Jeugdcriminaliteit
De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland is in de afgelopen tien jaar fors
afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek door het Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau
Drenthe en het Fries Sociaal Planbureau.

1 Afgaande op afgelopen jaar: ‘Ik ervaar overlast door
jeugdcriminaliteit’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Kom maar eens luisteren en kijken als de lieve jeugd na zaterdagavond "stappen"
bezopen naar huis gaat, om 06.00 zondags, en de rotzooi die ze dan achterlaten, er
is wel weer een on andere lul die het opruimt.Hiep Hiep Hoera. Wat een shit jeugd.

Mee eens




Iets zien en dat naar vinden dat het gebeurt is, ervaar ik ook als overlast
Ik denk dat de jeugdcriminaleit niet is afgenomen, maar dat we het
zolangzamerhand zien als iets wat nu eenmaal zo is en waar weinig door de
overheid/politie aangedaan (mag) worden. Arme tere zieltjes, die niet te hard
aangepakt mogen worden. Laat ze als straf maar flink lichamelijk werk doen, en
vooral hun aangerichte schade herstellen. Zelf de grafitie verwijderen bijv met een
handborstel.
Ik heb er geen last van, maar ik weet dat er achter mijn huis gedeald wordt.


Neutraal






Criminaliteit is een te groot woord. overlast vind ik een beter woord als het over de
beleving in de wijk gaat. zie eerdere toelichting.
soms word iemand in de heg geduwd waardoor de heg gebroken takken oploopt.
dat soort onbelangrijke ongein.
van onze uitgaande kinderen hoor ik dat er vaak 'een bepaald slag volk' is dat onrust
zaait en vechtpartijen uitlokt in het centrum.
De jeugd heeft er meer last van dan ik zelf. Er zijn verschillende groepen actief, die
best harder mogen worden aangepakt.
Ik ervaar geen overlast van jeugdcriminaliteit in Hoogeveen, en heb er geen beeld
van hoe groot dat zou kunnen zijn.
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Ik kom uit het westen en woon nu een jaar in Hoogeveen. Ik ervaar hier geen last
van jongeren.
Ik maak onderscheid tussen (ervaring met) criminaliteit en onbehoorlijk gedrag. Dat
laatste neemt mijns inziens toe, criminaliteit heb ik niet ervaren.
In de buurt wel overlast van jongeren die dealen
Is overlast
Niet in mijn directe omgeving, alleen overlast door zwerfafval dat achtergelaten
wordt
Overlast is een groot woord. Het mag wel wat minder luid. Vooral s nachts is het
rumoerig.
Aangiftes worden minder gedaan of opgenomen dat is landelijk.
Geen overlast ervaren
Ik merk er persoonlijk niets van
Ik merk wel eens dat mensen agressief reageren op groepjes jongeren die zich in de
woonomgeving ophouden. Als Ik ze tegen kom groet ik hen, of zeg leuk "comité van
ontvangst". Tot nu toe is hun reactie niet negatief, eerder dat een dergelijke
opmerking niet verwacht wordt. Ik geef aan dat ik 's avonds niet allen op pad ga,
maar dit heeft te maken met het antwoord op vraag 1.
In de media vindt je heel weinig terug over feiten die onder jeugd criminaliteit
vallen. Een beetje het idee van als je er niet over praat en er niets over vemeld dan
is het er niet.
Veel last van hang jongeren. Ze weten feilloos de blinde plekken in een
winkelcentrum te vinden. Op zondag morgen ligt het vol met bierflessen etc.
Wel overlast, maar geen criminaliteit. Overlast in mijn buurt: geluidsoverlast (hard
praten en afval achterlaten op hangplekken). Maar mijn fiets staat er nog.
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1.1 Waar ervaart u deze overlast? (n=43)
Ik ervaar deze overlast (93%):




































Hang jeugd in het zuiderbreedte en onder en in de buurt van de alteveer viaduct
Hangen en lantaarn paal vernielingen
Ik vind het jammer dat jeugd, een kleine groep, voor al die narigheid zorgt. Het frusstreert.
Maar ik weet ook dat het van alle tijden is en dat het een tijdlang veel erger is geweest dan
het nu is. In Hoogeveen
In de buurt, winkelcentrum De Weide, op straat etc.
In de directe omgeving, veel inbraken
In de hoofdstraat
In de omgeving
In heel de gemeente hoogeveen zijn er diverse plaatsen .
In het centrum (2x)
In het centrum.
In het dorp, bij andere bewoners
In het winkelgebied.
In mijn buurt.
In onze woonwijk
Luidruchtig gedrag
Meer hangjeugd
Niet
Op straat
Op straat, glas
Op straat, in het Steenbergenpark
Op straat, winkelcentra, centrum
Rond huis
Rondom het appartement en in de parkeergarage
Schoonvelde
Sportvelden en school Tienedeveen
Uitgaan
Van de Fissen
Veel jeugd op plekken in de buurt
Vernieling
Vernielingen
Vooral in openbare gelegenheden waar vandalisme en overlast door jongeren te vinden is.
Vvooral in het winkelcentrum
Winkel centra en ontmoeting plaatsen
Winkelcentra
Winkelcentrum de Weide

Weet niet (7%)

3

Toelichting





Rotzooi laten liggen, geschreeuw, 's Avonds kinderen van een jaar of tien die
zonder ouders rond dwalen op straat, bijv Zuidwoldigerweg. Grotere groepen
jongeren die mensen naroepen en bedreigend overkomen.
Vernieling, troep achterlaten
Vernielingen en lawaai overlast
We maken er weleens grapjes over... Hoogeveen is nog altijd de glasstad van
Nederland.
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2 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de
jeugdcriminaliteit?
(n=306)
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Combinatie
Combinatie van alle factoren, armoede en verveling
De kerk
De omgeving/buurt
De scholen
Er is een gespreide verantwoordelijkheid.
Er is niet één iets of iemand wat je daar verantwoordelijk voor kunt stellen. Combinatie van
factoren
Gemeenschappelijk belang
Het is een combinatie van meerdere dingen
Het is een wisselwerking tussen ouders, jeugd en instanties.
Iedere inwoner van Nederland; samen maken we de samenleving
Iedereen die met jongeren werkt heeft een taak in de opvoeding. Het ligt niet bij 1, het ligt bij
ons allemaal. Scholen zijn niet genoemd. Die zijn ook ontzettend belangrijk
Ik zie het meer als tijdgeest! We zijn veel meer individueler gericht. Jongeren zijn ook meer op
zichzelf gericht. Ze zijn niet meer zo te porren voor activiteiten door de gemeente of overheid
georganiseerd. Ik denk wel dat er een belangrijke rol ligt voor ouders en de docenten om meer
met elkaar in gesprek te gaan over houding, gedrag, zorg, maatschappelijke problemen. En er
moet veel meer gesport worden! Dat is goed voor het lichaam maar ook teambuilding!
Ligt volgens mij zeer zeker aan de opvoeding, dus ouders in de eerste plaats.
Meer in de gaten houden waar ze zijn en wat ze doen. Thuis gezelligheid bieden aan hun
kinderen en de vrienden uitnogen. Zeggen wat de huisregels zijn.
Minder jeugd in de buurt
Omgeving gedrag
Onderwijs (2x)
OOk voor hangplekken zorgen
Ouders en overheid samen.
Politie (meer handhaven ook preventief waarschuwen (zoals bromsnor vroeger ook deed - bij de
ouders langs etc.)
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Politie als derde
Politie en OM
Scholen
School (2x)
School, hoe die is vormgegeven op dit moment
Straf is in NL te gering!
Strenger straffen en niet alleen alternatief
Van ons allemaal, niemand durft elkaar nog te wijzen op handelingen van jongeren. Je bent bang
dat je in elkar geslagen wordt. Eerder was een buurvrouw, tante, wijkagent, verpleegster of een
passant, iedereen maakte deel uit van het kind opvoeden. nu is dat niet zo. Een moeder wordt
kwaad als je je met haar kind bemoeit. de maatschappij is in die zin verandert. we durfen geen
verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen
Vreemde vraag. Verantwoordelijk voor de jc zelf of de bestrijding of de preventie?
Vriendenclub
We zijn hier samen verantwoordelijk voor durf aan te spreken en neem dat voor lief. Dan niet als
ouders... maar die van mij doet dat niet.
Wij als samenleving. Niet wegkijken maar het gesprek aangaan met alle partijen
Woonwijken naar inkomen indelen, deze doorvoeren in scholen en daardoor weinig andere
impulsen krijgen

Toelichting








Als de kerk zou functioneren naar hoe het beschreven staat in de bijbel, dan is de kerk
maatschappelijk veel meer van belang en richtinggevend, ook voor jongeren.
Als er harder tegen dat tuig werd op getreden, zouden ze het niet in hun hoofd halen, om iets uit
te halen. Het tuig krijgt wel opvoeding, maar 1maal uit het zicht van de ouders, gaan ze toch hun
eigen weg
Bij een goede opvoeding leer je dat je zelf niet centraal staat en dat je af moet blijven wat van
een ander is. Die opvoeding krijgen ze niet meer, helaas!
Bij jonge jeugd zijn de ouders verantwoordelijk, omdat ze de kinderen moeten opvoeden, in de
gaten moeten houden, volgen/ belangstelling en praten over wat ze bezighoudt, goede
voorbeeld geven (zoals geen grof taalgebruik, (verbale) agressie naar medemens/-dier of
middelengebruik), leren dat ze op hun gedrag aangesproken mogen worden door anderen en
stimuleren leergierig te zijn en zich fatsoenlijk te gedragen in de breedste zin van het woord.
Bij oudere jeugd zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en dienen ze er zelf op
aangesproken/ gecorrigeerd te worden.
Blijft een gezamenlijke verantwoordelijk..
De gemeente is misschien helaas wel genoodzaakt maatregelen te nemen, maar het zijn de
ouders die verantwoordelijk zijn en stevig moeten aanpakken; als ze dat niet doen moeten ook
de ouders worden 'aangepakt' en daarbij is er wellicht een rol voor de gemeente of het
maatschappelijk werk weggelegd. .
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De gemeente kan samen met basisscholen een lespakket ontwikkelen. Naast rekenen en taal dus
ook hoe je je gedraagt tegenover anderen. Wat je kunt doen om je niet te laten overhalen door
anderen om iets te doen waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Onderwerpen: Wat doe ik als
iets mij vervelends overkomt? Wat kan er gebeuren als je bij iemand inbreekt? wat ervaar je als
er iemand bij je inbreekt? Hoe vermaak ik mijzelf (verveling is geen reden tot vernieling), pesten,
gevaren van internet, afval hoort in de prullenbak, wat niet van jou is daar blijf je vanaf, respect
hebben voor anderen, seksuele voorlichting: wanneer is gedrag (on)aanvaardbaar, wat mag
wettelijk wel en wat niet, weerbaarheidstraining. Meer aandacht voor activiteiten als toneel,
dansen (scala), moestuin, met IVN dingen ondernemen, fietsen, sporten. Laat SWW en de
wijkagent eens wat vaker langskomen op school (liefst steeds dezelfde persoon). Komen
kinderen wel eens bij de maatschappelijk werker of op het politiebureau, het ziekenhuis?
Aanspreekbaar zijn. Iemand die in de gevangenis heeft gezeten en zijn verhaal wil doen (die zijn
er) maakt ook veel indruk. Als je met dit soort dingen op de middelbare school pas begint, dan
ben je twee jaar te laat. En het moet ze niet verteld worden, laat het ze ervaren. Dat maakt meer
indruk. Krijgen de juffen en meesters scholing in vroegtijdig signaleren van problemen? En wat
doen ze er dan mee? Leren de kinderen dat ze volwassenen met u moeten aanspreken? Ik ervaar
van niet. Iemand vernielt niet zomaar een bushokje en aan bereid zijn tot inbraak gaat ook een
proces vooraf. Nee, veel ouders kunnen hun kinderen helemaal niet goed opvoeden als ze de
meeste tijd helemaal niet thuis zijn. Dat gebeurt deels op school. Voor ouders: campagne voeren:
er is een taboe op hulp vragen als het niet helemaal lukt. Dat maakt alles nog veel erger. Samen
opvoeden maakt het makkelijker.
De overheid, ouders/verzorgers, en de jeugd zijn zelf verantwoordelijk voor de ontstane
jeugdcriminaliteit. De genoemde verantwoordelijken moeten zelf erop toe zien dat criminaliteit
onder de jeugd niet snel zal of kan ontstaan. Denk hierbij aan de juiste opvoeding ( eventueel
met begeleiding in probleem gezinnen) Juiste voorlichting vanuit de overheid, die jeugd daarmee
ontmoedigt criminele activiteiten te beramen/organiseren in verband met de gevolgen (ook voor
hun toekomst) en eventuele jeugd detentie. Geef jeugdcriminaliteit extra aandacht door de
jeugd goed voor te lichten wat hun criminele daden teweeg brengen en welke gevolgen het blijft
houden voor hun in de toekomst.
De primaire opvoeding ligt bij de ouders naar mijn mening. Als ouders dit nalaten of voor het
gemak maar aan de school overlaten, ontheft het hen niet van de zorgplicht ten opzichte van hun
kinderen. Bij crimineel gedrag van de jeugd zijn er genoeg ouders die er van weg kijken onder het
motto van: "onze jongen doet zoiets niet" of men reageert geschokt. Ondertussen zijn veel
ouders slechts met hun eigen leven bezig en laten veel kinderen qua opvoeding aan hun lot, hun
mobieltje en aan hun vriendjes over.
Dec jeugd heeft geen plaats meer om naar toe te gaan Vreger waren er clubhuizen of een
jeugdsoos de jeugd hangt nu rond in oa: winkelcenra en cascade (Tas) waar de criminaliteit
vanzelf onstaat omdat er verkeerde personen op aankomen en er geen controle is
Dit probleem dient breder aangepakt te worden, laat een groepje mensen met kennis van
zaken/ervaringsdeskundigen eens nadenken over een aanpak. ga met jongeren in gesprek over
het hoe en waarom. en laten zien "bezint voor je begint" 9De tijd is natuurlijk veranderd vroeger
leefden wij niet in een digitale wereld.)
Gemeente is wel verantwoordelijk voor goede voorzieningen waar jeugd terecht kan. Sport,
activiteiten, uitgaan en cultuur en niet te vergeten goede onderwijsvoorzieningen
Heeft alles te maken met de opvoeding die de jeugd van huis uit mee krijgt. Daarnaast dragen de
jeugdigen zelf ook een stuk verantwoordelijkheid voor hetgeen dat ze doen wat onder
jeugdcriminaliteit valt.
Het is een combinatie van meerdere dingen, thuis situatie, groepsdruk, school, internet,
misschien moet de gemeente in gesprek met de jeugd.
Het is een packet waar ieders deel verantwoordelijk voor is.
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Het is niet alleen de jeugd maar ook ouder dan de jeugd. Je merkt het in het verkeer, sommige
nemen gewoon voorrang, nemen risico's, zijn erg arrogant.
Het uitsluiten van anders gelovigen van een jeugdhonk in de gemeente Hoogeveen heeft tot
gevolg gehad dat een grote groep nergens meer terecht kon. Dat is te merken geweest.
Internet/tv hebben geen goede invloed op de jeugd en mensen ih algemeen.
Beleefdheid, stuk opvoeding, communicatie, kan ook veel beter.
Ik heb het idee dat we in een neerwaartse spiraal zitten
Je gaat zelf het verkeerde pad op, primair ben je dus zelf verantwoordelijk, ook als een ander je
verleidt, je blijft zelf verantwoordelijk voor je daden. Van huis uit krijg je iets mee, als je thuis
bent krijg e het zeker mee, daarom kunnen ouders ook er een heleboel aan doen om kinderen
niet te laten ontsporen. Als je zorgt voor een harmonisch geheel, dat kan ook in een
eenoudergezin, dan zullen je kinderen zich aangenaam voelen, dan is een prikkel om aan
spannende dingen te beginnen niet zo groot. Als je geen plaats thuis hebt en de straat is je enige
onderkomen, dan kun je redelijk snel onder invloed komen van minder goede figuren. Of zelf de
fout in gaan. Nu noem ik twee extremen, maar er zit natuurlijk veel nuance tussen. Toch blijf ik
van mening dat een harmonieuze opvoeding heel veel met je doet.
Jeugdcriminaliteit in mijn omgeving is meest vandalisme denk ik. Dat wordt erger als jongeren
zich vervelen. Daar ligt wel een gemeenschappelijke taak van school, ouders, kinderen zelf en "de
gemeenschap". Vooral luisteren en jongeren een platform geven is belangrijk.
Laten jongeren te veel hun gang gaan. Te weinig aandacht waarde en normen. Slecht voorbeeld
houdrn zich bijv zelf niet aan afspr.
Ligt voor de gemeente een taak om op tijd te signaleren en actie te nemen.
Scholing kansen taal luiheid uitkering levert meer op dan werken
Verantwoordelijk voor preventie: jeugd, ouders, onderwijs. Ook de gemeente/overheid: zorg
ervoor dat de stad schoon en opgeruimd is. Rommel vraagt om meer rommel (vb: bij
hangplek/sportveldje Steenbergerpark, zorg dat daar een prullenbank staat die ook geleegd
wordt, maak het schoon.) Politie mag zich wel eens wat vaker laten zien, is onzichtbaar in Hvn.
Bestrijding van jc: politie/gemeente/overheid en weer: opvoeders.
Vraagstelling is niet juist. Moet zijn: wie is volgens u verantwoordelijk voor de bestrijding [of het
terugdringen] van de jeugdcriminaliteit.
Vroeger konden wij als jeugd in het weekend ontspannen met een betaalbaar biertje.
Tegenwoordig is drank verboden onder de 18 jaar, waardoor ze geen tot zeer weinig bezoek
brengen aan bars, disco's, concertjes.
Want het frisdrankje dat haast net zo duur is als een glasje pils geeft je niet de ontspanning of
spanning.
Het gevolg is dat een groot deel van de jeugd zonder elke vorm van toezicht zijn ontspanning /
spanning aan het zoeken in drugs
Verhoudingsgewijs is dit veel goedkoper, en het effect is sneller, meer verslavend en via het
criminele bronnen vaak te verkrijgen.
De cafe's en jeugdhonken lopen leeg aangezien die opgelegd krijgen krijgen van de overheid om
jeugd min of meer te weren van alcohol. Waardoor ook die onderkomens helemaal niet meer
interessant zijn geworden voor een groot deel van dejeugd om te bezoeken. Hoewel ik weet dat
we alcohol en het gebruik ervan niet moeten onderschatten. Die strengheid met
leeftijdsverhoging voor alcohol consumptie en de accijnsverhoging en een haast even duur niet
alcoholisch drankje, zorgen ervoor dat een groot deel van de jeugd zijn toevlucht in goedkope
drugs zoekt.
Telefoons en telefoon abonnementen zijn heilig geworden voor jeugd, en zijn ook daardoor vaak
niet in staat om andere bestedingen te hebben. Ik ben blij dat ik in een andere tijd mijn
tienerjaren heb gehad. Lijkt me zo eenzaam voor jeugd tegenwoordig!
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Wanner de kids niet meer opgevoed worden, door de ouders, yes, door wie dan????? De
school??? belachelijk, wanneer je de kinderen niet kunt opvoeden, BEGIN ER DAN NIET AAN.
Wat bedoelen jullie met verantwoordelijk? Verantwoordelijk voor de oorzaak of voor de
oplossing? Onduidelijke vraagstelling wat mij betreft. Ik heb het geïnterpreteerd als oorzaak.
Wij moeten de verantwordelijkheid niet afschuiven op anderen. Ouders moeten opvoeden, en
hun kinderen normen en waarden geven.
Zelf verantwoordelijk
Zie boven bij anders
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3 Wat is er in Hoogeveen nodig om de jeugdcriminaliteit
verder te doen afnemen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Activiteiten en werk
Activiteiten organiseren voor de jeugd.
Activiteiten voor de jeugd
Al op de scholen geen soft beleid hanteren maar daadkrachtig optreden indien nodig.
Aleert reageren bij zichtbare criminaliteit door politie en raadsleden. Besprekbaar maken naar de
inwoners zodat zij ook alert zijn.
Andere inrichting openbare ruimte (doorgangen dicht maken zodat het minder aantrekkelijk
wordt, zorgen dat jongeren niet ongezien ergens kunnen staan)
Begeleiding bij problemen in wat voor vorm ook
Bewustwording bij de hele bevolking.
Bewustwording bij ouders dat hun opvoeding strenger moet en dat men niet misstappen van
jeugd maar moet vergoeilijken
De aielzoekers hierin ook opvoeden
De controleurs meer armslag en mogelijkheden bieden.
De jongeren meer begeleiding en bezigheden geven buiten schooltijd, veel ouders werken allebei
waardoor er minder toezicht is op de kinderen. De maatschappij dwingt ouders om allebei te
gaan werken, daarmee vind ik ook dat wij een collectieve zorgplicht hebben naar onze jeugd
Duidelijk maken wat de gevolgen zijn en zelf laten herstellen wat ze hebben aangericht.
Een combinatie van bovenstaande zaken.
Een eigen plek
Energie stoppen in de jeugd. Kansen bieden. Energie stoppen in preventie
Ga in gesprek met de jeugd
Geef ze (een) ruimte om samen te zijn om iets samen te doen wat ze zelf willen doen.
Gemeente moet levendiger worden
Gezamenlijke aanpak: Jong Hoogeveen!
Goed straffen!
Hulp bij opvoeding thuis en buurtwerk
Hulp en surveillance
In ernstige gevallen, consequent juridische stappen nemen.Desnoods gevangenis
10





































Jeugdwerk preventie
Jeugdwerkers die contact met hen leggen en inspirerende activiteiten organiseren
Keetbezoek an banden, drank& drug misbruik verscherpen!
Locatie waar jeugd terecht kan in plaats van rondhangen
Lokaties om samen te komen en samen nuttige zaken te kunnen doen
Maak conectie met ze, en geef ze een platform on creatief te zijn, scholen zouden meer aan
sport en recreatie moeten doen en scholen zouden meer activiteiten kunnen organiseren in Het
Podium waardoor er meer bining momt met muziek. Urban Unity doet ook zoiets, maar die zijn
gericht op hiphop en steetdance. Elk kind is anders en in Het Podium zouden kinderen in de
oefenruimte hun eigen muzieksmaak kunnen ontwikkelen.
Meer activiteiten organiseren voor de jeugd. Jeugdhonks etc.
Meer activiteiten voor de jeugd in de buurtcentra. Hier inkoop/vertier de hele dag mogelijk
maken.
Meer dingen te doen voor jeugd. Het is een kwestie van verveling, en ouders die de kids niet in
huis willen hebben.
Meer geld voor buurthuizen
Meer normen en waarden leren. Empathie ontwikkelen door informatie van politie, slachtoffers
Mentaliteitsverandering
Ook beginnen bij de ouders.
Ook meer met jongeren praten en ze betrekken bij ontwikkelingen en mogelijkheden. Neem ze
serieus!!!!
Opvoeding thuis , en teweinig aandacht van de ouders .
Overlastplegers oppakken en bij de ouders afleveren tezamen met een boete. Bij herhaling de
boete hoger maken zodat de ouders hun kinderen beter gaan controleren en waar mogelijk thuis
houden en daar alsnog gaan opvoeden.
Plaatsen creeren waar de jeugd kan samenkomen
Regels handhaven
Samen elkaar blijven aanspreken op een gelijkwaardige manier
Scholing, verplicht vrijwilligerswerk en of tijdsbesteding aanbieden voor jongeren met een
uitkering.
Sport mogelijkheden gratis aanbieden
Strenger optreden door overheden
Strenger staffen
Strengere straffen (opvoedingskampen). Oppakken, nachtje cel en de volgende dag weer op
straat heeft geen effect.
Verlegging van de invulling van de interessegebieden van de jeugd en het aanbod hiervan
periodiek bijstellen
Verplicht naar school of dagopvang waar ook echt wordt opgelet of ze komen en niet dat
makkelijke: ik ben ziek, en dat dat dan niet onmiddelijk gecontroleerd wordt.
Voldoende afleiding
Voorbeeld zijn
Vrijwilligerswerk, weekendschool, thuis helpen met klusjes, ze bij alles thuis betyrekken. de
ouders meer respecteren en inlevingsvermogen aanleren
Vroeger ingrijpen, dus niet achteraf, maar vooraf bijsturen.
Weekend school voor ouderen gericht op een toegang tot de arbeidsmarkt
Werkverschaffing (kort door de bocht)
Zie vorige opm.
Zorgen voor uitdaging en een plek
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Aansluiten bij de jongeren en oprechte interesse hebben.
Bij overtreding hogere boete. Niet in overleg gaan.
De ouders/verzorgers laten opdraaien voor de kosten die hun kinderen veroorzaken, want als
pa en ma in de buidel moeten tasten voor de kosten die zoonlief of dochterlief veroorzaken dan
letten de ouders beter op de handel en wandel van hun kinderen .
De volwassen bevolking ervan doordringen dat het normaal is dat iedereen een jongere op
gedrag aanspreekt. Dan leren de kinderen het ook en voelen ze zich niet onaantastbaar als ze
rotttigheid uithalen buiten het gezichtsveld van hun ouders. Het gevoel van ongemak als je
betrapt wordt op iets ipv in de verdediging schieten en je macho gedragen.
Leer kinderen het WIJ gevoel aan. Met elkaar zorgen we ervoor dat de omgeving leerzaam en
veilig is en dat er mensen zijn die je kan vertrouwen als er iets is. ipv overal tegenaan te gaan
schoppen omdat je thuis in een uitzichtloze situatie met "zwakke" ouders opgescheept zit.
Geen hangplekken, maar een eigen plek.
Ik denk dat op meerdere gebieden ingezet moet worden. voorlichting op school, hulp bij
opvoeding, SWW, contact met wijkagent.
In gesprek gaan met ze weten wat er speelt. Verantwoordelijk geven voor gedrag
Meer toezichthouders die nadrukkelijk aanwezig zijn op diverse terreinen. Straks weer met
vuurwerk b.v. waar de inwoners overlast van ondervinden o.a. duur vernielingen. De gemeente
is ten slotte verantwoordelijk voor het openbaar domein. .
Niet meer surveillance, maar strengere maatregelen. de jeugd respect bij brengen voor de
medemens en handhavers. Niet luisteren en dan maar voelen.
Optreden door politie, in geen velden of wegen te bekennen, en de ouders onder hun kont
schoppen en aansprakelijk stellen voor de rotzooi die hun kroost aanricht, maar ja, dat zal weer
niet meevallen.
Snoeihard optreden
Streng handhaven is bij excessen uiteraard nodig. straffen echter wordt door iedereen die ik ken
als te zwak ervaren. voor een cultuuromslag help overmatig veel surveilleren denk ik niet. het
kan ook als uitlokking gezien worden door raddraaiers.
ouders dienen de jeugd met normen en waarden op te voeden. helaas zijn sommige ouders zelf
van huis uit hiertoe niet capabel. hulp is hier wenselijk.
Veel meer inzetten op videosurveillance, ook mobiel.
Veelal is het jeugd van buitenlandse afkomst die ouders weten niet wat hun kinderen uitspoken
buitenshuis en zelf nog niet volledig geïntrigeerd zijn
Verveling is vaak oorzaak van criminaliteit
Zal in iedere situatie verschillende aanpak nodig zijn, misschien ook betere opvang en
activiteitsmogelijkheden voor jongeren
Zie ook toelichting vraag 4.
Zie toelichting op vraag 4
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