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Sluiting van jeugdketen voorlopig van de baan

Wommels - Een snelle sluiting van 
de jeugdketen in Littenseradiel is 
van de baan. De gemeente gaat 
eerst in gesprek met de jonge-
ren en dorpsbelangen. Dat bleek 
maandagavond tijdens het Rûn-
tepetear. De raadsfracties vonden 
het voorstel van het college om de 
keten te sluiten veel te kort door de 
bocht en stuurden aan op uitstel.

Door Hinne Bokma

In een afgeladen raadszaal volg
den meer dan honderd jongeren, 
ouders en bestuursleden van de 
dorpsbelangen de discussie over de 
toekomst van de jeugdketen in de 
gemeente Littenseradiel. Op tafel 
lag het plan van B en W om de zes 

jeugdketen niet langer te gedogen. 
De invoering van de Drankwet in 
januari van dit jaar, waarbij jonge
ren onder de achttien in openbare 
ruimten geen alcohol meer mogen 
gebruiken, dwong de gemeente 
Littenseradiel het gedoogbeleid te 
herzien. Het college gaf aan niet 
langer medeverantwoordelijk te 
kunnen zijn voor de gevolgen van 
mogelijke incidenten en onge
vallen die in de keten kunnen 
plaatsvinden als gevolg van over
matig alcoholgebruik.
In Littenseradiel staan voor zover 
bekend zes keten. Het gaat om 
Wommels, Easterein, Boazum, 
Reahûs, Wiuwert en Winsum. ,,Dy 
binne by ús bekend. Mar it kinne 
der ek acht of tsien wêze”, aldus 

burgemeester Johanneke Liemburg 
tijdens het Rûntepetear. De gebrui
kers van de zes jeugdketen, ouders, 
dorpsbelangen en grondeigenaren 
zaten aan tafel om te vertellen dat 
het sluiten van de keten absoluut 
geen goed idee is.

Werkgroep
Op voorstel van de jongeren van 
de keet De Slachte aan de Slachte
dyk bij Wommels gaat de gemeente 
Littenseradiel bekijken of er geza
menlijke regels voor de keten 
kunnen worden opgesteld en of er 
een manier kan worden gevonden 
om deze regels na te leven. Eddy 
Visser van de Wommelser jeugdkeet 
lanceerde het idee van een werk
groep, waarin de gemeente en de 

jeugdketen vertegenwoordigd zijn. 
Eddy sprak over de invoering van 
een ledensysteem en het opstellen 
van duidelijke regels. Daarbij gaf 
hij aan dat bij drie overtredingen de 
keet definitief mag worden gesloten.
Burgemeester Johanneke Liem
burg had wel oren naar het idee 
van de jeugdkeet Slachte. ,,De keet 
fan De Slachte bringt hiele kon
struktive dingen nei foaren en dêr 
wolle we noch ris nei sjen”, aldus 
Liemburg. ,,Wy binne ús der fan 
bewust dat sluting fan de keten 
oare problemen jout”, zo merkte 
de burgemeester op.  ,,Mar se meie 
der net stean. As je nei de bestim
mingsplannen sjogge, dan moatte 
se der allegearre wei.”
De gebruikers van de jeugdketen, 

ouders van de jongeren en dorps
belangen gaven gisteravond aan 
dat het sluiten van de jeugdke
ten niet leidt tot minder gebruik 
van alcohol. ,,Wij zien niet in hoe 
het sluiten van keten het alcohol
gebruik onder de jongeren zal 
tegengaan”, aldus Eddy. 

Fertroud plakje
,,It sluten giet ús fierstente fier. Dat 
ropt nije problemen op. We binne 
der hiel wiis mei dat de jeugd in 
fertroud plakje hat”, aldus moeder 
Coba de Vries uit Wiuwert.
Baukje Bruinsma uit Easterein 
wees er op dat er zelfs catechisatie 
in de keet is gegeven. Bij een begra
fenis gingen de jongeren vanuit de 
keet samen met de dominee naar 
de rouwdienst. ,,It is in plak, dêr’t 
de jongeren inoar moetsje. Bena
derje it posityf, set de jeugd net op 
de dyk”, aldus Bruinsma. 

Romke Lemstra van dorpsbelang 
Wiuwert betoogde dat de keten een 
belangrijke sociale functie vervullen. 
,,Lit jongeren op it plattelân harren 
plakje hâlde”, aldus Germ Stenekes 
van Dorpsbelang Boazum. De Boa
zumer keet staat op Makkum, op het 
erf van Bakker. ,,Boazum is sa fersk
jinne fan hangjeugd.”

De jeugd van Boazum in de keet op Makkum.                      Foto: Bouwe Jan Bouma Eddy Visser (rechts) en Broer Geidanus van de keet De Slachte.  


