren voor de
politiek. Zelf denken we dat dit komt door onbekendheid én het stoffige karakter van de politiek. Door op
deze manier jongeren mee te nemen in de politiek hopen we dat ze meer gestimuleerd worden om zich
actief in te gaan zetten voor de samenleving.
Politiek is dus niet iets wat alleen maar voor senioren en mensen van middelbare leeftijd is. Politiek
is juist ook voor jongeren en gaat over jongeren. Jongeren lopen tegen andere problemen aan dan
ouderen; jongeren hebben een ander beeld en een andere visie op de maatschappij. Deze input is
cruciaal voor de politiek om iedereen te kunnen vertegenwoordigen, dus ook de jongeren.
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