Turnhout 23-00 Our Space
NAAM EN LOCATIE PROJECT

Turnhout

WAT?

In Turnhout is er heel wat te doen rond hangjongeren. De Burgemeester
was erg betrokken en het Schepencollege staat open voor heel wat
overleg. Zo werd er sinds eind 2007 op regelmatige basis overlegd met
de jongeren, straathoekwerk, AKIRA (Arktos), politie, JD,
preventiedienst en Burgemeester.
In 2008 werd met de jongeren gewerkt naar een 'toonmoment' : 23
dubbel0; graffiti, hiphop, beatboxen, dj-en, streetdance, …in het
jeugdcentrum, afgesloten met een eerste hiphop-event in het
cultuurcentrum. Dit jaar in september komt er alvast een vervolg.
Deze dag wordt voornamelijk door de jongeren zelf georganiseerd.
De samenwerking met de jongeren was voor heel wat diensten en
organisaties aanleiding om de eigen werkingscultuur in vraag te stellenbij te sturen. Medewerkers van Jac, jeugddienst, jeugdhuis Wollewei,
Akira, … werken méér en méér vindplaatsgericht, jongeren vinden beter
hun weg in het reguliere aanbod en dienstverlening.
Last but not least is ook de benadering van de politiediensten
bijgestuurd. Een zeskoppig team is regelmatig aanwezig op de
verschillende hangplekken, legt positieve contacten en bemiddelt bij
eventuele klachten ivm overlast. Met de jongeren werden (met succes)
afspraken gemaakt over voorkomen van zwerfvuil, nachtlawaai en
andere ergernissen.
Vanaf eind 2008 begeleidt Uit de Marge de diensten en organisatie om
deze integrale aanpak te verankeren.

TIMING?
PARTNERS DIE NIET MOGEN
ONTBREKEN?
RESULTAAT?

OMKADERING EN FINANCIERING?

CONTACT?
VARIA

Het hele project is gebaseerd op: positieve beeldvorming, wederzijds
respect voor alle partijen, een band opbouwen, een plek voor de
jongeren respecteren, gewaardeerd worden en een succeservaring
meemaken, ...
Vanaf 2008 tot …
Politieke draagkracht, politie, preventiedienst, jeugddienst, jeugdhuis
Méérwaarde: Jac, straathoekwerk, WKJ’s,
Eerste positief resultaat: jongeren geven aan dat zij zich betrokken
voelen, dat instanties rekening houden met hun wensen, dat zij welkom
zijn bij diensten en organisaties.
Tweede: in 2008 geen klachten meer van omgeving Kasteel,
voornaamste rondhangplek in het centrum
Op lange termijn: afwachten…
Alles binnen reguliere werkingskosten van diensten en organisatie
Procesbegeleiding UDM : Koplopersproject: ondersteunen jongeren:
9.000 €
Coaching diensten en organisaties: 3.500 €
Visieversterking (studiedag) Stan.vanhees@turnhout.be

