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Underwerp 

Opening ’t Stationnetje in Buitenpost 

 

Op 30 november 2020 heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over opening 

’t Stationnetje in Buitenpost. Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  

 

Ynlieding 

In diverse media lezen wij het bericht dat KEaRN in het Nordwin College ’t Stationnetje heeft 

geopend.  

 

Fragen en reaksje kolleezje 

Allereerst wil het college benadrukken dat de huisvesting van Stationnetje (volledig) de 

bevoegdheid is van Kearn en niet van de gemeente. ’t Stationnetje wordt niet gefinancierd door 

de gemeente Achtkarspelen, maar geheel door fondsen en subsidies.  

 

1. Waarom is gekozen voor de locatie op het terrein van het Nordwin College? 

 

KEaRN heeft voor het project ’t Stationnetje subsidies buiten onze gemeente weten aan te 

boren. Alle kosten aangaande dit project voor jongeren uit onze gemeente worden hieruit 

vergoed. Vanuit deze externe subsidiegevers is vanaf start aangegeven dat zij een locatie op 

of in de buurt van een mbo-school in de gemeenten waar ’t Stationnetje jongeren 

ondersteunt, een waardevolle en belangrijke stap vinden. Vanuit onderzoek door het Verwey 

Jonker instituut is namelijk gebleken dat met name jongeren met een grote afstand tot 

onderwijs door deelname aan een project in de directe omgeving van een onderwijsinstelling, 

eerder de stap naar school terug durven te nemen.  

 

Naast bovengenoemde wens vanuit de subsidiegevers, heeft ’t Stationnetje sinds de corona- 

maatregelen te maken met beperkingen. Zo kunnen zij op de locatie van Hurdegaryp 

maximaal 10 personen ontvangen. Om de beschikbaarheid te vergroten en het bereik van 

jongeren uit Achtkarspelen te bevorderen zochten zij naar een geschikte pop-up locatie in 

onze gemeente. Vanuit de jongerenwerker in Achtkarspelen zijn er goede contacten met het 

Nordwin college, vandaar dat dit daar ter sprake kwam. Het Nordwin bood daarop een externe 

niet meer gebruikte (opslag)ruimte aan die vrij snel kon worden omgevormd naar een mooie, 

geschikte ruimte (voortvarend met hulp van jongeren ingericht met kringloopspullen).  

 

 

 

 



Ried :  
Punt :  
Side : 2 

 
 
 
 

 

 

 

Resultaat: 

- een geschikte, autonome ruimte 

- minimale huurkosten 

- laagdrempelig bereik van jongeren  

 

2. Bent u het met ons eens dat de doelgroep niet alleen uit leerlingen van het Nordwin College 

bestaat? 

Absoluut, sinds de start van ’t Stationnetje in Hurdegaryp werken jongeren (tussen de 16-27 

jaar) aan hun persoonlijke doelen bij ’t Stationnetje. Dit zijn jongeren uit de verschillende 

dorpen van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Hoewel het in de beeldvorming soms lijkt dat 

‘t stationnetje in Hurdegaryp voor jongeren uit Hurdegaryp is en ‘t stationnetje bij het 

Nordwin college voor jongeren van deze school, is dit zeker niet het geval. De ervaring vanuit 

‘t Stationnetje in Hurdegaryp is dat de locatie een brede aantrekkingskracht voor jongeren uit 

verschillende dorpen vanuit beide gemeenten heeft, jongeren komen m.b.t. Achtkarspelen 

met name uit Buitenpost, Augustinusga, Gerkesklooster-Stroobos en Surhuisterveen. Ook 

jongeren uit omliggende gemeenten nemen deel aan ’t Stationnetje. Inmiddels zijn dan ook 

meer dan 100 jongeren bereikt met deze methode.  

 

3. Was It Koartling niet een betere locatie geweest en waarom is daar niet voor gekozen? 

 

Uitgaande van de aanbevelingen van de subsidiegever gebaseerd op onderzoek van het 

Verwey Jonker Instituut, is dus gekozen voor een locatie bij het Nordwin, ook omdat dit, zoals 

boven uitgelegd, op hun pad kwam. Dit neemt niet weg dat ‘t Stationnetje volop samenwerkt 

met andere partijen uit de omgeving en het kan zo zijn dat zij in de toekomst ruimtes voor 

bijeenkomsten huurt in bijvoorbeeld it Koartling of een andere accommodatie in de gemeente. 

 

4. Worden door de keus van deze locatie de openingstijden niet beperkt?  Zo ja, bent u zich daar 

bewust van?  

Klopt, de openingstijden worden vooralsnog beperkt. Jongeren kunnen maandag tot vrijdag 

van 9-17 terecht bij ’t Stationnetje Buitenpost. Jongeren kunnen buiten deze tijden net als 

voorheen terecht bij ’t Stationnetje in Hurdegaryp. Dit heeft ook te maken met beschikbare 

bemensing. 

Wel is met het Nordwin afgesproken dat als er behoefte is ook op andere momenten open te 

gaan, dit tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Hierbij wordt aangesloten bij de behoefte 

van jongeren. Hun aanpak is namelijk vanuit de basis maatwerkgericht.  

5. Waar kan de doelgroep terecht buiten de openingstijden van school, zoals in de 

vakantieperiode? 

’t Stationnetje Hurdegaryp blijft de basislocatie, jongeren die deelnemen aan ’t Stationnetje 

kunnen daar buiten de openingstijden van school terecht om aan hun doelen te werken.   

6. Wat zijn de kosten voor de gemeente en uit welk budget wordt dit betaald? 

 

Tot op heden ontvangt ’t Stationnetje vanuit de gemeente Achtkarspelen geen financiering.  

 

KEaRN heeft voor het project ’t Stationnetje zelfstandig financiering georganiseerd uit 

subsidies bij verschillende fondsen: Oranjefonds, SNN Leader, Ministerie van VWS (o.a. 

Maatschappelijke diensttijd) en meer recent: Stichting De Friesland. Totaal is voor een 

projectperiode van 4 jaar tranche-gewijs al ruim 7 ton beschikbaar gesteld door verschillende 
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fondsen. Deze subsidies zijn begrijpelijkerwijs steeds gekoppeld aan gerichte doelstellingen en 

resultaten. Een vereiste is bijvoorbeeld dat men deelneemt aan landelijk onderzoek over 

effectieve preventieve/curatieve aanpak risico jongeren. Op grond van die resultaten wordt 

steeds een vervolg mogelijk. De methode van ’t Stationnetje komt namelijk als effectief en 

succesvol uit dit onderzoek. Doelen waar jongeren aan werken zijn gericht op 

school/onderwijs, werk/dagbesteding, persoonlijke ontwikkeling en sport/gezondheid.  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 


