D66 & JongerenRaad Maastricht: Enquête Hangjongeren
De enquête is gebruikt als een middel om in contact te komen met de inwoners van
Maastricht. Via internet wordt de behoefte en mening over een bepaald actueel lokaal
onderwerp gepeild.
De fractie en de Jongerenraad willen de uitkomst van de enquête transparant en volledig
publiceren. De uitkomst van de enquête kan dienen als een voorzet om de discussie over
een bepaald onderwerp aan te gaan.
Na de enquête willen de partijen bekijken of er een ander beleid nodig is vanuit de
gemeente t.o.v. hangjongeren. Franca Eurlings-Tonnaer: “
op welke wijze we na de
enquête verder gaan weten we nog niet exact, maar ik vind het belangrijk dat we ook
mét jongeren praten en niet alleen óver jongeren.”

Reacties zijn van harte welkom.

Fractie D66 Maastricht

JongerenRaad Maastricht

t.a.v. Franca Eurlings-Tonnaer

www.jrmaastricht.nl

Postbus 1992
6201 BE Maastricht
info@d66maastricht.nl

Talent gezocht
D66 Maastricht is een politieke partij die bruist van de ideeën en concrete plannen. D66
Maastricht is op zoek naar mensen die willen meedenken, meepraten meedoen. Bezoek
onze activiteiten, onze bijeenkomsten en help mee Maastricht te veranderen. Kijk voor
meer informatie op www.d66maastricht.nl
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Aanleiding
D66 raadslid Franca Eurlings-Tonnaer is in samenwerking met de JongerenRaad van
Maastricht een internetenquête gestart over hangjongeren. Franca Eurlings-Tonnaer:
“
Graag horen we zo veel mogelijk meningen over 'hangjongeren' en wat er in Maastricht
(niet) te doen is voor jongeren”
.
Na de enquête willen de partijen bekijken of er een ander beleid nodig is vanuit de
gemeente t.o.v. hangjongeren. Op dit moment staat de overlast van hangjongeren in de
top 5 van de buurtpeilingen. Ook in Maastricht ‘
hangen’groepen jongeren en dit hoeft
geen probleem te zijn. Er is misschien gewoon niet genoeg te doen in Maastricht voor
jongeren.
Franca Eurlings-Tonnaer: “
op welke wijze we na de enquête verder gaan weten we nog
niet exact, maar voordat je nieuw beleid wil, moet je eerst onderzoeken hoe groot de
noodzaak is.”
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Samenvatting – Resultaat Enquête
Een grote meerderheid van de 156 deelnemers aan de enquête vindt dat er in Maastricht
‘
hangjongeren’zijn. Ze geven wel aan dat ‘
hangjongeren’zijn, maar ze niet altijd een
probleem zijn. Het probleem wordt soms groter gemaakt dan het is. Wel worden
specifieke groepen ‘
hangjongeren’(soms) als een probleem gezien (zie p. 10-11).
Maastricht heeft behoefte aan beleid voor jongeren vanuit een positieve insteek gericht
op kansen vanuit cultuur, goede scholing en werk. Ook is er behoefte aan een
aanspreekpunt, het contact met de jongeren. Vaak wordt aangegeven dat er in
Maastricht te weinig te doen is voor jongeren en er simpelweg te weinig hangplekken of
jeugdhonken zijn waar ze terecht kunnen. Ook wordt er vanuit de jongeren zelf
aangegeven dat er behoefte is aan uitgaansgelegenheden voor jongeren als een
discotheek of een poppodium.
De problemen die mensen ervaren rondom ‘
hangjongeren’zijn uiteenlopend. Zo wordt er
aangegeven dat de jongeren zich vervelen, soms ‘
in de weg staan’en mensen ze zelf
hierop niet aanspreken. De deelnemers wijzen ook op de verantwoordelijkheid van de
ouders hierin. Maar er wordt ook melding gemaakt van overlast (in de vorm van
geluidshinder, een grote mond, afsteken van vuurwerk of het achter laten van afval en
glas in speeltuinen) en (rand)criminele activiteiten als vernieling en dealen.
Ongeveer de helft van de deelnemers is op de hoogte van het feit dat er in Maastricht
jongeren actief zijn als ‘
jongerenbuurtbemiddelaars'. Dit zijn jongeren die in gesprek
gaan met andere buurtbewoners, om te voorkomen dat er probleemsituaties ontstaan in
de buurt. Hier is men erg positief over, al heeft men het vaak nog niet meegemaakt en
wordt er gevraagd of het helpt.
Een krappe meerderheid van de deelnemers aan de enquête weet dat er in Maastricht
ook jongerenwerkers actief zijn die jongeren willen coachen, begeleiden of een
vrijetijdsbesteding willen bezorgen. Men geeft aan dat het een goed initiatief is, dat de
schakel vormt tussen de jongeren en instanties. Wel vreest men dat de werkelijke kern
die voor problemen zorgt door hen niet altijd bereikt wordt. Voor deze harde kern is dan
ook een harde aanpak gewenst, voor de rest van de jongeren is er vooral behoefte aan
meer activiteiten en geschikte ontmoetingsplekken.
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Antwoorden per gesloten vraag
1.) Vind je dat er in Maastricht ‘
hangjongeren’zijn?
Ja
- 87 %
Nee
- 13 %

2.) Vind je (misschien een specifieke groep) ‘
hangjongeren’een probleem?
Ja
- 37 %
Soms
- 38 %
Nee
- 26 %
3.) In sommige buurten van Maastricht zijn jongeren actief als ‘
jongerenbuurtbemiddelaars'. Dit zijn jongeren die in gesprek gaan met andere buurtbewoners, om te
voorkomen dat er probleemsituaties ontstaan in de buurt. Wist je dit?
Ja
Nee

- 48 %
- 52 %

4.) Er zijn in Maastricht ook jongerenwerkers actief die jongeren willen coachen,
begeleiden of een vrijetijdsbesteding willen bezorgen. Wist je dit?
Ja
Nee

- 62 %
- 38 %

5.) Ben je zelf ook vaak in een groep buiten te vinden (als ‘
hangjongere’
)?
Ja
- 12 %
Nee
- 83 %
Soms/Vroeger - 5 %

Gegevens deelnemers
De leeftijd van de deelnemers varieerde van 6 tot 65 jaar met een gemiddelde leeftijd
van 30 jaar. De deelnemers wonen onder bijna allemaal in Maastricht (93%), maar ook
in Kanne (2%), Eijsden-Margraten, Cadier en Keer, Meerssen, Klimmen, Melick en
Maasgouw (allen 1%). Vrijwel de helft van hen woont nog thuis bij de ouders (53%). De
meerderheid van de deelnemers is man (64% en 36% is vrouw) en geeft aan zelf geen
hangjongere te zijn.
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Antwoorden per open vraag
1. Wat is er in Maastricht nog nodig voor jongeren?
±
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Mensen die jongeren niet meteen bestempelen als 'hangjongeren'.
We hebben alles al
Eigenlijk niks
niks
Nekx
vooral niets organiseren voor hangjongeren
Veiligheid
Opvanghuis
Opvang/toezicht
Uitstekend onderwijs
Wifi! In ieder geval in het centrum
Een beleid gericht op jongerencultuur ontbreekt. Maastricht kan hierin een voorbeeld aan
Heerlen nemen.
Echt beleid gericht op jongeren,vertrouwen schenken, kansen bieden op goede scholing en
werk.
Een Jongeren Informatie Punt. Dat hebben ze wel in andere steden. (amsterdam, apeldoorn,
heemskerk)
Dat er met ze in gesprek wordt gegaan. We doen veel maar geven we ze de kans om zelf te na
te denken en te doen ?
Vaker gaan praten met die jongeren en wel één op één. Dit praten een tijdje volhouden, zodat
die jongeren gaan begrijpen dat het serieus gemeend is en weer niet een of andere korte
opleving uit de politieke hoek, want dat hebben die jongeren zo door. Deze methode werkt,
maar kost tijd, energie en geld. Succes ermee!
Aanspreekpunt gewoon geen politie maar iemand wat om jeugd het beste mee voor heeft
vertrouwen
Meer begeleiding en mensen waar ze terecht kunnen een klankbord van hun eigen niveau en
meer plekken om de jongen tussen de 10 en 26 van de straat te krijgen
gezonde ontspanning zonder alcohol, onder begeleiding. Kan zowel lichamelijke als geestelijke
ontspanning zijn.
MMA organisatie
Activiteiten
Meer activiteiten. In het weekend bijvoorbeeld meer feesten en/of sportactiviteiten
organiseren voor verschillende leeftijdcategorieen. In vakanties zou dit ook een optie zijn.
Door de weeks activiteiten aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld korting bij de bioscoop.
meer activiteiten voor jongern
Meer activiteiten en meer werk oppertunities.
Meer activiteiten
Projecten waar ze zich met bezig kunnen houden
Opvang/bezigheden
Er zijn wel genoeg dingen om te doen maar die zijn niet toegankelijk genoeg. Sporten wordt
steeds duurder en jongeren worden van de het ene jongerencentrum naar het volgende
gestuurd.
een goed aanbod van activiteiten, zoals cursussen, spel en sport, dans wellicht, maar beter
nog is het als ze lid worden van een vereniging, harmonie o.i.d., zodat ze met leeftijdsgenoten
en ouderen contact maken die niet vanhun eigen circuit zijn
Betaalbare voorzieningen waar zij terecht kunnen.
Een crossbaan voor motor en fiets en kartbaan voor kart en scooter en eventueel sprint
baantje erbij
meer evelementen dingen om te doen mischien eens ene grote auto meeting
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± Jongeren vinden het heerlijk om te hangen. Zorg voor hangplekken op plekken waar ze niet
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storen en ga daar geregeld langs om een praatje te maken.
Aandacht en plekken om samen te vertoeven
afgelegen hangplekken zonder overlast voor omwonenden.
Er zouden meer plaatsen voor jongeren moeten zijn. Die leuk zijn ingericht door de gemeente.
Activiteiten of honk voor jongeren
Een jeugdhonk, meer sportvelden en activiteiten buiten schooltijd
Een huis honk
hangplekken
Meer plaatsen waar je gewoon kunt "zitten" - een soort kantines, die liefst samen met de
jongeren zijn aangekleed.
Meer overdekte accomodatie in de avonduren.
Meer hangplekken!
Mogelijkheden om zonder overlast te veroorzaken te verblijven
O.a. Eigen ontmoetingsplekken en voldoende begeleiding
zoals vroeger,toen had je socitiëten waar jongeren bij elkaar kwamen,om te dansen of gewoon
samen kunnen zijn ,met optredens van bands of discomuziek. maar of de jeugd van
tegenwoordig daar behoefte aan hebben is nog maar de vraag.Want ze willen toch niet op de
,,vingers,,gekeken worden,ze willen liever dingen ,,uitvreten,,die niet voor anderen zichtbaar
mogen zijn.
een plek waar ze lekker kunnen "zijn" zonder dat andere er last van hebben en andersom
Plekken waar ze samen kunnen komen.
plekken waar ze samen kunnen komen.
Plekken waar ze kunnen chillen zonder overlast te veroorzaken.
Plekken om te 'hangen'
ontmoetingsplekken
In iedere buurt een plek waar de jongeren terecht kunnen en dan niet rond gaan hangen. Een
voorbeeld is de Romein op Pottenberg of het Ruweel op Malberg.
Een paar door henzelf gebouwde clubhuizen
ontmoetingscentrum in de wijken. Maar plekken waar ze rond kunnen hangen en sportveldjes
om te basketballen, voetballen enzo.
Meer "natuurlijke" ontmoetingsplekken, met een goede spreiding in de wijk. Meer
mogelijkheden voor het realiseren eigen initiatieven
Voldoende ontmoetingsplekken, maar niet direct in de bewoning
Voldoende hangplekken
Verschillende buurtcentrums waar zij zich kunnen verzamelen
Goeie buurthuis
Buurthuizen
buurthuizen
Buurtcentrum
Een soos?
Een soort clubhuis
Gelegenheden om uit te gaan, een fatsoenlijke muziekgelegenheid(denk aan de
muziekgieterij)
nachtelijke uitgaansvoorzieningen voor jeugd en adolescenten, zoals een discotheek.
Buurtcentrum-overstijgend trefpunt voor jongeren.
Uitgaansgelegenheden zoals een club.
Zinvolle dingen voor de jeugd. een discotheek, bijvoorbeeld. maar ook betere handhaving.
politie durft jongeren niet eens meer aan te spreken
Een poppodium
Discotheek/ club
discotheek poppodium
Betere uitgaansgelegenheden. Meer festivals.
Een nachtclub en een goed poppodium
poppodium!
poppodium
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± Meerdere café om uit te gaan vroeger op de avond en niet pas na 22 uur. Teveel eetcafe's,
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dan vroeger. Wij konden kiezen. Een discotheek, de hiemel zoals vroeger en zo. Geen
nachtvergunningen meer en geluid in cafe's lagere frequentie ivm gehoorverlies
Meer uitgaansgelegenheden misschien uitbreiding jongerenwerk in achterstandswijken
meer disco's, ruiterpaden
Een goede discotheek!
Een goede discotheek
Een grote club
Een goeie club
Een plek om uit te gaan
ik denk een strengere opvoeding normen en waardes en van spullen van andere mensen
afblijven daar begint het en een hardere aanpak dat is nodig
Goede ouders die hun tienerkinderen het goede voorbeeld hebben gegeven en geven en ze
toerusten met goede manieren.
ouders met verantwoordelijkheidsbesef
Opvoedings cursussen voor de ouders die de "hangjongeren" vaak aan hun lot over laten en
de straat op sturen om zelf rust te hebben. Benader de ouders/verzorgers eens !
dat ze zich zelf niet kunnen bezighouden is schijnbaar een probleem dat de gemeente moet
oplossen??
Een goeden oplossing
dat kunnen de jongeren zelf beter beantwoorden. Misschien een plek waar ze samen kunnen
komen zonder overlast te veroorzaken?
Het is de vraag of hangjongeren gebruik willen maken van alles wat deze stad te bieden heeft.
Er is keuze genoeg om zinvol bezig te zijn... maar is dat "hun ding"?
Ik kan geen antwoord op deze vraag geven omdat ik niet weet wat er allemaal al wel is voor
jongeren. Weten de jongeren zelf wat er voor hen geregeld is? En wat vinden ze daar zelf van?
Plekken waar geen marokkanen zijn.
Weet niet.
?
etrtwtert
ert
Ere
ouckzsrbfk
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2. Waar zijn er ‘
hangjongeren’in Maastricht?
± Hangjongeren wil ik niet zeggen ik noem het eerder jongeren zonder doel of mogelijkheid om
±
±
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±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

10

ergens heen te kunnen gaan. verder heb je in iedere wijk jongeren wat zich vervelen omdat ze
niets kunnen doen of nergens terecht kunnen
Ja veel
In woonwijken,winkelcentrums,hondenuitlaat gebieden, viaducten en dergelijke
In vrijwel alle wijken
In iedere wijk, zeker in de wijken Heer/Scharn
In de wijken
In de parken
In de speeltuintjes, plantsoenen.
In iedere buurt
In bijna elke wijk, doordeweeks in de avond vooral in het stadspark.
In bijna alle wijken in Maastricht.
Ik denk, dat je die overal vindt. Maar ze hoeven niet altijd een probleem te vormen.
Ik denk in elke wijk, het is een wisselend gebeuren, afhankelijk van de soort jongeren op een
bepaald moment.
Iedere wijk
In iedere buurt
alle buitenwijken
Bijna alle wijken
Elke wijk heeft zijn hangjongeren.
Daar waar anderen de jongeren zo definiëren.
Bij de ingang van de Albert Heijn, Jumbo, Mediamarkt. Kortom bij elke supermarkt.
Speelplekken voor kleinere kinderen.
In een relatief groot aantal wijken van Maastricht, Waaronder DeHeeg etc.
De heeg zit er vol mee met name rondom het winkelcentrum !
De Heeg bij het winkelcentrum, Heugemerveld bij de kerk en marokkanen bij het station.
Bij de cafetaria Deheeg roserije en op achter gelegen zuiderhofje
In de meeste wijken, ik woon zelf in Scharn, regelmatig last, wisselend in frequentie en
regelmaat
In iedere wijk, zeker in de wijken Heer/Scharn
In heer bij Tsi Au en speeltuintjes, winkelcentra. Ze willen drinken, omdat het thuis niet mag.
Alcohol op mindere plekken verkopen of pas vanaf 21 jaar. Ook in cafés
Hoek Niels Bohrstraat- burg Kessensingel (Heer)
heer, speeltuintje aan de Heerderbroek
centrum, heer
De Heeg, Heugem, in de stad. Vrijwel overal.
Heugem
Daalhof, maar ik denk dat in vrijwel alle wijken hangjongeren zijn.
Daalhof
daalhof
daalhof
daalhof
centre ceramiek
In de woonbuurten en het stadspark.
bv sphinxpark. maar eigenlijk zijn alle plekken waar men elkaar treft, hangplekken. ouderen
hebben daarvoor cafe's, de markt, de kerk, kermis etc..
In de wijken rondom het centrum
bijna overal vooral rondom winkelcentra
Bij de wilhelminabrug en op pleintje, speeltuintjes.
Bassin bij missesipie, veel last van "buitenlanders" die daar zitten en staan
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± bijvoorbeeld op Tina in Amby, maar ook in andere wijken
± Eijsden, Amby, Witte Vrouwenveld, in het centrum van de stad
± Bemelerweg, onder brug van de Vijverdalseweg. Het betreft scholieren van de 2 VMBO-

scholen aan de Bemelerweg.

± Bij basisschool Ambij van Slijpestraat
± ambij bij school aan van slijpestraat
± achter de flat van de Bontwerkersdreef(tussen belfort en pottenberg).Een stuk verder op aan
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
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de overkant achter tankstation waar speeltoestellen staan.Bij het speelplekje tussen
karbindersdreef en peymeestersdreef(belfort).
Malberg
Bij de winkels in malberg
limmel,malberg, borgharen
Bij de Maas, in Nazareth, voor het station.
In Limmel veel en Nazareth
In hokjes in limmel en nazareth
Kom eens kijken in "Oud Caberg". Kom eens kijken op vrijdag-zaterdagavond en -nacht op de
bankjes bij het Effiraffidonkje, soms ook door de week. kijk eens bij de kerk van "Oud
Caberg"" , voetpad van de Rogneurdonk,voetpad op de helft van de Effileursdonk. Niet alleen
hangjongeren, maar ook deale.
Edde
aa
.....
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3. Wat is het probleem met ‘
hangjongeren’
?
±
±
±

±

±
±
±

±

±
±

±

±
±
±
±
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Dat andere mensen zich druk maken om de h jongeren terwijl ze niks fout doen
Omdat ik zelf in het centrum woon, heb ik er geen last van/ krijg ik er niets van mee.
Het bij elkaar staan van groepen jongeren is volgens mij van alle tijden. Het is pas
vervelend als er een bepaalde dreiging vanuit gaan. Als ze zich op hun omgeving
beginnen te richten in plaats van met elkaar kletsen.
jongeren hebben soms niet in de gaten dat ze goed te horen zijn en als ze in een groep
staan mensen ze ook niet aan durven te spreken. Veel 'overlast' heeft te maken met het
niet communiceren of het niet doorhebben dat het geluid met zich meebrengt.
Er zijn maar weinig mensen die jongeren die rondhangen aanspreken, die geïnteresseerd
zijn.
Hinderlijk gedrag overgaand in overlastgedrag en zeer beperkt (licht) crimineel. Geen
respect/dialoog vanuit zowel de volwassen als de jongeren
Hangjongeren vormen alléén een probleem als ze zich bezighouden met criminaliteit,
vandalisme en respectloos zijn naar andere mensen. Gewoon lekker buiten bij elkaar
staan, heeft altijd bestaan en hoeft dan geen probleem te zijn, als iedereen zich aan de
regels houdt.
hangen is een vorm van je vervelen, en blijkbaar hebben die jongeren geen idee wat ze
met hun tijd moeten doen, en dat is een probleem dat ze zelf moeten oplossen, het zegt
ook iets over de intelligentie. Sommige jongeren gaan sporten, zijn bij een vereniging,
werken etc., maar deze jongeren komen niet op die gedachte en dat is een probleem.
Kinderen mogen hangen en komen niet meer thuis met hun vrienden. Als ouder ken je je
vrienden en de ouders niet meer van je kinderen en weet niet wat ze uitspoken.
Als ze keihard over de stoep fietsen of de hele stoep blokkeren is het inderdaad een
probleem. Daarnaast vind ik het verkeerd dat sommige mensen bang zijn in hun eigen
buurt door deze jongeren (is bij mij persoonlijk niet het geval).
de jonge asielzoekers die meteen na hun 18e verjaardag zonder mentor op eigen benen
komen te staan. ze hebben meestal mbo1 niveau en daarmee geen enkele mogelijkheid
om een beroepsopleiding te volgen. Daardoor worden frustraties gekweekt en zijn alle
voorwaarden aanwezig voor aanwas van hangjongeren.
Zodra ze in de vrijheid van een ander treden, dus deze lastigvallen vind ik dit een
probleem.
Durf er soms niet langs te lopen
Ze hebben niets te doen, en veroorzaken daardoor overlast. Er is ook geen
ontmoetingsplek aanwezig.
op de trap bij het schoolgebouw. de kring soms met brommers en lawaai. op het moment
geen last meer. het hoef geen probleem te zijn. hier is niet veel te doen voor de
jongeren.
Kattenkwaad uit verveling
Ze spoken van alles uit door verveling,
Ik merk dat ik de laatste tijd meer word lastig gevallen door, met name, vrouwelijke
hangjongeren. Uitgescholden, uitgedaagd etc.
Als jongeren in grote groepen hangen, komt dat voor veel ouderen bedreigend over.
Bovendien ruimen ze hun rommel na afloop niet op
Als je er langs moet lopen voel je je onveilig. Dat is ook logisch als je weet wat er de
afgelopen jaren door hangjongeren in Europa voor rottigheid is uitgehaald.
Ze
geven
andere
jongeren
(o.a.)
een
onveilig
gevoel,
wanneer
ze
halfdronken/aangeschoten voor het station naar je staan te roepen. Ik ben wss wat
bangig aangelegd, maar persoonlijk word ik er niet vrolijk van.
Ze gaan dingen roepen en soms is het wel ongemakkelijk
Omdat ze je soms na roepen en dat voelt niet veilig
vervelen voorbijgangers
Ze laten af en toe rommel achter, probleem is wel een groot woord
Zwerfvuil en overlast + dient de onderdoorgang als afspreekpunt voor drugskoeriers
Ze laten vaker bijzonder veel rommel achter op straat
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laten rotzooi achter.
laten zwerfafval achter, gebruiken alcohol, wanneer mensen hun erop aanspreken worden
deze geïntimideerd.
De jongeren die in op speelpleintje rond hangen komen daar om te voetballen en ruimen
hun spullen vaak ook op.
Overlast
Overlast
geluidsoverlast
geluidsoverlast
Overlast in de vorm van lawaai (verbaal, auto's, scooters,etc.), afval
overlast, geluid, maar vooral de rommel die men achterlaat. het is ook een
attitudeprobleem.
Overlast van zwerfvuil,agressief overkomen als je met de fiets langs rijd,tegen oud op
nieuw vuurwerk overlast of dat ze vuurwerk naar je smijten.
Ja. Overlast in geluid gedragingen en maken soms ook echt rotzooi
veel lawaai, muziek en geschreeuw. vernielingen en brandstichting.
vanwege de scooters
Teveel overlast.
ten eerste hebben de omwonenden last van het geknetter van scooters,brommers. Ze
laten veel troep achter, bierblikjes en ander afval. En plekken die eigenlijk bedoeld zijn
om kleine kinderen te laten spelen worden door hun helemaal overgenomen. je kind zal
maar eens in iets scherps van glas, blik, vallen en zich bezeren.
Zo hard mogelijk scheuren met hun opgevoerde brommertjes over de Aureliushof. Het
klinkt zo lekker hard tegen de gevels van de flats, maar de bewoners slapen er niet van.
Ze maken te veel lawaai of doen asociaal.
Ze hangen ‘
s nachts teveel buiten en vernielen
Ze gaan volwassen vervelen en treiteren en dingen vernielen
Vernielzucht
vernieling, overlast.
Vernieling, kabaal, overlast, drugsgebruik, drugsdealers
rommel, lawaai, agressief,
Indrinkers en wietrokers vóór het stappen gaan en zich weer verzamelen na het stappen
en dan luidruchtig in de nacht tot 02.00-03.00 uur duidelijk aanwezig zijn.
het begint al bij de 12jarige tot 16 ze maken privé en in de buurt dingen stuk schrijven
op muren en krassen namen overal in gooien hun snoep en etensrommel op de grond
terwijl een stukje verder een vuilnisbak staat en als je hun erop attendeert krijg je een
grote mond terug,ze hebben op de Herculeshof hekwerk geplaatst 3 stuks waar 2x de
middelste eruit gehaald hebben,met oud op nieuw is het altijd prijs de brievenbussen
gaan eraan en ook de grote ramen beneden in de hal 2x dat kost een hoop geld en wie
mag dat betalen?
Hangjongeren Nazareth zorgen met grote regelmaat voor overlast
grote mond, naroepen, laten rotzooi achter, staan in de weg
geluidsoverlast, wietgebruik
geluidsoverlast, vernielingen, onveilig gevoel
geluidsoverlast in het weekend tot half twee in de nacht, drankgebruik in de openbare
ruimte/ wietgebruik en verkoop/ rommel in dr straat
geluidsoverlast in de vroege nachtelijke uren
Geluidsoverlast (tot in de nachtelijke uren!), rotzooi achterlaten op straat (terwijl 5 meter
verderop een prullenbak staat)
Een groep die zich asociaal gedraagt, geluidsoverlast veroorzaakt of die een route
blokkeert (met bijv. scooter) Dit geldt trouwens ook voor hangouderen in scootmobiels
Drugsrunners en jongeren wat nergens terecht kunnen. Zoals bij Trajekt wordt gekort
maar dat is net wat de jongeren nodig hebben iemand waar ze terecht kunnen een
trefcentrum etc. en niet dat er steeds iets gesloten wordt ze hebben een vaste basis
nodig
Drank, Drugs Overlast. Gewelddadige houding
De jongeren die samen komen om te drinken en/of softdrugs te nuttigen zorgen naar
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mijn mening vaker voor overlast, niet zo zeer door hun gedrag, maar zeker wel door de
rommel die ze achterlaten, denk daarbij aan lege blikjes, sigarettenpeuken etc.
De grote mond die je krijgt en het vernielen wat ze doen
De groep scholieren van de VMBO-scholen valt langsfietsende/langslopende kinderen en
ouders van BS Scharn lastig, zit te blowen en laat veel afval achter.
De enorme rotzooi aan glas!! Blik en viezigheid. En na donker het lawaai
Dat ze alles in het winkelcentrum bevuilen denk daarbij aan wildplassen tegen
winkelpanden, puien en ramen onder smeren met troep etc.
brandschade, glasschade etc.
Bijvoorbeeld: Groep in de buurt van Basisschool Amby. De groep(groepjes) is vaak
aanwezig op het schoolterrein (verboden toegang). Laten rommel achter. Gebruiken
drugs. Er zijn vernielingen aan materialen, ramen, hekwerk. Glas(bierflessen) op het
sportveld en op daken. Ze lopen over daken. Worden daarop ook aangesproken maar het
wordt er niet echt beter op.
Bergen glas in speeltuin, vernielde speeltoestellen, hard geluid van brommers/ scooters
Als het jongeren betreft die ouder dan een jaar of 17 zijn. Dan gaat het vaak om
volwassenen en bijna volwassen mensen, die meestal geen werk hebben en zich vreselijk
vervelen en weinig gevoel van eigenwaar hebben.
Afval dumpen, drugsgebruik, agressie naar andere bewoners, geluidoverlast etc.
afsteken zwaar vuurwerk, scooteroverlast, vernielingen
In deze periode zijn groepen jongeren die ergens staan en vuurwerk gooien eng.
Luidruchtigheid, Openbaar drank- en drugsgebruik, Baldadigheid en vernieling,
Vervuiling. Soms ruzies tussen verschillende groepen (bijv. allochtonen vs. autochtonen).
Luidruchtig, brandjes, vuurwerkbommetjes, scooteroverlast rijden over plantsoenen, veel
rotzooi maken op plekken waar kinderen de dag erna spelen, drugs, spuiten en naalden
achterlatend. Kortom veel overlast geeft forse belemmering van het woongenot.
Lokken van alles uit/agressie, blokkeren paden met fietsen/brommers,maken buurten
onveilig of beledigen onbekenden/vernielzucht
agressief asociaal absurd hard schreeuwen altijd troep achterlaten o en dat ook om 3 uur
‘
s nachts graffiti op voordeuren auto's beschadigd straat meubilair slopen
Agressie/lokken graag uit/versperren/blokkeren looppaden met groepen/beledigen
omstanders als je hen bekijkt,en drugsverkoop
Relatie met criminele activiteiten
de minderjarige dealers
Er zijn er teveel, ze zijn luidruchtig, ze praten in een andere taal waardoor het
agressiever overkomt: Marokkanen!
Marokkaanse hangjongeren. brutaal. agressief. tuig
etdyyyrey
a
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Zeer goed!
wel slim
Wel sjiek
toppie
Super goed !!
Super
super
Een fantastische manier om zonder overheid problemen op te lossen.
Een super initiatief. Misschien kan een dergelijk iets ook gebruikt worden voor de jonge
runners in onze buurt of kan jeugdzorg hier achter gezet worden?
Goeie optie
Goed omdat ze dan kunnen praten over problemen
goede zaak.
Goed. Wij hebben dat niet
goed zeer goed
Goed ze kunnen jongeren helpen
Goed initiatief. Al moeten ook de volwassenen meewerken.
Goed initiatief, vraag me alleen af in hoeverre deze bemiddelaars hun doelgroep bereiken.
Goed initiatief, maar geef er dank ook voldoende bekendheid aan.
Goed initiatief, daar ze leeftijdsgenoten gemakkelijker bereiken dan "welzijnswerkers" in de
traditionele zin.
Goed initiatief mits er optimale begeleiding is.
Goed initiatief en voorbeeld voor andere jongeren. talenten ontdekken en ontwikkelen
Goed idee, zo wordt het gat tussen de jongeren en de andere buurtbewoners verkleint.
Goed idee!
goed idee maar vergeet de ouders niet ! Die zijn vaak het probleem en niet de jongeren
Goed idee
Goed idee
goed idee
Goed bezig
Goed
Goed
Goed
Goed
goed
goed
Een goede zaak.
Een goed initiatief
Een goed idee wat meer steunt verdient van Gemeente Maastricht om verdere ontwikkelingen
te kunnen laten doen
Een goed idee
Ik vind dit een goed idee! Ze moeten zich in de jeugd kunnen verplaatsen en in de ouderen.
Ik hoop, dat de jongeren en de andere buurtbewoners wel respect kunnen opbrengen voor
zo'n jongerenbuurtbemiddelaars.
Ik denk dat dat goed werkt, zolang ze ook met de jongeren zelf praten.
heel goed ,ze proberen zo hun eigen leeftijdsgenoten te bereiken
heel goed
Dat is een goed begin maar trekken zich toch niks ervan aan wat die
jongerenbuurtbemiddelaars zeggen
Prima. Zijn er ook buurtbewoners die met de jongeren en hun ouders in contact treden?
Prima, vroeger deden dat de ouders( opvoeden/normen en waarden!)ik ben overtuigd dat het
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niet werkt en wie betaald dat?
Prima plan,waarschijnlijk zijn dit niet de jongeren die als probleem ervaren worden
Prima om jongeren vanuit eigen leeftijd te benaderen
Prima methode om dialoog op gang te brengen en te voorkomen dat er escalatie optreed
Prima initiatief maar hier nog nooit iets van gezien/gehoord
Prima initiatief dat ook bv naar onze wijk uitgebreid zou moeten worden.
prima idee, naar mijn mening werkt het beter als iemand op hetzelfde "niveau" met deze
jongeren praat, dit is minder bedreigend en dit voelt minder als een aanval.
Prima idee! Ik denk dat leeftijdgenoten elkaar veel eerder bereiken dan wanneer een ouder
iemand dat doet.
Prima idee
Positief, misschien helpt dit de vooroordelen over hangjongeren weg te nemen.
Top plan, weet niet of het werkt; dat zul je aan de "hangjongeren" zelf moeten vragen. (en de
andere buurtbewoners, uiteraard)
Oke
ok
iedere hangjongeren moet dit in principe doen. Als zij aan de kant gaan of passerende
mensen begroeten is het probleem al voor de helft opgelost.
op zich heel goed,maar de resultaten zijn niet altijd geweldig,zxe ,,vergeten ,, het al snel.
Lijkt me een goed idee.
Leuk idee, maar ouders zijn hoofdverantwoordelijk en nemen dat niet meer of normen en
waarden.
Leuk
Op zich geen slecht idee. Maar buurtbewoners die niet gesprek gaan zijn ook een probleem.
een beeld van een groepje jongeren is zo geschapen maar een poging samen iets te
bedenken en te doen niet
op zich een goed idee, alleen merk ik er weinig van.
Op zich is het wel goed. Maar dit brengt het probleem niet weg dat jongeren nog steeds op
straat rondhangen.
Niet gesignaleerd, lijkt wel positief
Klinkt als een goed initiatief, wel vrij onbekend (tenminste, bij mij)?
We hebben wat mensen nodig wat pit hebben zelf Zo een ervaring hebben en zich echt tussen
de echte hangjongeren mengt ook probleemjongere
Wij vinden dit een goed initiatief, maar ze moeten wel goed opgeleid worden in communicatie
en sociale inlevendheid.
Ze doen in beginsel goed werk, maar bereiken de echte probleemgevallen niet voldoende
Klinkt als een goed plan... Werkt het ook?
als het help, is het goed
Ze maken geen verschil in de praktijk.
zet vooralsnog geen zoden aan de dijk
Heb er geen ervaring mee. Zolang er niet gehandhaafd wordt is bemiddeling alleen
onvoldoende (zoveelste poging)
Als het al langer bestaat vind ik het raar dat ik geen verschil heb gemerkt. Dan heeft het zijn
werk nog niet gedaan.
Waar?
Weet ik niet
ik merk er niks van.
geen idee weet er niks van af
wie zijn dat dan? aan wie rapporteren ze, en doen ze dat gratis???
Nooit opgemerkt
Dat weet ik niet, want ik ben ze in mijn wijk(de heeg) nog niet tegen gekomen.
ik denk niet dat het werkt
Denk niet dat dit helpt, de jongeren moeten een plaats krijgen om bij elkaar te kunnen komen
noodoplossing
werkt meestal niet
slecht idee. werkt toch niet.
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cool
Ik denk dat het nut van deze mensen inmiddels op meerdere wijzen bewezen is.
Bij ons prima mensen. Moeten wel meer uren krijgen.
Aardig, goeie mensen
Zeer positief initiatief. Probleemjongeren moeten benaderd worden door mensen die hun
belevingswereld delen.
zeer goed wanneer zij hiervoor zijn opgeleid kan het helpen/
Zeer belangrijk
goede zaak.
Goed want zo gaan ze niet op straat hangen
Goed voorbeeld
Goed voor hun
Goed plan
Goed kunnen helpen
goed initiatief, hangjongeren komt volgens mij grotendeels voor door verveling, als je deze
jongeren een alternatief biedt in de vorm van begeleiding en het aanbieden van activiteiten
denk ik dat je een groot deel van de verveling wegneemt
Goed initiatief
Goed initiatief
Goed idee, zo blijven ze van de straat.
Goed idee
Goed bedacht
Goed
Geweldig
Uitstekend, zie vorige opmerking "wat wij er van vinden".
SUPER ! Vooral niet op bezuinigen maar deze mensen hun werk laten doen en ze daarbij
ondersteunen
Super
same here
Prima, tijden veranderen/ouders niet thuis!
Prima, ouders ook eens tot de orde roepen zei zijn de opvoeders!
Prima! Goed werk zolang dit ook resultaten laat zien.
prima initiatief
Prima idee
Prima idee
perfect die doen goed werk
Doen goed werk! Zouden meer mogelijkheden moeten krijgen.
Die vind ik geweldig! Zowel de jongeren als de ouders kunnen bij zo iemand terecht als er
zich een probleem voordoet. De jongerenwerker kan zich heel goed in de jongere als wel
de ouders verplaatsen. Het is een soort vertrouwenspersoon voor beide kanten. Daar kun
je alles mee bespreken en ze zorgen ook héél snel voor oplossingen. (Ik spreek uit
persoonlijke ervaring) Ik denk alleen, dat veel ouders en jongeren de weg naar zo'n
jongerenwerker nog niet hebben gevonden.
Er zijn er nog weinig in Maastricht
een heel goed idee. alleen spreekt het de jongeren niet genoeg aan, of ze voelen zich niet
prettig bij de geboden activiteiten/coaching/begeleiding.
Goed, maar zij bereiken een deel van de doelgroep niet.
Behouden meer aannemen meer de focus erop leggen, zodat meer jongeren geholpen
kunnen worden en van de straat af komen
Ze doen goed werk

D66 & JR Maastricht

- Enquête Hangjongeren -

Mei 2013

± Jongerenwerkers zijn noodzakelijk om sommige jongerengroep te stimuleren etc. Vergt

wellicht meer creativiteit en meer opbouwwerkhouding van deze professional

± ik vind het goed dat ze ons serieus nemen en verder helpen met school en met ruzie thuis.
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

19

Vroeger deden ze meer activiteiten met ons en was het jongerencentrum vaker open.
heel goed dat die er zijn en die moeten er ook op blijven en niet op bezuinigd worden
Heel goed daar moeten er meer van komen
Heel goed
Ook slim, het voorkomt misschien problemen.
Ook prima,
Ook prima initiatief. Zou er wel graag meer over lezen of horen
Ook positief, deze jongerenwerkers kunnen een brug slaan om het onbegrip weg te nemen.
Ook geen slecht idee zolang ze de jongeren maar niet teveel zien als HET probleem en aan
hen individueel gaan sleutelen. Het is een situatie waarin meer partijen zijn en die in zijn
breedte bekeken moet worden wil je het oplossen.
Ook een goed initiatief.
Ook een goed idee
Nogmaals daar hebben we respect voor en bij een bepaalde groep zal het helpen.
Lijkt me ook een goed plan.
Leuk
laat ze een MMA organisatie oprichten en ik ben blij
Ze vormen een schakel tussen de probleemveroorzakers en de instanties, en dat is op zich
goed.
It’
s a job
Ze mogen het proberen. Hopelijk werkt het!
Vaak zijn ze zelf te jong,niet betrokken genoeg en willen hun eigen idee of dat van de
politiek er door duwen. Eerst een vertrouwensrelatie opbouwen, goed luisteren en dan
proberen uit te voeren wat de jongeren zelf willen werkt het best. Door een onopvallende
dominantie op hun terrein kun je toch sturend bezig zijn. Die onopvallende dominantie is
niet aan te leren, het is een gave. Een jongerenwerker zonder deze kwaliteiten is geld over
de balk gooien en frustrerend voor zowel de werker als de jongeren.
Lijkt positief, maar praten alleen werkt niet, veel te soft.
Proberen om jongeren weer terug naar hun hobby’
s te krijgen. Onder druk van vrienden
om te hangen laat men bestaande hobby’
s vallen.
Op zich zijn jongerenwerkers te prijzen. Ik denk dat de "echte" hangjongeren, die ook voor
de overlast zorgen, door de jongerenwerkers niet worden bereikt. Misschien wat
"meelopers" (dat zijn de meeste) maar niet degene die echt de overlast veroorzaken.
Ik vind dat die hangjongeren moeten gaan werken of naar school moeten gaan en hun
huiswerk moeten maken en zinvol bezig moeten zijn, dan zijn ze van de straat.
heb er weinig contact mee een ver van mijn bed show
zie hier niets van
ben bang dat deze weinig te bieden hebben
Ook dit zie ik of ben ik nog niet in mijn wijk tegen gekomen.
? niet actief genoeg
Wie en waar?
ook hier merk ik niks van.
onbekend
Weinig, want ik weet niet wat ze doen. Hoe kom ik daar achter.
Geen mening
Niks
Geen idee
ik wist het niet dus wat moet ik er dan van vinden? wat en waar doen ze hun werk ? daar
kan ik wel wat van vinden....
Het idee is wel leuk. Ik denk alleen niet dat het helpt.
Prima - maar... werkt dit?
Denk niet dat helpt
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gesproken is. Wij voelen ons soms bedreigt
Overdreven dit is een taak voor de individuen zelf.
onzin
onzin met gemeenschapsgeld
werkt niet, moeten harder aangepakt worden
Verspilling van de belasting die de inwoners betalen.
Zie boven
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hangjongeren’
?
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± Onder deze jongeren zitten mensen met vele kwaliteiten, probeer ze prikkels aan te bieden
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van "nette burgers" heeft. Waarbij het er niet toe doet of de beoordelaars zich wel als
"nette burger"gedragen. Meer vruchtbaar dan beoordelen en beelden is praten met elkaar
en kijken wat je samen kunt doen. Maar dat betekent ook naar jezelf kijken
Persoonlijk heb ik het grootste gedeelte niet echt last van hangjongeren. Het is af en toe
en dan vooral geluidsoverlast
hangjongeren zijn van alle tijden hoort bij opgroeien doorgaans geen probleem jongeren
aanspreken op eventueel wangedrag
hangjongeren is ook het gevolg van een attitude probleem bij de ouders.
Wat we kunnen doen tegen hangjongeren en welke activiteiten er worden georganiseerd
Zou er niet evenzeer sprake kunnen zijn van 'hangouderen'? Dit in het verband dat men
een probleem wil maken van 'hangjongeren'.
Ik hoop dat de bezuinigingen bij Trajekt het jongerenwerk in buurten niet al te zeer zal
treffen, maar ben er bang voor...
Bezuinigingen voor de zorg voor o.a. deze groep jongeren zal de stad geen enkel
rendement opleveren , hoogst op de heel korte termijn!
Veel hangjongeren vormen géén probleem en zijn van alle tijden, vroeger hingen trouwens
alle mensen buiten.(Weet je nog, voor de voordeur met stoeltjes, op stoepjes, gezellig te
buurten). De mensen kunnen tegenwoordig heel weinig hebben van elkaar, iedereen werkt,
heeft alléén oog voor zichzelf en door de stress ergert men zich vaak aan dingen van
anderen. Hangen hoeft géén probleem te zijn, mits we respect hebben voor elkaar en we
moeten de rotte appels eruit zien te halen. Misschien kunnen inderdaad de jongeren zelf
het beste zo'n persoon op zijn gedrag aanspreken als degene het verpest voor iedereen die
zich wel aan de regeltjes willen houden.
Het probleem wordt groter gemaakt dan het is. Het zou fijn zijn als er weer gepraat wordt
tussen buurtbewoners en jongeren.
schaf de wietpas af, er zijn nu veel meer minderjarige dealers gekomen
Als de wietpas afgeschaft word zal de jeugdcriminaliteit op dat gebied omlaag gaan!
Tijd voor een harde aanpak!
maak verschil tussen hangjongeren en asociale hangjongeren. Pak asociale hard aan en
laat nette hangjongeren lekker hangen.
Dat heb ik in de vorige thema's gedaan! De hangjongeren in onze buurt "hangen" er rond
i.v.m. dealgedrag!
MEER BLAUW OP STRAAT
Doe vooral de groeten aan onze "wijkagent"in Heer
Verbieden samenscholing. Dus hangen op straat. Ouders hebben geen zicht meer op
situaties i.v.m. sociale media. Dus opvoeden en loslaten worden een groot probleem en je
ziet je kind door hangen gewoon onderuit gaan onder druk van vrienden.
leefklimaat ernstig aangetast onveilig gevoel ,er zijn momenten dat je naar niet het huis uit
gaat . dreigementen als je laat merken dat je er iets van vindt
Ik denk dat er niet genoeg toezicht is. Ook de sancties zijn te mild. Ze hebben volgens mij
te veel vrije tijd.
Hangjongeren (vooral de harde kern) zijn niet onder de indruk van bemiddeling of
aanspreken op gedrag. Ze weten dat ze nagenoeg overal mee wegkomen. De
overheid/politie niet of nauwelijks ingrijpt. Ook (herhaalde) meldingen bij politie, het
plaatsen van borden met "verboden voor onbevoegden", of het afsluiten van terreinen en
eigendommen is geen belemmering. Aanspreken door "burgers" levert ook weinig op. Daar
heb ik genoeg ervaring mee. Naar mijn mening hebben ze ook geen enkele behoefte aan
georganiseerde activiteiten. Ze willen vooral "hangen". Handhavers zie je nooit in de
avonduren (ja parkeerboetes...)en daardoor blijft alles bij het oude. Het gaat pas echt
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veranderen als de echte lastposten worden aangepakt,de ouders worden aangesproken en
de schade wordt verhaald. Nu wordt er alleen "vergaderd" over mogelijke
hangplekken....en hoe de buurtbewoners zich wat toleranter mogen opstellen.
Poldermodel. En het gaat in feite om een kleine harde kern, die bij iedereen bekend is!!
Doe daar wat aan... en het probleem wordt al veel minder.
Politie/handhaving doet te weinig of niets en de politiek faalt al jaren, nu worden de vragen
gesteld? te laat, alhoewel politie ook geen voorbeeld functie meer heeft,als je jongeren
door rood ziet rijden doen ze NIETS totaal NIETS
Lokale overheden/politie/handhavers doen te weinig of niets er wordt niet eens een verbaal
gemaakt indien van toepassing en de politiek? praten maar de praktijk is wel degelijk
anders.
Er is geen samenhangend gemeentelijke beleid
Ik heb op zich weinig moeite met hangjongeren. Ik vind het alleen jammer dat de plekken
waar zij dit doen, er een ontzettende troep en herrie ontstaat. Zij komen hier veelal met
een opgevoerde scooter naartoe, wat toch voor veel overlast zorgt.
Meer hang plekken creëren , overal weer bankjes neerzetten en zorgen dat het netjes blijft.
Zorgen dat het ook niet-jongeren aantrekt. Zodat de mensen in de buurt elkaar weer
kennen en weten wie de jongeren zijn.
Ik vind gewoon dat ze moeten zorgen dat de kinderen een vaste hang plek of jeugdsoos
moeten krijgen waar ze activiteiten kunnen doen,zo is er ook minder overlast van ze.
Wij willen een honk
Locatie gesloopte fabriek langs de maas tegenover Wessem ideale plek genoeg ruimte voor
cross/kartbaan zal veel jongeren aantrekken
Dat er in en rondom Maastricht 'überhaupt' hangjongeren zijn,geeft zonder meer aan dat er
te weinig te doen is voor de jongeren. Belangrijk is ook de ouders hierbij te benaderen en
in te schakelen.
Het zou leuk zijn als er mogelijkheid was om meer dingen te organiseren voor jongeren.
meer praten als er bemiddelaars zijn ik heb ze nog nooit gezien
Er moet snel contact met een groep worden gemaakt en als er activiteiten aangeboden
kunnen worden moet dat snel nadat contact gemaakt is worden gedaan,
Allochtone hangjongeren, bijv. Marokkaanse hangjongeren, laten benaderen door
welzijnswerkers met dezelfde culturele achtergrond.
Vluchtelingenwerk heeft geregeld dat er m.b.t. de bovengenoemde groep jongeren
binnenkort een zgn 'warme' overdracht gaat plaatsvinden. Dat betekent volgens mij dat ze
via Traject een buddy zouden moeten krijgen en via Vluchtelingenwerk geholpen moeten
worden m.b.t. vervolgopleiding en/of werk.
de suggestie 'hangen' is wat fout : het is spannend, zelfgemaakt, geheim, tegen de zin van
de ouders, maar het is een initiatief om samen te komen, wat bij te praten, ideeën uit te
wisselen, iets te ondernemen, een eigen cultuur te maken, op te groeien, nog niet je
ouders te imiteren, het is straatleven, terwijl iedereen binnen zit, ga je der op uit, je wil
niet voor de tv hangen, daar hangt heel Maastricht al, je bent jong, je wil wat anders, en je
bent echt Maastrichts.
Is
helaas
een
maatschappelijk
fenomeen
met
meerdere
oorzaken
(opvoeding,scholing,crisis, teveel soft geouwehoer, geen/ onvoldoende repressie)
ik weet dat sommige jongeren door thuissituatie op de straat belanden omdat er niemand
thuis is of hun begeleid door de pubertijd
De tijden veranderen,niet altijd ten goede,mentaliteit normen en waarden die je van huis
uit meekrijgt is soms ver te zoeken. Het zal mede komen dat velen uit gebroken gezinnen
komen,ouders die samen veel werken waardoor de gezelligheid binnenshuis ver te zoeken
is. Onze kinderen bleven thuis en namen vrienden mee en hadden het gezellig. Maar velen
willen geen ,,overlast,,in hun huis en dan is het een ver van mijn bed show verhaal....
De ouders vinden die dat maar goed dat hun kinderen altijd maar rondhangen of hoe is de
sfeer thuis?
Ik ben zelf pas 20 geworden. Daarom vind ik het vreemd dat de meeste "hangjongeren"
maar een generatie jonger zijn. Ik heb nooit de behoefte gevoelt om andere mensen lastig
te vallen. Waarom zij dan wel?
Het is hangjongeren en niet hangjongen. Ik hoop bovendien dat M. D. nu eindelijk eens
een keer luistert naar gerechtvaardigde klachten uit de buurt. Daar is hij voor aangesteld,
en wordt ie dik voor betaald.
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de hangjongen is erger dan het hangmeisje.
Nope.
nope
nee.
Nee niets
Nee
nee
x
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