
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 2 maart 2021 

Registratienummer : 2021/IN033 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : N.v.t.  
Onderwerp                     : Online jongerenfestival VirusVrij 

 

 

Onderwerp  

Online jongerenfestival VirusVrij 

 

Kennisnemen van 

De financiële bijdrage van de gemeente aan de organisatie van het online jongerenfestival VirusVrij op 

vrijdag 26 februari. Dit is een initiatief van de middelbare scholen uit West Betuwe en Culemborg. 

 

Inleiding 

Corona heeft onevenredig veel impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Net 

als in het hele land, hebben ook de jongeren in de gemeente West Betuwe te maken met de gevolgen 

van de Coronamaatregelen. Sinds de lockdown zijn de scholen dicht en is het voor de jongeren bijna 

niet meer mogelijk om elkaar te ontmoeten, op de manier waarop zij dit normaal gesproken doen en 

graag zouden willen. Hun wekelijkse activiteiten gaan niet door, ze zien elkaar niet op school en 

kunnen ook niet meer gezamenlijk sporten. Wel zien en horen we dat er behoefte is aan ontmoeting. 

Jongeren treffen elkaar normaal gesproken op en na school, buiten op straat, of bij iemand thuis. Dat 

is momenteel helaas allemaal niet mogelijk. Ook hun vrijetijdsbesteding is al langere tijd beperkt: geen 

sport, festivals, feestjes of andere sociale activiteiten.  

 

De besturen van de middelbare scholen in de gemeenten West Betuwe en Culemborg, locaties de 

Lingeborgh, Lek en Linge en het Koningin Wilhelmina Collega, hebben het initiatief genomen om voor 

de jeugd en jongeren in beiden gemeenten daarom een online festival te organiseren: het VirusVrij 

festival op vrijdag 26 februari.  

 

Kernboodschap 

Corona heeft onevenredig veel impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het 

is daarom nodig en belangrijk om sociale activiteiten te organiseren voor jongeren. De besturen van de 

middelbare scholen in West Betuwe en Culemborg hebben het initiatief genomen om voor de jeugd en 

jongeren in beiden gemeenten een online festival te organiseren: het VirusVrij festival op vrijdag 26 

februari. Het college vindt het belangrijk en noodzakelijk om dit festival te ondersteunen omdat het 

welzijn van jongeren tijdens deze crisis een steun in de rug verdient.  
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Financiën 

De totale kosten worden geraamd op een bedrag van € 30.500, -- en worden door verschillende 

partijen gedragen. De gemeente West Betuwe en de gemeente Culemborg hebben een bedrag van  

€ 10.000, --  beschikbaar gesteld. De scholen zelf dragen de overige kosten.  
 

Communicatie 

De communicatie over dit festival ligt in handen van de schoolbesturen zelf met ondersteuning van de 

gemeenten.  

 

Bijlage(n) 

N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


