Riemst, lummelhoeken
NAAM EN LOCATIE PROJECT

Riemst

WAT?

Situering: Riemst is een plattelandsgemeente in Zuid-Limburg met
ongeveer 16000 inwoners. Het bestaat uit 11 dorpen.
De visie van Riemst op rondhangen:
Jongeren willen elkaar ontmoeten:
o Jeugdhuis
o Vereniging
o Café
o Plein
• Rondhangen als fenomeen
o Rondhangen is een oud fenomeen
o Maatschappelijke evolutie: minder tolerantie
o Aanwezigheid van jongeren wordt soms gezien als
een bedreiging
• Rondhangende jongeren willen
o Een eigen identiteit
o Actie en grenzen verleggen
o Eigen beslissingen nemen
o Vrienden maken
o Zien en gezien worden
Riemst diende een projectvoorstel in bij de Koning Boudewijnstichting
en werd geselecteerd als één (van 5) locaties waar
participatieprocessen opgezet zouden worden. In Riemst ging het om
een project met hangjongeren. Na 2 jaar begeleiding door Leo
Eestermans, is Riemst een schoolvoorbeeld geworden:
•

Het project ‘lummelhoeken’ is gegroeid uit het besef dat jongeren
verjagen betekent het probleem verschuiven. In plaats daarvan wilden
we ruimte creëren waar jongeren zich mogen ontmoeten.
We wilden enerzijds het samen-leven verbeteren en anderzijds de
buurt verfraaien d.m.v. verbeterde infrastructuur, bijvoorbeeld
groenaanplanting, verlichting, Speelruimte voor kinderen
Alles gebeurde in overleg met jongeren. De contacten met jongeren
verliepen via de jongerenwerker en de wijkagent. Jongeren vroegen
expliciet naar een eigen stek. In ruil voor de realisatie vroegen we
betrokkenheid en engagement van de jongeren.
De effectieve plaatsing van lummelhoeken gebeurde, in samenspraak
met jongeren, in Vroenhoven (1999), Zichen (2003) en Riemst (2007).
Om dit te realiseren werden stuurgroepen opgericht, waardoor een
geïntegreerde aanpak van de lummelhoeken mogelijk was. De
strategische stuurgroep komt vanuit het beleid. Ze komen minimum
1x/jaar samen en neemt alle beleidsbeslissingen. Daarnaast is er ene
operationele stuurgroep: die is samengesteld ‘vanuit de basis’ en komt
regelmatig samen. Hun taak is om problemen op te sporen en te
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voorkomen en te zoeken naar positieve acties. Ze zorgen dus voor de
dagdagelijkse werking.
TIMING?

Het is een werk van lange adem omdat het belangrijk is om eerst de
jongeren te leren kennen. Bovendien wisselen de groepen jongeren
steeds. Het is constant herbeginnen.

PARTNERS DIE NIET MOGEN ONTBREKEN?

Jeugddienst, technische dienst, politie, beleid, bewoners, jongeren

RESULTAAT?

Er zijn in samenspraak met de jongeren lummelhoeken aangebracht,
jongeren nemen zelf initiatieven (boksclub), ...
Maar bovenal vertrekt iedereen (beleid, veldwerkers, jeugddienst,
jongeren zelf) vanuit een positief verhaal!
Het hangen wordt aanvaard, klachten van de buurt of voorbijgangers
zijn verminderd en er is betere communicatie tussen jongeren en
buurtbewoners.
Jongeren hebben een eigen plek wat hun verantwoordelijkheidsgevoel
aanwakkert. Daarenboven wordt voldoende inspraak voorzien.
We zoeken voortdurend naar een evenwicht tussen jongeren en
buurtbewoners.

OMKADERING EN FINANCIERING?

Waar staan we nu? We werken aan positieve beeldvorming. De
jongeren hebben bijvoorbeeld de gemeentediensten leren kennen door
het lummelproject en hebben zelf het initiatief genomen om een
boksclub op te richten. Hiervoor zijn ze zelf actief hulp komen vragen
bij oa de jeugddienst. Daarnaast werken we aan de beeldvorming door
positieve resultaten in de verf zetten.
We blijven voortdurend werken aan het contact met de jongeren en
buurtbewoners.
Bouw van de lummelhoek: €3000, voorzien in de budgetten van de
gemeente.

CONTACT?

ester.potargent@riemst.be, 012 44 03 70

VARIA

Jongeren moeten naar een lummelhoek vragen. Het is niet zo dat als
er ergens jongeren rondhangen er automatisch een lummelhoek
geplaatst wordt.
Jongeren zijn nog steeds vrij om te lummelen waar zij willen, ze kunnen
niet verplicht worden om enkel in de lummelhoeken rond te hangen.
Omdat de lummelhoeken er gekomen zijn op vraag van de jongeren
zelf, hebben ze meer het gevoel dat het ‘hun’ plek is en zullen ze er
ook gemakkelijker zorg voor dragen.

