Ergernissen
1. Wat is jouw ergernis top 3?

(n=255)
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Anders, namelijk:















Achtergelaten rotzooi bij de dubbel overweg
Asociaal gedrag
Asociale buurman, te weinig parkeerplekken bij hof ter aa
Auto's en fietsen die op de stoep geparkeerd staan en dat je er met de kinderwagen niet door
kan. En dat het dorp niet fietsvrij is.
Automobilisten die gewoon een inrichtingsweg of zo inslaan in het centrum
Autos op het voetpad geparkeerd voor huizen die wat verder van de bedoelde
parkeergelegenheid liggen.
Betalen voor parkeren bij het station
Blaffende buurhonden
Boxtelse woningbouw die samen gaat werken met andere gemeentes zodat inwoners van die
gemeentes hier op woningen kunnen reageren en de wachtlijst nog langer wordt.
Dat betaalde kranten het gemeentenieuws mogen brengen
Dat niemand 30km rijdt in Liempde. Zelfs in het centrum niet!
De fiets overgang op de europalaan waar de fiets er voorrang hebben en de auto's hard door
rijden ....totdat er iets ergs moet gebeuren
Door rood rijden (fietsers)
Fietsen in voetgngersgebied
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Fietsers met een mobieltje in de hand
Geldverspilling in de gemeente Boxtel en de ambtenaren en de politiek in Boxtel
Geluidsoverlast van buurtbewoners
Gevaarlijke verkeerd situaties bv de fiets oversteek 2x op de Europalaan en de rontonde waar
vanaf 2 kante fietsers kunnen komen
Graaiers en zakkenvullens
Hondenpoep in onze tuin/op de schoolroute waar veel kinderen lopen
Katten (poep) in je tuin
Laksigheid ontbreken daadkracht ambtenaren
Lange files rotonde fellenoord in spits
Meewerkend Boxtel, ofwel beleid van B&W
Mensen die tegen t verkeer hier rijden
Mensen die verkeerd parkeren in de rechterstraat de enorme verkeersdrukte als je in de
ochtend de wijk oost uit moet rijden
Ongelijke stoepen, mensen dien aan het verkeer deelnemen maar meer oog hebben voor hun
mobiel.
Op de stoep fietsen
Parkeren op trottoir bij cafetaria shoarma tent en Chinees restaurant
Quads, scooters en brommers die op te hoge snelheid door de straat, over het fiets-/voetpad
door de speeltuin rijden.
Rotondes die van 2 kanten benaderd kunnen worden waardoor het voor voor automobilisten
lastig wordt.
Te weinig parkeer vakken
Te weinig parkeerplekken en daardoor fout geparkeerde auto's: hinder!
Telefoneren op de fiets
Teveel verkeersborden
Trampolines
Veel GEboden en totaal GEEN controle van vooral verkeer
Verdwijnen van winkels
Verkeer dat te hard door de (Molen)straat rijdt!
Verkeer opstoppingen in boxtel
Verkeers overtreders
Vervuiling in tuinen buurt
Volle prullenbakken
Wandelaars op fietspad terwijl er voetgangerspad aanwezig is
Weinig parkeerplaatsen in de straat
Zoveel buitenlandse arbeiders in de supermarkt en in auto's met aso gedrag
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik ervaar overlast van jongeren in mijn woonplaats”

(n=253)
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Vooral uitgaan jeugd die door de straat fietsen s`nachts en schreeuwen en vernielen



In onze buurt veel hangjongeren die behoorlijk lawaai maken en tegen de heg
plassen etc
Zeker in de december met het geknal door jeugd, overlast voor mens én dier
waardoor je de deur gewoon niet uit wilt. Het voelt onveilig. Jeugd voelt en
gedraagt zich onverantwoordelijk. Er moet zeker in de december maand meer
politie op straat, dit is erg matig en zelfs nog minder dan in andere maanden van het
jaar. Maar zelfs nu in April wordt er nog geknalt `s avonds. Elke avond wel ergens
een knal.
Ik heb weinig last van jongeren omdat ik in het buitengebied woon en werk. Daar
zijn de lastige niet of nauwelijks.
Ik heb zelden overlast van jongeren, en iig niet zodanig om er melding van te
maken.
Mijn woning grenst aan het apollopad waar soms met hoge snelheid overheen
wordt gereden met scooters/brommers/motoren
Ze gaan van stappen terug naar huis en dat kan niet zonder roepen of gillen
schijnbaar
Dat er de meeste melding van overlast komen wil niet alles zeggen. Het kan ook zijn
dat er een enkeling veel overlast ervaart en daar heel vaak melding van maakt. Ik
ervaar het in ieder geval zelden en laten we niet zijn vergeten dat we zelf ook jong
en lang niet altijd even lief zijn geweest. Tegenwoordig hebben mensen vaak van die
lange tenen.
Ik ben zelf een jongere, geloof ik, en mij zijn geen verhalen van overlast bekend.
Mensen moeten niet zo zeuren jongeren moeten ook ergens hangen Veel mensen
zijn vergeten dat ze zelf jong zijn geweest of jonge kinderen hebben gehad
Ik heb er geen last van, ben er nog niet mee geconfronteerd.
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2.1 Wat voor soort overlast ervaar je?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:

















Achtergebleven zooi
Dat ze vuil achter laten op hangplekken. Maar het ergste ook afval van gebuikte drugs die
gewoon op straat ligt langs het schoolplein waar mijn zoontje naar de peuterspeelzaal gaat. Dit
vind ik echt schandalig. Prima dat ze daar rond mogen hangen van de gemeente,maar probeer
het schoon te houden voor de kinderen die daar de volgende ochtend weer komen spelen en
leren. En ook niet echt een goed voorbeeld als heel de weg naar school vol ligt met flessen
drinken, zakken chips, lege pakjes sigaretten en druggs overblijfsels.
Dealen bij het stenen brugje bij Stapelen, parkeren in de bocht bij het stenen brugje stapelen bij
dat huis voor de deur
Dealing
Dreiging van groepen jongeren. Roepen, dreigen en vernielen. Soms, niet vaak.
Drugs
Gebruiken van drugs terwijl mijn kinderen in de speeltuin aan het spelen zijn en alle rotzooi
ervan achterlaten in de speeltuin waar ze zitten.
Gooien van eieren, blikjes, en andere voorwerpen tegen ramen van de mensen in onze straat
(Beneluxlaan)
Hangjongeren
Ik woon bij het Processiepark en daar is regelmatig overlast van jongeren die op De La Salle
wonen door provocerend gedrag en het achterlaten van afval. Daarnaast hebben in het
weekend regelmatig bewoners last van uitgaanspubliek die vernielingen aanrichten
In portiek rond hangen en dat op verschillende momenten op een dag
Met brommers hard door het centrum rijden zodat je opzij moet springen of op je fietsrem
moet gaan staan.Met hoge snelheid door de Molenstraat rijden, al twee keer bijna ongeluk
gezien.
Mijn zoon is herhaaldelijk bedreigd, achtervolgd en geslagen door jongeren die iets van hem
eisten.
Onveilig gevoel door kleine groepen jongeren.
Onveilig gevoel oproepen en ze Laten een hoop rommel achter.
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Op de zaterdagavonden tijdens de zomermaanden is geluidsoverlast in de vorm van dreun
muziek vanuit de sportkantine van het voetbalveld tot circa 2.30 uur. recent is tijdens de
nachtelijke uren op zaterdagnacht de verkeersspiegel uit de grond getrokken en in de sloot
beland waardoor onherstelbare schade in ontstaan.
Openbaar drugs gebruik & handel in verdovende middelen
Scooters die keihard en niet uitkijkend door het winkelgebied rijden.
Vuilnisbakken vol gepropt met McDonald`s zakken, het grasveld ligt er vol mee
Zwerfafval en intimidatie

3. Wat is volgens jou de methode om overlast van jongeren op te lossen?




























???
??? Ik zou het niet weten. De ouders erop aanspreken ?
0 tolerance beleid richting bepaalde groepen probleemjongeren, eerder op kunnen pakken en
voor een avond / nacht vastzetten.
Aandacht geven
Aanspreken (2x)
Activiteiten organiseren
Meer controle/opvoeding door ouders
Politie en wijkagenten meer hun gezicht laten zien
Activiteiten voor jongeren
Activiteiten voor ze organiseren en zorgen voor een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten
Bij overlast vaker controleren
Alcoholleeftijd weer verlagen. Dan hoeft de jeugd niet stiekem ergens te gaan zitten drinken.
Als er echt overlast is ga dan met de overlastgevers praten om te horen of ze weten dat ze
overlast geven en wat daar in gezamenlijkheid aan te doen is. Vaak beseffen ze niet dat hun
houding en gedrag voor overlast bij anderen zorgt. Dat praten zou kunnen gebeuren door een
buurtwerker.
Beginnen bij een opvoeding waarin vooral het woord respect naar voren komt.
Beter opvoeden. Daar hoort ook bij dat je ze voldoende aandacht en perspectief moet geven.
Betere opvoeding door ouders en school. De jeugd is compleet 'verrot' door de 'vrije opvoeding'
en zwaar verwend door vaak gescheiden ouders of afkomst waarin alles lijkt te mogen. Respect is
nergens meer te vinden.
Betere opvoeding thuis en op school.Controle door politie en aanspreken op gedrag
Bied ze meer alternatieven om zich te vermaken dan alleen B-Town. En verder zou het erg prettig
zijn als men zich eens toleranter op zou stellen ten opzichte van de (geluids-)overlast.
Bij deze jonger zelf informeren. Zij kunnen dat zelf goed aangeven.
Bij vernielingen voor de kosten opdraaien + een boete!!!
Buurt/ jongerenwerkers, betrekken bij activiteiten, meer toezicht.
Buurtbemiddeling, wijkagent fysiek aanwezig, overleg met jongeren .
Camera's bij hang plekken.
Communiceren en betrokken maken
Contact mee maken op een juiste manier.
Controle en monitoring
Controleren en praten
Dat ligt er aan wat ze gedaan hebben, maar vrijwilligerswerk voor de overlast vind ik wel een
goede manier
De dealers flink aanpakken, spelende en 'hangende' jeugd zie ik niet als overlast.
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De jongeren nemen een lunce pauze
dan gaat ze in de buurt op de bank zitten en laten hun rotzooi daar achter terwijl er een lege
vuilnisbak staat.
dit kan echt niet!!!!!!!
De jongeren hard aanpakken.
Flinke straffen toepassen.
De mogelijkheid geven tot een plek waar ze weinig overlast kunnen veroorzaken. Niet blijven
wegjagen. En met ze in gesprek blijven gaan op een rustige manier.
De ouders aanspreken
De ouders beboeten en de jongeren taakstraf geven ....net zoiets als het rijbewijs ...Met 3 punten
(waarschuwingen) de Boette en de taakstraf in laten gaan. De taakstraf is dan ook geheel gericht
op onze samenleving ....De geldboette's gaan in een pot die door de jongeren besteed word om
bijvoorbeeld Scholen verplichte uren per klas de ouderen gaan vermaken of helpen....De
gehandicapte gaan helpen......speeltuinen schoon gaan maken.....zo zijn er tal van klusjes die een
betere samenleving in je woonplaats creeeren op een manier die van jong af aan normaal
gevonden word..dus ook buiten de Boette of taakstraf is dit een mooi project om mee te
beginnen ,.......ik hou me aanbevolen ðŸ˜Š
Denk aan wat leuke hangplekken, uit de buurt van huizen, sociaal centrum voor jongeren laag
drempelig en activeren van sporten door b.v. gratis sportabonnementen uit te delen door
gemeente aan jongeren tot 18 jaar
Door een babbeltje met ze te maken
ECHTE in gesprek gaan met jongeren en niet vooraf projectjes bedenken en dan pas met de jeugd
in gesprek gaan. En VEEL eerder beginnen te helpen etc etc met kinderen, waarom pas vaak als
ze al in de problemen zitten.
Een buurthuis openen waar ze terecht kunnen.
Een eigen plek
Een gesprek aangaan, vragen waar ze behoefte aan hebben
Een hang.plek of huis te maken voor de jongeren
Een plaats geven. Letterlijk enfiguurlijk
Een plek creeeren waar ze terecht kunnen
Eerst de klagers goed analyseren. Is dit altijd dezelfde doelgroep? Of altijd dezelfde personen?
Ofwel is het werkelijk een probleem/overlast? Is het altijd rondom zelfde plek?
Fatsoen aanleren
Ga met de jongeren in gesprek?
Ik ervaar zelf weinig tot geen overlast.
Ga met ze in gesprek om na te gaan wat ze nu eigenlijk willen (betrek evt ook de ouders hierbij)
Gebiets verbod, auto of brommer op het bureau stallen en stalinggeld betalen. weggegooid
rommel op straat opruimen met aan verplicht jasje dat iedereen kan zien dat je straf hebt, de
mobiel op het bureau laten tijdens de werkzaamheden.
Een pak op hun donder, wil ook wel een helpen.
Gedrag Bespreken met deze jeugd, onder proffesionele begeleiding. Gevoel krijgen met
elkaar(buurt en jeugd), en optreden door politie.
Geef ze de ruimte...
Geef ze een baan, zodat ze 's avonds te moe zijn om voor overlast te zorgen.
Geef ze een doel, laat ze zich de moeite waard vinden.
Geef ze een plek, geef ze iets te doen, jongerenwerk/jeugdcentrum met activiteiten aangepast
aan de jongeren die overlast veroorzaken zodat ze geintereseerd zijn
Geef ze n eigen ple
k waarvan ze ni
etverjaagd worden.
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Geen last van
Geen ze iets te doen / ruimte om te zijn
Gesprek aangaan
Gesprek aangaan door politie, daarna strengere handhaving en vervolgens consequent straffen
bij herhaling van overtredingen.
Goede activiteiten aanbieden in gesprek gaan zorgen dat ze bezig gehouden worden
Goede voorzieningen voor activiteiten, een eigen plek.
Groepsvorming buiten na 9 uur savonds verbieden
Handhaven door de gemeente.
Handhaven, maar ze wel ergens een eigen plek/locatie geven.
Hangplekken legaliseren en danceparties organiseren
Hard optreden
Harder aanpakken door politie. Ouders verantwoordelijk stellen.
Harder optreden door de politie.
Harder optreden politie bij overlast. Ze zijn nu niet bang...
Het begint bij opvoeding thuis, maar zeer regelmatige controle op de plaatsen waar jongeren
rondhangen en dit eventueel in samenwerking met enkele personen uit de betreffende buurt
Het hoort een beetje bij leeftijd, tenzij het geweldigdadig en vernielend wordt. Gewoon
ingrijpen, is wat repressief, maar veel andere middelen zijn er (meestal) niet.
Het zijn meestal de niet nederlanders hoe wil je dat oplossen?die denken dat ze thuis zijn
Hooguit proberen wat meer activiteiten voor deze groep te organiseren.
Hun echt een plek geven waar niemand er last van heeft!
Iets doen aan handel in drugs op de straat. Politie heeft jaren geleden tegen hangjongeren
gezegd ga aub achter texaco staan dan staan jullie niet in zicht, hier bij lidl wel. Dat is geen
probleem oplossen lijkt mij
Ik denk dat sommige ouders weer moeten gaan oovoeden en dus prioriteiten stellen.
Ik ervaar geen overlast als dat wel zo zou zijn kun je misschien in gesprek met ze ?
Ik heb geen last.
Ik weet niet direct een oplossing.
In gesprek blijven
In gesprek gaan
In gesprek gaan en activiteiten aanbieden
In gesprek gaan en blijven met deze jongeren, ze betrekken bij de buurt op een positieve manier,
ouders betrekken
In gesprek gaan met de jongeren en hun op gelijk niveau behandelen.
In gesprek gaan met de jongeren.
In gesprek gaan, begeleidig, werk en minder alcohol
In gesprek gaan, bewust maken. wijkagenten die meer persoonlijk contact opbouwen met deze
jongeren.
In gesprek gaan.
In gesprek gaan. Goede jongerenwerker inzetten. Jongeren activiteiten aanbieden die ze zelf
kunnen organiseren en er dus verantwoordelijk voor zijn.
In gesprek met betreffende jongere, ouders, wijkagent
In gesprek met en afspraken maken over hun gedrag en het tijdstip ervan, roken en
drugsgebruiken in een speeltuin met jonge kinderen in de buurt is niet de bedoeling denk ik.
In ieder geval het winkelgebied scootervrij houden met toezicht en boete.
Is niet op te loss en volgens mij
Jongeren aanspreken op hun gedrag
Jongeren een plek geven. Die zijn allemaal weg gezuinigd.
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Jongeren ontmoeting huis
Jongeren zelf de rotzooi op te laten ruimen of de vernielingen te betalen (indien duidelijk is wie
de daders zijn).
Jongerenwerkers actief de wijken in. Extra controle politie s nacht in het centrum
Jongerenwerkers inzetten
Eigen plek voor jongeren
Jongerenwerkers van de politie die de hangplekken bezoeken
Leuke dingen voor ze organiseren, ze vervelen zich!
Lijnen kort houden tussen gemeente, jeugdwerk, scholen, politie, thuis.
Locaties aanbieden waar ze minder overlast veroorzaken door minder buren.
Aantrekkelijke opties voor buitenschoolse activiteiten.
Betrokkenheid van ouders en contact tussen instanties en ouders/kinderen.
Meer actieve controle
Meer activiteiten organiseren
Meer activiteiten voor de jeugd. Meer controle.
Meer bezigheden
Meer blauw op straat
Meer blauw op straat!
Meer camera's in de omgeving waar jeugdactiviteiten plaatsvinden en met name
weekendactiviteiten tijdens de latere uren van het weekend
Meer controle en daadkracht politie
Meer controle erop meer dat de politie erop controleerd
Meer controle/ in gesprek gaan met jongeren.
Meer en betere faciliteiten voor jongeren maken
Meer evenementen! ik verveel me (als 23 jarige) al sinds mijn 13e in Boxtel. Óf er word te weinig
reclame voor de evenementen gemaakt, in de buurt ( in of dichtbij Boxtel ) , of er is gewoon echt
te weinig te doen. Ik heb 10 jaar lang vooral op straat gehangen, en in de bossen gerelaxed met
vrienden. Dit deden we omdat er niet echt een plek was voor ons in Boxtel, om te socializen met
andere jongeren. Je had wel B-Town / de steeg, maar daardoor zijn veel van mijn vrienden in
aanraking gekomen met drugs en criminaliteit. Naar het café mochten we niet, maar deden we
wel ( zie ik nou nog steeds . En dan krijg je alcoholmisbruik. Geef de jongeren alsjeblieft wat
meer te doen dan school, werk, het café (zuipen, drugs, foute mensen) of de straat. Maak er
betere reclame voor.
Mijn methode;
MÉÉR / VAKER:
LAAGDREMPELIGE – GOEDKOPE – POSITIEF stimulerende – CREATIEVE EVENEMENTEN EN
ACTIVITEITEN voor jongeren vanaf 12 tot en met 30 jaar, verdeeld in meerdere groepen, maar
laat ze wel in aanraking komen met elkaar, op een verantwoorde manier, i.p.v. Op straat, wat nu
gebeurd.
Waarom?
– Verveling; Ik ben misschien wel 1 van de overlast bezorgers geweest, omdat ik en mijn
vrienden op straat hingen, nu nog heel soms. We wisten niet wat we anders konden doen dan
naar de Steeg ( oude jongerencentrum, toen het B-town werd sprak het ons niet meer aan ) of
naar het café als minderjarige (wel spannend, maar op straat is spannender voor jongeren :P ). Zo
zijn wij in aanraking gekomen met foute dingen.
Ik hoop dat mijn nichtjes en neefjes die nu aan het puberen zijn, niet dit pad gaan belopen door
verveling. Ik zie dat zij ook niet zoveel te doen hebben en zich vervelen, en zie dat het elke kant
op kan gaan met de jeugd. Naast school en werk moet je ze blijven uitdagen om het goede uit
zichzelf te halen. Ik heb dat niet meegemaakt, heel mijn puberteit heb ik verpest aan foute
dingen , ik wist toen gewoon niet beter.
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Generatiekloof ; De ouderen en de jongeren hebben eigenlijk niks met elkaar te maken in Boxtel,
alleen op straat. Als ze alleen op straat met elkaar te maken hebben, kun je het toch al raden dat
er overlast komt? Ouderen willen het lekker rustig houden, jongeren vervelen zich snel.
Organiseer iets om deze twee groepen te verbinden? Waar jongeren ouderen kunnen helpen
o.i.d.
was er maar meer te doen, waarvan wij wisten, 9 jaar geleden (RECLAME!? ) maar ik hoop echt,
dat jullie je niet alleen richten op jongeren van 13 tot 20, maar ook jongvolwassenen!
Meer interventie door de politie
Meer leuke dingen organiseren zodat ze niet altijd op straat rondhangen
Meer organiseren wat jongeren trekt
Sport subsidiëren
Meer patrouille op de bekende hangplekken
Meer politie op straat
Meer politie op straat (2x)
Meer politie op straat dan krijgen ze het gevoel dat er een controle is. Daarnaast moeten de
ouders aangesproken worden. Zij zijn de opvoeders van de jongeren.
Meer politie op straat en harder aanpakken.
Meer politie op straat en plekken onaantrekkelijk maken om te verblijven.
Meer politie op straat, je ziet ze niet meer.
Meer politie op straat.
Meer politie, ouders
Meer politie, waar is de politie gebleven???? Strenger aanpakken, brommers afpakken,
bekeuringen geven!
Boa's heeft geen zin, als ze er al zijn(?) worden ze uitgelachen door de petjes.En dan staan ze de
Boa's met de mond vol tanden, zelf getuige van geweest.
Meer te doen zijn voor de jeugd
Meer toezicht
Meer toezicht erop. Eventueel camera toezicht op de plekken waar ze het meeste rondhangen
Meer voor jeugd waar ze kunnen spelen (een soort B town )maar waar ze spelletjes kunnen doen
indoor speeltuin
Meer voorzieningen voor jongeren.
Meer zichtbare politie op hang- en overlastplekken.
Meet bezigheden voor de jeugd
Met elkaar in gesprek gaan
Met ze te communiceren. En meer politie op straat.
Niet op focussen. Focus vergroot afstand, terwijl je het tegenovergestelde wilt bereiken. Ik denk
daarom aan mensen inzetten die kunnen verbinden
Niet, het blijft van alle tijden. Voor de rest moet je dingen aanbieden die een zeker risico in zich
dragen, maar waar ze zich voor zichzelf en anderen kunnen bewijzen.
Om ze ruimte te Geven om elkaar te ontmoeten
En dan bedoel ik openbareruimten
Op attenderen dat dit niet in onze samenleven gewenst is
Op te lossen door ouders
Opstarten van wijkteams jeugd.
Optreden hier tegen.
Optreden van de politie. Er zijn vaste plekken waar gedeald wordt, maar er wordt weinig aan
gedaan. En een wijkagent zie je nooit.
Opvoeding
Opvoeding van de ouders, tegenwoordig moet alles kunnen ,en daar ben ik het niet mee eens
.!!!!!!
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Ouderen weren uit de croon
Ouders aanspreken en in het uiterste geval sanctioneren
Ouders benaderen en passsnde straffen
Ouders beter opvoeden! Verder straffen van jongeren. Ouders bestraffen of verplichte circussen
laten volgen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor minderjarige kinderen.
Ouders en jongeren over aanspreken en blijven herhalen .
Ouders verantwoordelijk stellen
Overleg met jongerenwerk, politie, leidinggevenden De La Salle.
Plaats geven waar ze zich kunnen vermaken, bijvoorbeeld in de hal van het gemeentepaleis
Plekken creeeren waar ze mogen zijn.
Praten en werkgelegenheid. Echt bestraffen bij oppakken
Probeer met ze in gesprek te komen.
Regelmatig bij de hotspots controleren door agent en stadswachten. Buurtteams inzetten
Ruimte bieden voor ontmoetingen/sport/spel, maar met regels die nageleefd moeten worden
zoals bijvoorbeeld geen geluidoverlast na 21:00 uur en rommel opruimen/meenemen.
Ruimte geven. Jongeren moeten ook gewoon buiten kunnen zijn en lekker hangen. Ze moeten
alleen niet voor overlast zorgen en troep weggooien. Gewoon aanspreken, op een juiste manier.
Speciale plekken waar jongeren kunnen samen komen
Straf
Strakker aanpakken niet te veel tolereren
Strenger aan pakken? Boetes opleggen? Naar halt?
Strenger optreden.
Strenger toezicht. Ook consequenties eraan koppelen. Dwz na meerdere waarschuwingen een
straf of boete eraan koppelen
Strengere taakstraffen, mogelijkheden van vermaak voor ze, kans geven iets te bereiken met
steun
Strengere toezicht
Surveillance in de avond. Dat ze ergens iets leuks te doen hebben.
Surveilleren en aanspreken
Van straat af houden
Van vele factoren afhankelijk,
- woonomgeving ,
- culturele achtergrond en wat vind die jeugd interessant,
- sociaal kansarme jongere waarmee bereik je die,
naar mijn bescheiden mening lijkt mij dat ze betrokken moeten worden aan een invulling
programma.(s)Neem de jeugd serieus, probeer je te verplaatsen in hun belevingswereld,
mogelijk via jongerenwerker?
Veel controle en aanspreken op gedrag en bij herhaling ouders inlichten, boete
Veel straatwerk, praten met jongeren
Verlichting, aanspreken door blauw op straat
Verschillende plekken waar jongeren bij elkaar kunnen komen en waar leuke dingen
georganiseerd worden
Via scholen, verplichte workshops, verplicht vrijwilligerswerk en verplichte maatschappelijke
dienstverlening jongeren ervan bewust maken wat respect is. Wat de waarde van geld is, wat het
hun ouders kost om ze überhaupt op te voeden. En ze proberen in te laten zien op wat voor
manieren mensen overlast kunnen hebben van hun.
Voldoende controle en faciliteiten voor jeugd
Weet ik niet
Weg sturen laten werken
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Wegsturen
Welke overlast?
Werken aan de reactie van mensen die overlast ervaren
Wijkagent inschakelen om jongeren aan te sturen met buurtcoach. Jongeren weer doel geven
Ze aanspreken of zelf doen of een jongerenwerker inzetten
Ze benaderen, bewust maken van hun gedrag en activiteiten en mee laten denken hoe ze zich
kunnen vermaken zonder anderen overlast bezorgen
Ze direct aanspreken op hun gedrag.
Ze een goede plek bieden waar ze wel kunnen samenkomen
Ze een goede plek te geven en afspraken te maken
Ze inschakelen bij kunst en cultuur
Ze juist niet als lastig beschouwen, ze een goede plek en programma aanbod bieden
Zelf aanspreken op een normale manier en vragen of het rustiger kan en uitleggen dat je er last
van hebt.
Wannneer het om vernielingen zou gaan dan wel hard optreden vanuit politie.
Zie opmerking hier boven
Als jij normaal met de jongere om gaat en ze in hun waarde laat is er niks aan de hand
Zorg dat er iets voor jongeren te doen is, zodat ze niet op straat hangen
Zorg voor voldoende activiteiten. Vooral de leeftijd van 12 tot 16 valt buiten de boot. Ze mogen
niet binnen bij de kroeg, er is geen bioscoop, geen jeugdhuis etc.
Zorgen dat de wijkagenten niet enkel om hun heen rijden en doen of ze niets zien, maar eens
harde aanpak doen..
Zorgen dat er een plek is waar de jongeren welkom zijn!
Zorgen dat er iets te doen is voor de jongeren. Een fatsoenlijk jongerencentrum.
Zorgen dat er plekken zijn waar ze zich kunnen vermaken. Er zijn veel speeltuintjes voor de
allerkleinste. Als je als 12 jarige daar speelt, wordt je door de mensen uit de buurt weggestuurd.
Er is gewoon echt te weinig ruimte voor de tieners....
Zorgen dat er voor de jeugd iets te doen is en een plek waar ze samen kunnen komen.
Zorgen dat jongeren zich niet vervelen.
Zorgen dat ze 's avonds ergens binnen terecht kunnen. Jongeren-cafe o.i.d. De groep jongeren
vanaf zo'n 14 tot 18 jaar kan nu nergens anders terecht dan buiten. Of zorg ervoor dat het imago
van B-Town wat beter wordt en weer aantrekkelijk voor jongeren.
Zorgen dat ze een geschikte ruimte hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten
Zorgen dat ze vanaf ca 12-13 jaar enkele uren per dag met max per week mogen/ moeten
werken.
Zorgen dat ze wat leuks te doen hebben
Zorgen dat ze wat te doen hebben of ergens heen kunnen om te 'chillen'. ( bv B-Town)
Zorgen dat ze werk hebben en afleiding
Zorgen voor een dagbesteding en dat de raddraaiers in beeld zijn bij de wijkagent
Zorgenndat er leuke bezigheden georganiseerd worden voor jongeren vooral nu je pas vanaf 18
jaar mag drinken. Vind ik dat er leuke activiteiten moeten komen voor jeugd vanaf 15. Zoals een
dansfeest of tournooi tot b.v. half 12 s avonds zonder drank.
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