
Goedenavond raadsleden,

Ik ben Tavinho Karg 34jr. En woon met mijn gezin op de Serviliusstraat.
Ik heb in de werkgroep experts gezeten.

Het is heel belangrijk voor de inwoners en met name de jeugdige inwoners van Keent dat het 
cruyff court terecht komt op de Serviliusstraat. In de wijk is er weinig tot niks aan activiteiten 
te doen. Jammer is ook dat punt welzijn bijna tot niet te zien is in de wijk met betrekking tot 
jongerenwerk.
De komst van het cruyff court in samenspraak met jongerenwerk, Is dan heel belangrijk en al 
heel lang een grote vraag in de wijk.
Nu ben ik zelf heel druk en heel hard mijn best aan het doen. Om in het Keenter hart/Keent 
onderneemt, een buurthuis te realiseren. Die bijna de gehele dag toegankelijk moet kunnen 
zijn voor de bewoners maar voornamelijk de jeugd in Keent. Waar ze mee kunnen doen Aan 
activiteiten. Of samen met mij en anderen zelf een activiteit kunnen opzetten. Het moet "De 
Plek" worden waar heel de wijk weet dat ze met vragen of ideeën naartoe kunnen. Ook om 
activiteiten of aan workshops deel te nemen. 
Volgend schooljaar start ik met voetbal workshops op de school Markeent. Vanuit het 
"Buurthuis" is er ook al een opzet gemaakt met Markeent om "de kidsclub" nieuw leven in te 
blazen waar leerlingen en jongeren uit de wijk Een paar uurtjes kunnen knutselen in thema. 
Een plek Waar er samen een film bekeken kan worden Of een sportwedstrijd. Geplaystationd 
kan worden en waar ideeën samen uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden. 
Ook een stuk reïntegratie voor jongeren en jongvolwassenen willen we realiseren. 
Er staan mensen uit de wijk klaar om hieraan te werken. 
Zelf sta ik heel open om als het cruyff court komt. Actief te helpen aan opbouw en 
activiteiten starten/begeleiden. Ik weet dat hier ook wijk bewoners klaar voor staan. 
Het is belangrijk dat Keent iets krijgt waar ze trots op. Kunnen zijn. Waardoor en weer leuke 
activiteiten worden georganiseerd in de wijk. Dat de rest van Weert kennismaakt met de wijk 
Keent zodat ze zelf kunnen beoordelen hoe de wijk Keent is. En niet door vooroordelen of 
verhalen van anderen. 
Dit zorgt ervoor dat Weert in zijn geheel meer bij elkaar komt. Dat verschillende afkomsten 
meer kennis en begrip voor elkaar krijgen. En veel meer acceptatie is voor de 
jongeren/bewoners van Keent. 
Voor de jeugd is het ook belangrijk dat ze kunnen opgroeien met iets waar ze trots op kunnen 
zijn omdat iedereen graag op het cruyff court komt spelen. 
Wel ben ik van mening dat er intensief toezicht/begeleiding, Mogelijkheid op attributen 
beschikbaar is om te kunnen spelen. Ook daar wil ik me graag voor inzetten. Immers heb ik 
heel goed contact met de jeugd en heb ik vertrouwen en respect van hun verdiend door de 
wijze waarop ik met ze omga of voor ze beteken. 
Verder sta ik open om ook mee te denken of advies te geven met betrekking cruyff court en 
jongerenwerk. 
Als er vragen zijn dan mag er contact met mij opgenomen worden. Zoals jullie weten sta ik 
open om gesprekken aan te gaan. Of mee te denken. En zelfs mee te helpen. 

Ik hoop dat u begrijpt hoe belangrijk dit geldt en wat er op het spel staat. 
En dat door sport, samenkomst, begeleiding en plezier Weert dichter bij elkaar komt. 
De jeugd heeft de toekomst, maar we moeten ervoor waken dat het juiste naar hun toe komt. 

Hartelijk bedankt voor uw tijd. 


