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Aanwezig: Harrie C. en Gerard F. (basisschool de Tovercirkel), Raymonda T., Jolanda v. G., Jos v. G., 
Bart V. (buurtbewoners school), Jeroen P. (jongerenopbouwerker), Saskia K. (gemeente Heumen, 

jeugdbeleid), meneer en mevrouw B. (ouders van kinderen op de school en wijkbewoner) en Dirk L. 
(wijkplatform Hoogenhof). 

 

Ook uitgenodigd zijn de politie en een aantal jongeren. De politie heeft geen medewerker vrij kunnen 
maken voor dit overleg, van de jongeren is de reden van afwezigheid onbekend. Wel is met zowel de 

politie als met jongeren gesproken voorafgaand aan dit overleg. Harrie Clemens wil graag genoteerd 
zien dat de afwezigheid van de politie een gemiste kans is.   

 

Na een voorstelrondje beginnen we met een inventarisatie van de overlast, problemen die de 
deelnemers ervaren bij de speelplaats van de Tovercirkel.  

 
- Lawaai; stemmen en brommers  

- Lawaai galmt door muren en water nog extra 
- Kleine kinderen kunnen er niet van slapen 

- Vandalisme aan het schoolgebouw 

- Een vechtpartij onder de jongeren  
- Straatraces 

- Dreigend gevoel door overlast van jongeren 
- Bang dat de jongeren een mes bij zich hebben 

- Bezorgd dat mensen het heft in eigen handen gaan nemen 

- Kost veel tijd en zorgen 
- Er gebeurt niks (niemand doet iets aan de overlast) 

- Politie doet niks aan de (opgevoerde) brommers en overlast 
- Gemeente doet niks 

- Hoge kosten vandalisme 

- Rotzooi dat op de grond blijft liggen 
- Jongeren willen een plek voor zichzelf om elkaar buiten te kunnen ontmoeten waar ze niet 

worden weggestuurd of ongewenst zijn. 
- Geen prettig samenleven tussen jong en oud in de wijk 

 
Tot nu toe is vaak de politie gebeld door school en buurt. De politie is volgens hen niet altijd 

gekomen, ook niet bij de vechtpartij. De politie heeft aangegeven de afgelopen periode de plek vaker 

te hebben bezocht en ook boetes uitgedeeld bij geconstateerde overtredingen. De politie heeft een 
aantal ouders van de jongeren een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen. Jeroen heeft 

contact gezocht met de jongeren op de locatie en met hen over de problemen gesproken. 
Buurtbewoners hebben zelf jongeren aangesproken zonder het door hen gewenste resultaat. 

 

We vragen Jeroen om welke jongeren het gaat: 
Het gaat om jongeren tussen de 15-18 jaar met uitschieters naar onder en boven. Ongeveer 8-15 

jongeren per avond met uitschieters naar onder en boven. De jongeren komen deels uit de wijk en uit 
heel Malden en een enkeling uit Molenhoek en Nijmegen.  

Op de vraag waarom deze jongeren niet naar de SJEM gaan antwoord Jeroen: 
De meeste jongeren die elkaar buiten ontmoeten gaan niet (vaak) naar de SJEM, het zijn als het ware 

verschillende culturen. Dat heeft bijvoorbeeld ook met muziekvoorkeur te maken. Hij gebruikt het 

voorbeeld van een jongen in een roze meisjes kamer.  
 

Dan houden we een oplossingen brainstorm: 
- Een opvang voor de jongeren 

- Als team (twee personen) erbij gaan zitten op het plein, er zijn als wijk of terwijl een;  

- Buurtpreventie team 
- Een alternatieve plek voor de jongeren waar minder overlast is 

- Een alternatieve plek voor de jongeren verder weg van de huizen en school 
- Scooter of fietscrossbaan voor de jongeren  



- Schoolplein afsluiten met een hekwerk 

- Schoolplein afsluiten voor jongeren vanaf 12 jaar  

- Bordjes verboden toegang; 
- Plus toezicht en handhaving door de politie  

- Iemand die je ’s-nachts kan bellen die dan meteen komt 
- Alleen de achterkant verboden toegang maken 

- Het hele gebied rondom de school afsluiten voor jongeren 

- Drempels op de zwerfkei 
- Camera’s op het schoolplein 

- Een mobiel camerasysteem 
- Bankjes en overkapping bij de sluis voor jongeren 

- Plek voor jongeren bij het kanaal, bij de skatebaan 
- Een onbekeken plek voor jongeren 

- Ouders van jongeren aanspreken 

- Vergunning voor het vissen in de vijver 
- Een viswedstrijd voor jongeren 

- Korte en lange termijnoplossingen 
- Praten met de jongeren zelf 

- Jongeren moeten thuis gaan zitten en daar gezellig maken 

- Brieven aan ouders 
- Afvalbakken plaatsten van metaal en met roosters tegen grofvuil 

- Scooterverbod op de paden 
- Strenge controle door politie op opgevoerde scooters 

- Een eigen wijk voor jongeren 
- Eerst praten met jongeren en politie en de vaart erin houden 

- Voorkomen dat we een allergie voor jongeren ontwikkelen 

 
Doorpratende over de verschillende oplossingen blijkt dat er een gedeelde voorkeur is voor de 

volgende oplossingen waarbij opgemerkt wordt eerst op de eerste twee oplossingen in te zetten en 
als dat niet werkt de andere oplossingen te overwegen.  

 

1. Alternatieve plek voor jongeren in de wijk waar er minder overlast is. 
2. Buurtpreventie team. 
3. (Mobiele) camera toezicht. 
4. Bordjes verboden toegang, hekken en handhaving politie. 

 
Saskia gaat deze oplossingen meenemen naar het gemeentehuis en zal de reactie hierop aan de 
deelnemers laten weten bij het verslag. Dirk geeft aan dat hij namens het wijkplatform wil proberen 

een poule van mensen te vormen voor het buurtpreventieteam. Harrie geeft hiervoor de namen van 

ouders die dit ook wilden aan hem door. Jeroen gaat proberen voor de vakantie nog een overleg te 
organiseren met een aantal jongeren in de school. Harrie wil hier wel bij aanwezig zijn, Dirk en Jos 

misschien. Harrie nodigt Saskia en Jeroen uit om de volgende dag op school de politie bij te praten 
omdat er dan ook een afspraak met de politie op school is. Iedereen krijgt een verslag per mail. 

 
In het evaluatierondje wordt aangegeven dat dit overleg nuttig was, iedereen kon aangeven wat er 

leefde en zo ook laten zien dat er niet voor niets geklaagd wordt. Er zijn ook oplossingen genoemd en 

nu gebeurt er tenminste iets. Maar ook wordt gezegd dat het nut nog moet blijken, we moeten de 
vaart erin houden. Men kan zich voorstellen dat dit overleg voor jongeren een hoge drempel is met 

zoveel volwassenen aan tafel. Voor het overleg dat we nog proberen te organiseren met jongeren op 
school zullen we hier rekening mee houden.  

 

Reactie gemeente: 
We waarderen de inzet van de aanwezigen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. We willen 

graag in samenwerking met het wijkplatform en jongeren meewerken aan het vinden van een 
alternatieve plek voor jongeren in de wijk waar er minder overlast is. We waarderen de inzet van het 

wijkplatform voor het buurtpreventie team. Het uitzoeken van de mogelijkheden voor (mobiel) camera 
toezicht en verboden toegang bordjes, hekken en handhaving kost wat meer tijd. We onderschrijven 

de keuze om eerst in te zetten op een alternatieve plek en het buurtpreventie team.  


