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“Respect voor rondhangen
met respect”
Rondhangactie
Gemeente Willebroek 2009

Rondhangen voor het eerst op de agenda:
Het verhaal van de Groene Laan 2006
De Groene Laan is een zeer aantrekkelijke straat om er
te wonen, maar ook om er rond te hangen: groen, zicht
op de vaart, rustig gelegen. Op een bepaald moment
ging het rondhangen voor heel wat bewoners meer op
‘uithangen’ lijken. Er volgde een indrukwekkende waslijst
van klachten en een 40-tal PV’s (lawaai, vandalisme,
ruzies,…). Het was voor velen een brug te ver.
Bewoners reageerden niet altijd even ideaal op de
overlast. De relatie met de jongeren was behoorlijk
verzuurd.

Groene Laan 2006…
Hoe samenwerken aan samenleven werkt
• Samenwerking tussen diensten: getracht om een
positieve communicatie tss jongeren en bewoners op
gang te brengen
– DSO: contact en communicatie met bewoners
– JD: contact en communicatie met jongeren
– (Wijk)politie: verhoogd toezicht.

• Zeer tijdsintensief: aanwezig zijn in de buurt en continu
uitwisselen van informatie tss drie partners
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• Maar met resultaat:
– Zowel jongeren als bewoners konden hun verhaal
kwijt bij burgemeester.
– I.s.m. politie werd er een bemiddeling opgezet om
schade te vergoeden
– Samen met de jongeren werd er een alternatieve
hangplek opgericht.
– Bewoners voelden zich au sérieux genomen en
hebben hun houding naar jongeren toe gewijzigd (bvb
aanbieden van vakantiejob)
– Bewoners hebben diensten leren kennen en weten
waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben of als
er zich problemen voordoen.
– Samenwerking tss diensten was geslaagd

Rondhangen na de Groene Laan…
Enkele vaststellingen.
• Regelmatig klachten van bewoners bij DSO,
burgemeester en politie. Vaak zijn problemen al
geëscaleerd en moeten we ‘brandjes blussen’.
• ‘Onbekend maakt onbemind’… Negatieve beeldvorming
mbt rondhangen. Vooroordelen en vooral bij oudere
mensen ook wel angst en onveiligheidsgevoel.
• Bewoners weten niet hoe ze moeten omgaan met
rondhangjongeren. Er wordt zelden op een positieve
manier gecommuniceerd.

Over de rondhangactie 2009: doelstellingen
Samenwerking JD-DSO: komen tot een positieve en
preventieve actie met de volgende doelstellingen:
• Visie van het gemeentebestuur over rondhangen
formuleren en uitdragen
• Rondhangen op een positieve manier in beeld
brengen
• Bewoners informeren en sensibiliseren over
rondhangen
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Over de rondhangactie: opmaak brochure
Rondhangbrochure opgemaakt bestaande uit twee luiken:
• Luik voor bewoners en voorbijgangers:
– Achtergrondinfo over ‘rondhangen’
– Visie beleid: ‘Rondhangen mag, uithangen niet’
– Tips om om te gaan met rondhangjongeren.
– Contactgegevens DSO.
• Luik voor jongeren
– Visie gemeentebestuur: ‘rondhangen mag en is leuk,
maar uithangen niet!’
– Aandacht voor de negatieve beeldvorming
– Tips om rond te hangen met respect
– Contactgegevens JD

Over de rondhangactie: opmaak brochure
• Perfecte timing met Hangman-actie.
• Brochure voorgelegd aan enkele kritische lezers
• Quotes opgenomen van oa. burgemeester,
schepenen, bewoners, wijkagent,…
• Brochure geïllustreerd aan de hand van
cartoons.

Over de rondhangactie: de markt op…
• Gedurende drie dagen ‘rondhangstand’ op de wekelijkse
markt
– Stand opgesteld ter hoogte van een ‘berucht’ en
veelbesproken rondhangsteegje
– Gesprekken met bewoners en voorbijgangers.
Geluisterd naar hun ervaringen. Brochure en visie
gemeentebestuur toegelicht
– Gesprekken met jongeren. Brochure en visie
gemeentebestuur toegelicht. Promotie voor hangmancampagne.
• Persvoorstelling tijdens de actie op de markt
• Toelichting en verspreiding brochure via middenstandsen seniorenraad
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Over de rondhangactie: Meerwaarde?
• Vanuit verschillende diensten met een aparte invalshoek
gekomen tot een actie met gezamenlijke doelstellingen.
• Het beleid heeft een duidelijke visie mbt rondhangen
ingenomen.
• Zowel bewoners als jongeren konden zich herkennen.
• De wekelijkse markt is perfecte plaats om veel volk te
bereiken dat we gewoonlijk niet bereiken.
• Actie met mogelijkheden op langere termijn
– Brochure is een handig instrument voor diensten en GW
– Samenwerking met scholen
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