RONDHANGEN van JONGEREN
VISIETEKST
Rondhangen - van jongeren - is een actueel maatschappelijk thema waar vanuit
diverse invalshoeken naar gekeken en over gediscussieerd wordt. Al naargelang de
invalshoek en de ervaringen met rondhangende jongeren krijgt het thema een
andere dimensie. Rondhangen heeft immers te maken met :
 Overlast (gebrek aan tolerantie) (1).
 Gebruik/misbruik van de openbare ruimte (2).
 Vorm van vrijetijdsbesteding (3).
(1) Het woord ‘rondhangen’ ademt heden een sfeer uit van negativiteit.
Rondhangen wordt geassocieerd met overlast en criminaliteit. In enkele gevallen is
dit inderdaad ook zo. Situaties die dan breed uitgesmeerd worden in de pers
waardoor het negatieve beeld over jongeren in het algemeen en rondhangende
jongeren in het bijzonder versterkt wordt.
De meeste rondhangende jongen doen niets verkeerds.
(2) Rondhangen is niet los te zien van het gebruik van de openbare ruimte. Hier
zien we 2 belangrijke tendensen die invloed uitoefenen op rondhangen of hoe er
naar gekeken wordt :.
1. Er is steeds minder openbare ruimte ter beschikking. De resterende ruimte
wordt dan nog eens beperkt in zijn gebruiksmogelijkheden.
2. De functie van de openbare ruimte wordt meer en meer verengd tot de
kortste weg tussen 2 plaatsen.
De openbare ruimte als ontmoetingsplaats, als hangplaats komt steeds meer in de
verdrukking. Oplossing ligt niet uitsluitend in de herstructurering van deze ruimtes,
maar vooral in een doordachte invulling van de openbare ruimtes als
ontmoetingsruimte .
(3) Rondhangen als vorm van vrijetijdsbesteding is niets nieuws en is van alle
tijden en leeftijden. Jongeren hangen rond, niet omdat ze niets anders te doen
hebben, maar omdat ze het gewoon leuk vinden. Een eigen plek waar ze, tot op
zekere hoogte, eigen normen en afspraken kunnen maken, weg van de regels en
normen van de volwassenen maatschappij.
Jongeren die rondhangen willen zoals alle andere jongeren zien en gezien worden,
zich profileren, zich manifesteren, experimenteren…. Kortom : rondhangen is op
maat van jongeren en is een perfect normaal gegeven bij opgroeiende pubers en
tieners. Geef ze dan ook die ruimte (fysiek en mentaal).
Met verschillende organisaties willen we onze schouders onder een aantal acties
zetten om de openbare ruimte opnieuw in de picture te brengen als
ontmoetingsplaats voor jong en oud. De centrale slogan hierbij is :

RONDHANGEN IS EEN RECHT

(voor iedereen)

De volgende 5 principes zijn essentieel om deze slogan te vertalen naar een winwinsituatie voor jongeren, buurtbewoners en lokaal beleid :
- Praat met de jongeren, niet over jongeren.
- Denk op lange termijn. Een compleet en efficiënt lokaal beleid realiseer
je niet op korte termijn
- Een structurele inzet van personeel om veldwerk te doen (enkele uren
per week kan al voldoende zijn) verhoogt de positieve effecten.
- Je kan niet werken voor/met een doelgroep zonder de verschillende
betrokken actoren er bij te betrekken. Minimaal zetelen in een
overleggroep de jeugddienst, de veldwerker, een lokaal
beleidsverantwoordelijke en de politie.
- Ontmoeting (elkaar – beter - leren kennen) tussen jongeren,
wijkbewoners en lokale beleidsverantwoordelijken leidt tot meer begrip
voor elkaar.

