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ACHTERGROND
STRAATCOACHES

Straatcoaches mengen gemakkelijk
Straatcoaches zijn géén
hulpjes van de politie. Ze
staan naast en tussen
hangjongeren. Bieden een
luisterend oor. In de Heerlense
wijken Heerlerbaan en
Meezenbroek proberen ze zo
ontsporingen te voorkomen.
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e hangjongeren in
hartje Heerlerbaan
maken van hun hart
geen moordkuil. Het is
nog geen negen uur,
maar de stemming zit er al goed in.
„We hebben nog één eis voor de
krant: een toilet erbij zou wel handig zijn, want soms zitten we hier
midden in de nacht nog”, zegt een
jongen met een petje, als duidelijk
wordt dat de straatcoaches vanavond worden gevolgd door een verslaggever.
„Ja, want jullie zitten hier rustig tien
uur achter elkaar, hè”, constateert
straatcoach Ilkay op droge toon.
Zonder dat zwarte tenue met logo
zou Ilkay opgaan in de groep. Hij
oogt volstrekt relaxed. Niet als een
man die zich anders voordoet dan
hij is, om bij jongeren in het gevlij te
komen. Hij heeft Turkse roots, wat
zo nu en dan heel handig is.
Onder zijn collega’s bij beveiligingsbedrijf Secutor Security zitten
daarom nog meer jongens van Marokkaanse komaf. Achmed is daar
misschien wel de meest voorkomende naam. Ilkay: „Wij kunnen
jongeren in het Arabisch, Berbers of
Turks aanspreken als de situatie
dat vraagt.”

Spuigaten
Straatcoaches benaderen jongeren
op een rustige manier, vervolgt Ilkay. Niet vanuit de hoogte of als autoriteit, eerder op basis van gelijkwaardigheid. „Maar als het de spuigaten uitloopt, qua lawaai of muziek
of iets anders, dan spreken we hen
daarop aan. Meestal minderen ze
dan wel. Gaat het daarna weer de
verkeerde kant op, dan beginnen we
er opnieuw over.”
Zijn collega vertelt over een jongen
die onder invloed in een hoog hek
klom. „Beneden riepen anderen telefoons in de aanslag - spring
maar! Ik heb ervoor gezorgd dat ze
hun filmpjes niet op Facebook en

Hangjongeren bij winkelcentrum Giesen-Bautsch met straatcoaches
Niels de Klerk (midden) en Ilkay (rechts). FOTO BAS QUAEDVLIEG


Er is weer een

nieuwe groep, die
is nog niet op het
criminele pad.
Dat hopen we zo
te houden.
Burgemeester Krewinkel

YouTube hebben gezet. Dat zegt
wel iets over hoe ze ons zien. Zoiets
lukt je alleen als die jongeren iets
van je willen aannemen.”
Een jongen met een langwerpig leren schoudertasje - handelsmerk
van de straatdealer - houdt wijselijk
afstand als hij de fotograaf in het oog
krijgt. Aan dit soort jongens ‘van
het snelle geld’ is voor straatjongens weinig eer meer te behalen.
„Maar toch. Als het hele jonge gastjes zijn, gaan we het gesprek aan”,

zegt een van de straatcoaches. „Ons
durven ze echt rustig laten zien wat
ze bij zich hebben.”
Een echtpaar dat de hond uitlaat,
zegt blij te zijn met deze straatcoaches. De man had de avond tevoren
nog gezien hoe groot het verschil
met regulier gemeentelijk blauw is:
„De politie kwam hier om half negen
binnenvallen met motoren. Van de
andere kant kwam handhaving van
de gemeente aanzetten. De groep
jongeren stoof uit elkaar. En waar-

om? Handhaving had eerder een
joint geroken. Absurd.”

Politie
Ilkay wijst op het bord waarop ooit
stond dat het hier na 23.30 uur rustig dient te zijn. „Ze hebben die ‘2’
weggekrabd...” Hij en zijn partner
worden ’s avonds en ’s nachts aangestuurd door de meldkamer. Als
buurtbewoners met het niet-urgente nummer (0900-8844) bellen,
maakt men daar een afweging: de

politie eropaf sturen óf straatcoaches laten komen.
Toch zijn zij géén vooruitgeschoven
post van de politie, benadrukt
straatcoach en general managerr
Niels de Klerk. „Je hebt buurtbewoners die overlast ervaren en jongeren die dat al dan niet veroorzaken.
Wij overbruggen die uitersten.
Door een luisterend oor te bieden.
Door te werken aan oplossingen.
Aan zulk gedrag ligt iets ten grondslag. Geen werk, moeilijke thuissitu-


Je hebt bewoners

die overlast
ervaren
ren en je hebt
deze groepjes.
Wij overbruggen
die uitersten.

atie, psychische klachten. Wij proberen de oorzaak te achterhalen en
kijken of we iets kunnen doen.”
In Meezenbroek, waar een zwaarder type jongerenproblematiek
speelt, begint die aanpak vruchten
af te werpen. „Samen met de camera’s”, zegt een opgeluchte ondernemer. „Want daar zijn die jongens
echt allergisch voor.”

Reageren?
Straatcoach Niels de Klerk siebrand.vos@delimburger.nl

