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RONDHANGEN IN DE LIMBURGSE
JEUGDBELEIDSPLANNEN

Eind 2010 finaliseerden de Vlaamse gemeenten hun jeugdbeleidsplan 2011-2013.
De door de Vlaamse overheid vastgelegde prioriteiten voor dit plan waren

brandveiligheid en jeugdcultuur. Binnen de prioriteit jeugdcultuur kon ook het
thema ‘rondhangende jongeren’ zijn plaats krijgen binnen deze
jeugdbeleidsplannen. .

Het LiSS screende de beschikbare Limburgse jeugdbeleidsplannen op zoek naar
één van haar doelgroepen, namelijk rondhangende jongeren. Een groep die meer
en meer uit de boot dreigt te vallen. Niet zo zeer omwille van de eventuele
maatschappelijke kwetsbaarheid van deze jongeren (niet alle jongeren die

rondhangen zijn maatschappelijke kwetsbaar). Ze dreigen wel uit de boot te
vallen door de groeiende maatschappelijke intolerantie tav jongeren die

rondhangen. Het vrij gebruik van de openbare ruimte wordt meer en meer in

vraag gesteld. En dit geldt zeker voor jongeren die deze ruimte een invulling
geven. Het recht op rondhangen staat heden meer en meer op de helling.
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Rondhangende jongeren, jongeren die de openbare ruimte gebruiken als vorm van
vrijetijdsbesteding (praten, ontmoeten, stoefen, voetballen, basketten, hangen,
flaneren…) zijn in de eerste plaats nog altijd jongeren. Daarom alleen al dienen
zij een doelgroep van de lokale jeugddienst te zijn. Het is een groep die

weliswaar moeilijk(er) bereikbaar is, maar tegelijk is het ook een potentiële
(nieuwe) doelgroep voor de jeugddienst. Het zoeken naar manieren om deze
doelgroep te bereiken opent daarbij mogelijks ook nieuwe deuren (stijlen,
methodieken, netwerken) voor een jeugddienst.

In het totaal screenden we 42 beschikbare jeugdbeleidsplannen (op 44
Limburgse gemeenten).

De beleidsplannen werden gescreend via het ingeven van een aantal zoektermen :

hangen, rondhangen, hangers, lummelhoeken, ontmoetingsplek, hangplekken, niet-

georganiseerde jeugd, ongeorganiseerde jeugd, LiSS, overlast. De aangeduide passages
werden vervolgens inhoudelijk bestudeerd.

Voor alle duidelijkheid : het zijn de beleidsplannen die gescreend zijn. Dit betekent

enerzijds dat er een aantal gemeenten niet vermeld zijn maar wel – positief – werken

met het thema (maar het staat niet als dusdanig in hun beleidsplan), anderzijds zegt het
voorkomen van het thema in het jeugdbeleidsplan niets over de concrete realisaties.

De resultaten
Van de 42 jeugdbeleidsplannen zijn er 35 plannen waar iets terug te vinden is over het
thema rondhangen. De 7 overige beleidsplannen vermelden op geen enkele manier de
doelgroep van jongeren die rondhangen. De redenen hiervoor zijn onbekend : geen

rondhangers (wat eerder twijfelachtig is), geen interesse, te moeilijk, niet aan gedacht,
prioriteit aan andere groepen, geen overlast…

Van de 35 jeugdbeleidsplannen die iets over het thema vermelden, beperken 9

beleidsplannen zich tot algemene, nietszeggende uitspraken in de vorm van : “jeugdraad
bekender maken bij niet-georganiseerde jongeren”, “er is een project”, “er is een
werkgroep”, “rondhangen is een vorm van vrijetijdsbesteding”, “er komen

beleidsaanbevelingen”, “we gaan iets doen tegen de overlast”. Er is op geen enkele
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manier sprake van een actie in functie van de doelgroep, laat staan een positieve actie
of enige visie over rondhangen als vorm van vrijetijdsbesteding.

Op deze manier blijven nog 26 gemeenten over. Van deze 26 gemeenten zijn er 4

gemeenten die weliswaar het thema duidelijk vermelden, al dan niet gekoppeld aan een
visie over rondhangen, maar zij koppelen er geen enkele actie aan vast.

De overige 22 Limburgse gemeenten benaderen het thema iets uitgebreider. Zij

beschouwen rondhangen als een vorm van vrijetijdsbesteding van (een aantal) jongeren

en zij koppelen hier ook enkele acties aan. Er is dus op zijn minst over nagedacht en men
beschouwt rondhangende jongeren als een groep van jongeren waar iets voor/mee kan
gedaan worden.

De invalshoek is echter niet overal hetzelfde. Een aantal gemeenten benaderen het

thema (te) veel vanuit repressieve hoek of hebben enkel oog voor het luik infrastructuur
(pleintjes en hangplekken) maar hebben anderzijds toch aandacht voor het positieve van
rondhangen. Proficiat voor die 22 gemeenten.

Voor een aantal onder hen is het een verder zetting van reeds bestaand beleid. Anderen
wensen blijkbaar gedurende de loopperiode van dit beleidsplan een beleid op te zetten.

Van deze 22 gemeenten is het LiSS in 16 gemeenten actief betrokken bij het beleid ifv
rondhangende jongeren of via straathoekwerk.

Als we deze gegevens vergelijken met een doorlichting van de vorige
jeugdbeleidsplannen (2008-2010) zijn er 2 opvallende verschillen :

 Er zijn aanzienlijk meer gemeenten die het thema op welke manier dan ook
vermelden (35 tov 26).

 Er zijn aanzienlijk meer gemeenten die op een positieve manier proberen om te
gaan met het gegeven van jongeren die rondhangen (22 tov 16).
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Samenvatting : rondhangen in de Limburgse jeugdbeleidsplannen 2011-2013
Aantal gescreende plannen
Aantal JBP-en waarbij het thema op geen enkele manier aan bod komt
Aantal JBP-en waarin het thema aanwezig is (op welke manier dan ook)
Van de 35 plannen met aandacht voor het thema:
Aanwezigheid van het thema beperkt tot korte melding of
uitsluitend repressieve kijk

42
7
35

42

9

Positieve kijk

4

Positieve kijk met beleidsaandacht

22

35

22 Limburgse jeugddiensten hebben op een positieve manier
aandacht voor jongeren die rondhangen in hun gemeente.

Alken, Beringen, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Genk, Halen, Ham, Hamont-Achel,
Hasselt, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel,
Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Neerpelt, Overpelt, Peer, Zutendaal.

-------------------------Samenvatting : rondhangen in de Limburgse jeugdbeleidsplannen 2008-2010
Aantal gescreende plannen
Aantal JBP-en waarbij het thema op geen enkele manier aan bod komt
Aantal JBP-en waarin het thema aanwezig is (op welke manier dan ook)
Van de 26 plannen met aandacht voor het thema:
Aanwezigheid beperkt tot korte melding of uitsluitend
repressieve kijk

Positieve kijk met beleidsaandacht

43
17
26

43

10

16

16 Limburgse jeugddiensten hebben op een positieve manier aandacht voor jongeren die
rondhangen in hun gemeente. : Bilzen, Bree, Genk, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel,
Heusden-Zolder, Kinrooi, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt,
Opglabbeek, Overpelt, Peer, Tessenderlo.

