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Motie Behoud Jeugdstad voor de 
kinderen van onze stad 

Datum raadsvergadering: 16 september 2021 

Onderwerp: Behoud Jeugdstad voor de kinderen van onze stad 

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 16 september 
2021; 

Constaterende dat: 
• Het bestuur van de Stichting Jeugdstad een noodoproep heeft gedaan, omdat zij geen locatie 

kunnen vinden om de 47e editie van Jeugdstad te laten plaatsvinden in Vlaardingen voor de 
data 27/29/20 december 2021 en 3/4/5 januari 2022; 

• De huidige locatie is komen te vervallen aan de Produktiestraat 2 in Vlaardingen, omdat het 
brand installatie systeem niet toereikend is voor het evenement; 

Overwegende dat: 
• Jeugdstad al 46 jaar een begrip in Vlaardingen is; 
• Jeugdstad een geweldig jaarlijks terugkerend evenement is voor onze stad; 
• Veel Vlaardingse kinderen in de kerstvakantie gebruik maken van Jeugdstad; 
• Jeugdstad in 1974 is begonnen op aanvraag van de politie om iets te organiseren voor de 

basis schooljeugd in de kerstvakantie. Veel kinderen hadden niets te doen en haalden 
kattenkwaad uit; 

• Als er in 2021 geen locatie meer gevonden kan worden dit betekent dat er een einde komt 
aan jaren lang vermaak en plezier voor de kinderen van onze stad in de kerstvakantie; 

Verzoekt het college om: 
• In overleg te gaan met het bestuur van Jeugdstad Vlaardingen en te onderzoeken welke 

locaties in Vlaardingen beschikbaar zijn om Jeugdstad 2021 te laten plaatsvinden. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

NAAM EN FRACTIE, 

Indiener(s): Marieke Thommis-Visser, Robin Bongers, Yenice Jongejan,  Ingrid  Wijker, Rianne 
Molenaar, Erik van Pienbroek, Peter Leeman, Salih Akga, Josette Hogewoning, Nel Versteeg. 

Fractie(s): CDA, GroenLinks, D66, Fractie Kerkhof, VV2000/Leefbaar Vlaardingen,  CU-SGP, 
SBV, Fractie Akga ONS.Vlaardingen en PvdA. 
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