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VERBINDINGSWEGEN

LOKAAL POPPODIUM

MEGASTALLEN SLECHT

CULTUREEL

CULTUREEL AANBOD

DORPEN VS GEMEENTEN

IN BRABANT BLIJVEN

WERKGELEGENHEID

VOORZIENINGEN DORPEN

STAGE DICHTBIJ
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VEILIGE FIETSROUTES

VERVOER 'S NACHTS
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meer cultuur
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studenten in Brabant
wegens hogere huur
etc
die wet over
alcohol was niet
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Brabantse jongeren hebben tijdens een co-creatie sessie nagedacht over look, feel en werking van de app en aangegeven welke onderwerpen er leven bij jongeren in Noord-Brabant.
Daaruit kwamen 15 stellingen. Via de app hebben jongeren aangegeven wat ze belangrijk vinden en maakten ze een top 3.
De uitkomsten van de app is de jongerenagenda van Brabant: aan welke onderwerpen zou het nieuwe bestuur moeten werken?
Via een social media campagne is op YouTube het filmpje 82.262 keer bekeken en Facebook kwamen 5.765 jongeren op de app, 864 van hen maakte de app
en daarvan gaf 565 jongeren aan te gaan stemmen.
5. Als laatste hebben jongeren ook eigen opmerkingen, wensen en ideeën voor Brabant meegegeven. Een aantal zijn hier weergegeven.
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STELLINGEN
- In de toekomst moeten de huidige natuurgebieden er nog steeds zijn
- Ik wil mijn fiets veilig kunnen stallen bij stations
- Ik wil ook ‘s nachts met het OV naar huis kunnen
- Het is voor mij belangrijk dat ik veilige en snelle routes kan fietsen
- Het is zonde als winkels in de binnenstad verdwijnen door webwinkels of grote outletshops
- Ik wil dicht bij huis op stage kunnen
- Ik wil in een dorp in Brabant wonen als de voorzieningen goed zijn
- Er zijn in Brabant te weinig banen voor jongeren
- Mijn hart ligt in Brabant en ik wil hier blijven studeren, werken en wonen
- Dorpen mogen niet worden opgeslokt door grote gemeenten
- Brabant zou hetzelfde culturele aanbod moeten hebben als de Randstad
- Ik wil via school in aanraking komen met cultuur, kunst en muziek
- Megastallen geven Brabant een slecht imago
- Ik ga liever naar een lokaal poppodium dan naar een grote concertzaal
- Goede verbindingswegen zijn voor mij belangrijker dan de natuur

