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Inzoomen op
individu in groep
Jongerenoverlast heb je
in soorten en maten.
Grootste zorg baart de
groep die dreigt af te
glijden naar criminaliteit.
Ook in Heerlen wordt dan
ingezoomd op individuele
leden.
HEERLEN
DOOR SIEBRAND VOS

Toen het nieuwe wijkgerichte veiligheidsbeleid van Ralf Krewinkel
nog amper in de steigers stond, sloegen buurtbewoners in Meezenbroek vorig voorjaar alarm. Een
groep jongeren was niet alleen hinderlijk aanwezig in de Kasteellaan,
maar vertoonde ook crimineel gedrag. De groep werd met voorrang
aangepakt.
Krewinkel: „We pakken zoiets systematisch aan. Allereerst worden
de signalen gebundeld. En dan gaan
we ‘pellen’. In welke straat zijn de
problemen precies? Wie veroorzaakt de overlast? Hoe erg is het?
Want subjectieve overlast bestaat
ook. We zagen dat er kleine criminelen in die groep zaten, jongens waar
een jongerenwerker al geen grip
meer op kan krijgen. Daar is toen
per persoon verder op ingezoomd.
Hoe heet hij? Hoe komt hij aan zijn
geld? Wie zijn z’n ouders?”
Korte tijd later werden twee uitkeringen gestopt en kreeg een ander
de Belastingdienst op z’n dak. Krewinkel: „Een quick win-actie, daar
merkt de buurt niets van. Maar we
hebben ook het muurtje waarop ze
rondhingen hufterproof gemaaktt
met punten en de voormalige kerk
in de straat gesloten.”

De overlast is nu nagenoeg verdwenen, weet de burgemeester. „Al
weet je niet in hoeverre die jongeren
elders weer opduiken. Ze kwamen
sowieso niet allemaal uit deze wijk.
Dat persoonlijk inzoomen kan alleen als je alle partijen onder regie
van Integrale Veiligheid brengt: van
wijkagent en boa tot welzijnsorganisatie Alcander en de woningcorporatie.”
Zeer effectief was ook het plaatsen
van een extra camera. Er is weinig
waar zo’n groep een grotere hekel
aan heeft.
Krewinkel: „Er is nu weer een nieuwe groep in de wijk, maar die is nog
niet op het criminele pad. Dat hopen
we zo te houden. Daarom hebben
we externe straatcoaches ingehuurd, die ook ’s avonds en ’s nachts
op pad gaan en vooral preventief bezig zijn.”
In de burgemeesterskamer wordt
een powerpointpresentatie vertoond. Op een muurtje zit de inmiddels verdwenen groep, die de gewoonte had tot wel zes uur ’s morgens door te gaan. „Lawaai, rotzooi,
drugshandel. Een enkele omwonende verplaatste het bed maar naar de
andere kant van het huis. ”
We zien op het oog vooral jongeren
met een Marokkaanse achtergrond. Krewinkel. „Daar hoeven we
niet omheen te draaien. Bij de wijkgerichte aanpak houden we daar
rekening mee. Straatcoaches kunnen die jongens ook in het Berbers
en Arabisch aanspreken.”
De straatcoaches zijn vooral preventief bezig. Zij proberen te achterhalen waar die jongeren mee zitten en helpen hen eventueel verder.
Als gangmakers in een groep eenmaal gemotiveerd zijn iets anders
met hun leven te doen, kan zo’n
groep zomaar uit elkaar vallen, zo
leert de ervaring.
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