Hangjongeren
Helmond kwam laatst negatief in het nieuws oa. doordat jongeren de wijk ’t Haagje bezitten
buurtbewoners ervaren een dreigende sfeer. De Gemeente heeft stappen genomen om deze
overlast tegen te gaan.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “De overlast van hangjongeren dient harder aangepakt te
worden”
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Als de situatie zo erg is dat mensen bang zijn in hun eigen huis, zoals in `t
Haagje, dan denk ik dat de fase van `een dialoog` al gepasseerd is. Ik sta dan
achter de aanpak van de gemeente. Zij heeft, ongetwijfeld, het beste voor met
de inwoners. Kritiek is er altijd en zoals altijd staan `de beste stuurlui aan wal`.
De buurt waar wij wonen hebben we zeer weinig overlast van hangjongeren.
Dit gebeurd meer en meer omdat ze weten dat ze overal mee weg komen...
Door op tijd in te grijpen indien deze hangjongeren overlast bezorgen en
cameratoezicht houden.
Geef regelmatig klachten door aan politie maar wordt niet of nauwlijks
opgevolgd
Nu weten deze jongeren dat ze toch niet hard worden aangepakt. Bij flinke
straffen zullen de meeste wel 2 keer nadenken.
Er moet wel een alternatief voor de jongeren zijn waar zij kunnen
samenkomen
In mijn wijk hangen jongeren rond uit die wijk waar deze enquete over gaat,
klimmen op appartementencomplexen, zetten het brandalarm aan in de
parkeergarage, bekladden met spuitbussen bouwketen etc.
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Meer door b.v wijkagent op controle door vaker door zijn wijk te fietsen. Maar
er zouden ook meer gezellige plekken (ook op scholen) voor de jeugd gemaakt
moeten worden waar ze overdekt kunnen zitten/hangen en niet meer bij
appartementen complexen rondhangen.
Alleen als er overlast is, maar hangen zonder iemand lastig te vallen, mag en
kan gewoon
Het gaat hier om een veel breder iets. Wat hebben die jongeren voor
toekomst? Wat hebben ze te doen? Wat voor normen, waarden en respect
hebben ze meegekregen? Door wie worden ze erop aangesproken?
Ik heb zelf gelukkig geen probleem met hangjongeren en prijs me daarmee
zeer gelukkig.
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De gemeente heeft met betonblokken de parkeerplaatsen van de hangjongeren blokkeert, daarnaast
is een camera geplaatst en zijn er gebiedsverboden opgelegd aan enkele overlastgevers.

2. Als u de gemeente een tip mag geven om de overlast van hangjongeren te
verminderen. Wat zou u dan zeggen?


























'undercover' op heterdaad betrappen op ongewenst gedrag en hiervoor beboeten. Deze
boetes/staffen dienen niet te licht te zijn, maar dat bepaalt de gemeente helaas niet.
Aan het werk zetten is nog altijd de beste methode .
Laat ze tuinonderhoud van de gemeente doen/troep op straat opruimen/bladeren vegen en ga
zo maar door.
En....uitkering afnemen als ze niet meewerken.
Aandacht aan en ruimte geven aan die doelgroep door
criereen van sport en spel
Aanpakken door de instanties die er ook voor zijn opgericht en ervoor worden betaald.
Aanspreken op onjuist gedrag , ruimte bieden aan hangjongeren en de betreffende ouders erbij
betrekken.
Alert zijn
Als de gemeente maatregelen neemt, moet er ook goed op naleving gecontroleerd worden.
Anders is het gewoon een cosmetisch middel en werkt niet.
Als er signalen zijn meteen er op af en niet zeggen we moeten eerst een commisie of weer een
nieuwe buurtopbouwwerker in leven roepen dat kost weer geld,en geen afschuifsysteem waar ze
maanden over vergaderen.
Als gesprekken niet helpen moet men deze lui op stappen de verder gezet wijzen , maar verbind
daar dan ook iets aan bv inlichten werkgever als die er is of evt uitkering gedeelte lijk intrekken
maar ook de ouders er bij betrekken .
Beter politietoezicht. Ouders aanspreken.
Betere controle op naleven hiervan. Je kunt allerlei maatregelen nemen maar als er niet op
gecontroleerd wordt heeft het geen nut. Er moet sowieso meer blauw op straat.
Betere verlichting, surveillance door de politie.
Bezoek ze regelmatig zodat je weet wie het zijn en probeer een connectie aan te gaan om te
achterhalen welke problemen er voor hun zijn. Tracht oplossingen te bedenken of verwijs ze
door en blijf hen volgen.
Bij overlast geen uitkering en alle maal aan het werk.
Blijf in gesprek
Blijf in gesprek en geef duidelijk de grenzen aan
Blijf met de jongeren in gesprek
Dat ze na tien uur niet meer op straat rondhangen.
De ouders de boete en schade vergoedingen laten betalen, want vaak zijn de jongeren minder
jarig. Daarnaast taakstraffen geef zoals opruimen en helpen in de verzorging etc, dit met vestjes
aan met 'ik voer momenteel mijn taakstraf uit' dat leert ze vast wel af...
De politie is veel te tolerant met buitenlandse jongeren die te gast zijn in Nederland onze wetten
gelden schijnbaar niet voor deze overlast plegers , als je in Nedeland woont moet je je niet
asociaal gedragen maar intregreren, en niks pikken van deze jonge gasten die zich nergens iets
van aantrekken.
De politie moet er boven opzitten als er gedonder is,en niet te veel waarschuwen.
DE terp weer openen
Deel boetes uit, als ze daar hangen! Als je iedere dag bekeurd wordt laat je het wel. Niet in
gesprek bla bla VERBIEDEN MET BOETE ALS GEVOLG!
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Degene die overlast bezorgen lichamelijk zwaar werk laten verrichten zodat ze te moe zijn om
overlast te veroorzaken.
Dit is een landelijk probleem, het gezag voor politie en justitie moet in Nederland weer omhoog.
Nu weten ze de mazen van de wet te vinden. Hogere straffen werkt maar ook meer bewapening
voor agenten op straat en meer bevoegdheden.
Dit samen met de buurt brigadier buurt preventie en buurtbewoners, kijken wat voor
mogelijkheden er zijn om dit probleem aan te pakken.
Doe een bezigheid in een buurthuis hetgeen de hangjongeren graag zouden willen
Doe er wat aan
Een gesprek aangaan met de jongeren en hun ouders. Ze iets te doen geven of de jongeren
ergens verantwoordelijk voor maken
Een harde aanpak. De overlast van hangjongeren kan worden aangepakt op middeleeuwse wijze
door op de markt een schandpaal neer te zetten waar ze met hun blote billen kunnen staan. Niet
ethisch? Misschien niet, maar dat is overlast ook niet.
Een Politie team samenstellen die met de jongeren in contact treed en daar waar nodig is
optreed
Eerder en strenger straffen bij overtredingen
Eerder in gesprek gaan met hangjongeren en bewoners die daar overlast van hebben.
Elke dag controleren of ze iets verkeerd doen en ook zorgen dat de politie maatregelen mag
nemen. dus niet alleen waarschuwen maar ook oppakken enz.
Ga in gesprek, spreek ze aan op onwenselijk gedrag
Ga met ze in gesprek en biedt ondersteuning bij het zoeken naar scholing en werk.
Ga met ze in gesprek en luister waar hun behoeftes liggen. Ben vervolgens duidelijk wat wel en
niet kan.
Ga met ze in gesprek, zorg dat ze geen reden hebben om op straat rondte hangen.
Ga met ze in gesprek. Nu hangen ze gewoon op een andere plek
Ga op huisbezoek bij de ouders, niet een keer maar vaker en praat met deze mensen, zij zijn de
oorzaak van het gedrag van hun kinderen. Bv bij de moslims hebben de jongens het thuis voor
het zeggen, dat kan niet in Nederland.
Ge biets verbot
Geblokkeerd ipv blokkeert
Goede acties voor dit moment.
Geef jongeren meer een beter toegankelijke activiteiten dan ze nu beschikbaar hebben, maar
betrek de ouders van deze jongeren ook bij het oplossen van het probleem. Zie recentelijk
voorbeeld in IJsland: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2188776-jongeren-van-drank-en-drugsafhouden-ijsland-lukt-het.html
Geef ze plekken waar ze bijeen kunnen komen en een bezigheid hebben.
Geef ze wat te doen want ze verplaatsen zich. Kijk eens naar waarom ze daar hangen. Zet ze aan
het werk.
Geen aandacht schenken in de media.
Groep in beeld brengen i.s.m. politie en instanties. Niet 'pamperen' maar aanpakken.
Handhaven-politie op straat en niet alleen overdag
Handhaven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hard aanpakken die groepen die overlast veroorzaken.
Harder aanpakken en duidelijk aanwezig zijn, laten zien dat er gecontroleerd wordt. Ouders
aanspreken. En niet om 17.00 uur controleren maar in de avonduren.
Heel eenvoudig, maar dat mag juridisch waarschijnlijk niet: 'Enkele potige powerlifters, boksers
etc. uit sportscholen, tegen vergoeding er tussen laten gaan staan met dikke armen over elkaar
en opgelost is alles'.. Dit heb ik al eens met de huidige burgemeester besproken. Maar daar
wordt helaas niets mee gedaan. Wel praten praten praten tot eea escaleert.
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Helpen met werk zoeken.
Houd ze van de straat. Intensiveer het sociale contact door (sport)activiteiten op te zetten. Ook
voor jongeren die nog op de basisschool zitten!
Maak de samenhang in de buurt intensiever, betrek iedereen.
Hun verplicht te laten leren dat hun medewerking in de samenleving eigenbelang is.
Iets aanbieden om te laten doen. Ik denk dat hangen voortkomt uit verveling. Het hoeft niet
gelijk pannenkoeken bakken te zijn voor oudjes. Maar wel iets zinvols.
Ik acht de gemeente zodanig deskundig dat ze weten hoe er gehandeld moet worden. Nogmaals;
zij hebben het beste voor met de inwoners.
Mijn voorkeur voor een dialoog 'in den beginne' moge duidelijk zijn.
Ik weet niet of het met slechts een paar maatregelen kan worden opgelost........we leven in een
aardig verrotte wereld......... Ook door betonblokken en gebiedsverboden verander je de kern
van deze mensen niet....... En dat doe je ook niet door op PVV te stemmen.......
In gesprek gaan en blijven. Actieve jongerenprogramma's maken en de jeugd erbj blijven
betrekken. Kijk eens naar het voorbeeld in Brandevoort
In het park waar ik woon de banken weghalen die verscholen staan achter de bosjes
Inderdaad camera's plaatsen op plekken waar jongeren
vaak rondhangen en vaker politie inzetten en harder aanpakken.
Jongeren en ouders aanspreken.
Jongeren werkers de wijk in en buurthuizen open houden
Kei hard aanpakken. Niets tolereren.
Laat die jongeren als ze zich vervelen(waardoor meestal de problemen ontstaan) bij overlast het
onkruid in de stad aanpakken.
Laat wijkagenten veel meer in de wijk zichtbaar zijn, en meer wijkagenten. Om contact te maken
met hangjongeren, hondenbezitters die overal hun hond uitlaten aan te spreken.
Maak die plekken onaantrekkelijk. Veel verlichting, hondenuitlaatveld, surveilleren politie,
vacatures ophangen etc...
Meer aandacht schenken om te proberen het probleem op te lossen.
Meer agenten te voet
Of met ( snelle) fiets
Meer beleid ontwikkelen mbt dropouts Toezicht door leerplicht ambtenaar Begeleiding
vroegtijdige school verlaters een op een en begeleidings trajecten naar passend onderwijs en of
werkervaring projecten.
Meer blauw op straat (2x)
Meer blauw op straat en duidelijker en frequenter inbreng en aandacht van de wijkagenten.
Wijkagenten zouden veel zichtbaarder moeten zijn in hun wijk.
Meer controle. Zwaardere straffen
Meer controleren al kost dat de gemeenschap meer geld.
Indien overlast bezorgt FLINK straffen.
Het moet eindelijk maar eens afgelopen zijn.
Meer en structurele handhaving (bijv. alcoholgebruik, geluidsoverlast, vernielingen moet je
aanpakken)
Gesprek aangaan met de jongeren, en in gesprek met hen blijven (gemeente, wijkagent,
hulpverlenende instanties, Lev-groep e.d.); pubertijd is nou eenmaal een periode dat jongeren
met elkaar rondhangen, hoeft lang niet altijd problemen op te leveren, kun je voorkomen door
jongeren serieus te nemen, in gesprek kun je vragen wat zij willen en kun je aangeven wat te ver
gaat; begrip voor elkaar proberen kweken, daar kun je wellicht een heel eind mee komen
Gesprek aangaan met de ouders
Buurtactiviteiten organiseren waarbij bewoners, winkeliers én hangjongeren samenkomen
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Meer plek voor de jongeren met ruimte om zelf hun ding te doen zonder anderen totnlast te zijn.
Zorg voor voldoende afvalbakken en hufterproof zitjes
Meer politie of de wijkagenten laten controleren?
Meer politie op straat.
Meer rondrijden en aanhouden en straffen
Meer toezicht, beter begeleiden en ouders aansprakelijk stellen, niet de hangplekken
barricaderen maar meer toezicht en begeleiding.
Mer sociale controle is beter dan betonblokken.Overal verdwijnen de mensen en komen de
camera's er voor in de plaats, dat is geen verbetering.
Meteen bij de eerste klacht reageren en niet als het de spuigaten uitloopt zeggen 'he jongens
niet doen'
Namen noteren, informeren wat ze dagelijks doen, verantwoordelijke instanties inschakelen.
Ontwikkeling blijven volgen
OP verschillende manieren veel beter en stringenter dit probleem aanpakken. Ouders er op
aanspreken en desnoods met echte maatregelingen duidelijk maken dat dit gedrag niet
getolereerd wordt. Hangjongeren echt laten voelen dat hun gedrag keihard wordt gestraft.
Rommel zelf op laten ruimen. Kapot gemaakte dingen laten zelf laten betalen of de ouders hier
voor laten opdraaien. Maar ook, deze jongeren een kans geven. Verplichten opleiding te
opvolgen zodat ze eerder een baan kunnen vinden. En 1 ding heel duidelijk maken:
bij geen medewerking en herhaling geen 'softe' taakstraffen meer maar echt straffen, b.v.
uitkering korten of helemaal stoppen..... Wie meewerkt echte kansen geven.
Politie kan niet alles en kan niet overal tegelijk aanwezig zijn. Maar zoals met veel dingen in
Nederland wordt er veel te weinig gehandhaafd. Er is absoluut bij deze jongeren geen ontzag
voor 'gezag'. Ze doen wat ze willen en ze hebben overal lak aan. Gevolg: Jan Publiek heeft er
geen vertrouwen meer in. Het probleem zal, naar ik vrees, alleen maar erger worden.
Oppakken en een gratis vakantie geven, zon zee en strand en wel op Rottumerplaat, voldoende
eten er bij en voor de groep een mobiel telefoon voor noodgeval.
Oppakken en een maand op water en brood. De volgende keer 3 maanden en dan een vol jaar.
Oppakken en in de bossen onder begeleiding en serieus ! met de handzaag omgevallen bomen
doorzagen .en dit zeker veertien dagen wel met een lunchpakket
Oppakken en straffen. En vooral, de ouders aanspreken en die verantwoordelijk stellen.
Organiseer ze
Overlast bezorgers meestal werkloos, uitkering korten of intrekken.
Overleg met de jongeren
en daarmee niet na een paar maanden stoppen
Park Weverspoort verboden toegang maken voor brommers, fietsers en honden.
Plaatselijk verbod maken en dat handhaven. Niet goedwils dan maar....
Politie bezoekt overlast gezinnen met overlast gevende hangjongeren. Lijkt overigens alleen
nuttig als deze nog niet te oud zijn (ca. 15 jaar).
Probeer de jongeren in te laten zien dat ze verkeerd bezig zijn. Laat ze werken aan hun toekomst
in plaats van hun toekomst op straat weg te gooien. Ga ermee in gesprek en bied hulp/ tips. Met
een gebiedsverbod verplaats je het probleem alleen maar, lost niks op. En straffen werkt denk ik
alleen maar averechts.
Probeer door politie, vanuit een neutrale auto, op willekeurig maar goed gekozen momenten, de
plaats te controleren en te bewaken en direct op te treden als er iets gebeurd
Proberen deze jongeren op andere gedachten te brengen door iets te organiseren waardoor ze
niet meer rondhangen en zich niet meer vervelen
Projecten opzetten met deze jongeren en de zwakste schakels uit de groep trekken.
Voorbeelden genoeg uit andere steden met positieve resultaten.
Samen scholingsverbod invoeren en deze ook handhaven met controle en sancties
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Sterke verlichting jaagt hen weg. Meer rondrijden op tijdstippen dat die jongeren actief zijn. LEV
lijkt bv alleen tijdens kantooruren te werken. En wat heeeeeel belangrijk is is dat bewoners
weten waar ze moeten zijn met meldingen, buurtbeheerder, wijkagent (staat niet eens een telnr
van op website, dan krijg je iemand uit Den Bosch aan de lijn.... Directer benaderbaar svp
Strenger aanpakken.
SUPER van de gemeente...moeten ze OVERAL doen waar dit voor komt...dat tuig moet gewoon in
de gaten gehouden worden...dan maar meer betalen voor extra politie enz..
Uitkering stoppen en aan het werk zetten
Uitkering stoppen en VERPLICHT werken
Vaker zichtbaar aanwezig zijn en de jongeren aanspreken op hun gedrag. Wij hebben bij onze
vereniging en de directe omgeving daar wel overlast, maar mensen zijn bang om het te melden.
Politie zie ik daar nooit.
Verplichten om te werken en hard ook
Anders geen uitkering en op gezette tijden melden bij de overheid
Voor jongeren, alleen of in groepsverband, die zich ernstig hebben misdragen voor korte of
langere tijd naar een werkkamp sturen en hun uitkering tijdelijk intrekken. Dit in plaats van
taakstrafjes, waar ze meestal om moeten lachen.
Vrijwilligers werk laten verrichten door deze groepen.
Weg jagen daar
Wijkagenten horen op de straat en in de wijk niet op kantoor blijven zitten. zo niet dan ontslag
en andere wijkagent inzetten
Wijkcomités instellen.
Zie mijn toelichting bij vraag 5
Zorg voor een plaats waar jongeren kunnen chillen.
Zodat ze zich niet vervelen
Zorg voor inzicht van werkelijke overlast dmv camera's oid. Zorg dat de politie zich vaker laat zien
en spreek de ouders van minderjarige hier ook op aan.
Zorg weer voor de buurthuizen waar jongeren terecht kunnen. Zorg dat ze een doel inhet leven
hebben
Zorgen voor voldoende werkgelegenheid
Zwaarder straffen
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