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SCOOTERWERKPLAATS HEILUST
䢇 De scooterwerkplaats in Heilust is een initiatief van

䢇 Met de werkplaats hoopt het jongerenwerk jongeren

Impuls en is elke maandag- en donderdagavond van
18.30 tot 21.00 uur geopend
䢇 Jongeren van 15 tot 21 jaar kunnen er onder
begeleiding gratis aan hun scooters komen sleutelen

niet alleen zinvol bezig te houden, maar ze ook hun
verborgen talenten te laten ontdekken
䢇 Alleen in de wijk Heilust wonen ongeveer 170 jongeren
van 15 tot 21 jaar. Dat is 6 procent van de bevolking

Jongeren hebben ook plezier tijdens het sleutelen aan hun scooters in de tot werkplaats omgetoverde leegstaande

Jongerenwerker Noah Gras:
„Ik hoop in de werkplaats in gesprek te kunnen komen
met die jongeren. Dat ik hoor als ze problemen, thuis,
op school of op het werk hebben. Mijn motto is:
sleutelen aan jongeren”

flat aan het Salviaplein in Heilust

foto Rob Oostwegel

Oliesmerige vingers
Maandag gaat in de tot sloop gedoemde witte flat aan het Salviaplein
in de Kerkraadse krimpwijk Heilust officieel de scooterwerkplaats
van start. Jongeren uit de buurt werken al sinds deze week in een
dichtgetimmerde benedenwoning aan hun blitse karretjes.
door Wiel Beijer

D

it is de eerste keer dat
hier in de wijk iets fatsoenlijks voor jongeren
wordt georganiseerd”,
zegt de 21-jarige Rick Szajner, terwijl hij een spatbord van de scooter van de 17-jarige Leroy van
Doorn opschuurt. Rick had zelf
vier scooters, maar rijdt tegenwoordig auto. Op zijn scooter rijdt nu
vriendin Joyce Engels (20), omdat
haar scooter gestolen is. „Maar nu
ik hier bezig ben met scooters,
wordt het toch weer leuk om er
aan de sleutelen”, zegt Rick.
Jongerenwerker Noah Gras van Im-

puls heeft de scooterwerkplaats opgezet. „Het idee heb ik opgedaan
bij Traject in Maastricht, waar ze
het project Droomjongeren hebben.
Daar sleutelen probleemjongeren
aan auto’s. Ook aan een wedstrijdskelter. Bij goed gedrag mogen ze
daarmee rijden op het racecircuit
van Zolder. Zoiets wilde ik hier
ook. Niet met auto’s maar met scooters. Eerst wilde ik dit project voor
probleemjongeren opzetten, maar
ik heb er toch voor gekozen om jongeren recreatief aan hun scooters te
laten sleutelen. Het moet een nuttige tijdsbesteding voor de deelnemers zijn. Daarnaast verwacht ik in
de werkplaats in gesprek te komen

met jongeren en te horen als ze problemen, thuis, op school of op het
werk hebben. Mijn motto is: sleutelen aan jongeren”, vertelt Noah.
Jongens en meisjes van 15 tot 21
jaar zijn de doelgroep. „Ze kunnen
hier gebruik maken van materialen
en gereedschap. Alleen nieuwe onderdelen moeten ze zelf betalen.
Onderdeel van het project is het gezamenlijk bouwen van een racebeest, waarmee we straks naar scootermeetings gaan.” Het startkapitaal van de jongerenwerker bedraagt 5000 euro. „De sloopflat mogen we gratis gebruiken van Hestia.
Die was helemaal uitgeleefd. Voorheen hebben hier junkies gezeten.

Alle leidingen waren geript. Ik heb
alles vernieuwd: leidingen, meterkast, tl-buizen. Dan is 5000 euro zo
op. We kunnen nog wel wat gereedschap gebruiken en we hebben
slechts één scooterbrug. Dat zouden er drie of vier moeten zijn.”
Joyce Engels uit Heilust denkt dat
zij ook komt sleutelen. „Mijn
ex-vriend was elke dag met zijn
scooter bezig, daardoor weet ik er
al vrij veel van. Mijn gestolen scooter had ik zelf gespoten, gesnoerd
en opgevoerd”, zegt ze.
De scooter oppimpen en opvoeren
willen veel jongeren, want 45 kilometer per uur vinden ze te langzaam. Dat ze daarbij risico lopen
op een fikse bekeuring als ze aangehouden worden, nemen ze op de
koop toe. „Ik heb niet veel verstand
van scooters en wil hier leren hoe
een scooter in elkaar zit, zodat ik
het probleem zelf kan oplossen als
ik een keer stil kom te staan”, vertelt de 16-jarige Björn Stommen uit
Spekholzerheide.

Björn werkt aan een scooter die
van Mike Schleepen (20) uit Heilust was. „Scooters zijn mijn passie.
Ik vind het leuk als ik andere jongens en meisjes kan helpen. Zelf
heb ik negen scooters. Ik koop ze
voor 50 euro als sloop en knap ze
dan zelf helemaal op”, zegt hij.
Mike heeft atheneum gedaan en
wil graag motorvoertuigentechniek
gaan studeren. Dan roept hij naar
Noah: „Heb je ook kogellagervet?”
„Ja, in de kast”, luidt het antwoord.
Waarop Mike zegt: „Die hebben
hier alles.”
Remy Jaegers van de Tweewielershop komt een kijkje nemen. „Ik
zie dit niet als concurrent, maar als
goed initiatief om jeugd van de
straat te halen en ze misschien in
de richting van een technisch beroep te stimuleren”, zegt hij en belooft aan Noah Gras te kijken of hij
goedkoop aan scooterbruggen kan
komen. „Misschien kun je ons ook
helpen aan Pirelliposters met
schaars geklede fotomodellen.”

