
re.Public 1
30 mei 2008

re.Public 1 
30 mei 2008     Nieuws    9Evenementen helpen gemeente

Gemeenten doen steeds meer aan de 
organisatie van evenementen, blijkt uit 
waarneming van Joost ter Waarbeek, 
directeur van de Nationale Evenementen-
prijzen. Een activiteit kan volgens hem 
‘een enorme economische impuls aan 
een gebied geven en het zet een ge-
meente op de kaart’. Amsterdam 
is ‘Evenementenstad van het Jaar’. 
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Oude problemen doemen 
op in nieuwe wijken
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Een groepje Marokkaanse 
jongeren uit de Utrechtse wijk 
Vleuterweide ligt in de clinch 
met een aantal bewoners. Ze 
pesten autochtone jeugd weg 
van de speelveldjes, zou-
den dreigen met messen en 
vechten met buren. En dat op 
een plein dat pas afgelopen 
september werd opgeleverd. 
Buurtbewoners dachten 
overlastgevende hangjonge-
ren te hebben achtergelaten 
bij hun verhuizing. ‘Het was 
voor ons een van de redenen 
om met onze kinderen weg te 
gaan uit de grote boze stad’, 
aldus een bewoner die niet bij 
naam genoemd wil worden. 
Gemeente en welzijnsinstel-
ling erkennen het probleem, 
maar vinden de ophef van de 
buurtbewoners, die deze week 
in het AD/Utrechts Nieuws-
blad breed werd uitgemeten, 
wat overdreven. 

Recherche voor Euregio
De politie Limburg-Zuid pleit voor 
samenwerking tussen de drie politie-
korpsen in de Euregio. ‘Als een deel van 
de Nederlandse, Belgische en Duitse 
rechercheurs permanent bij elkaar zit, 
kunnen we veel slagvaardiger handelen,’ 
zegt een woordvoerder. Over een half 
jaar gaan enkele Euregio-rechercheurs 
als proef in één gebouw werken.

Een huizenblok in Leidsche Rijn

Rondhangende jongeren in een winkelcentrum

OUDE PROBLEMEN
Hangjongeren in kersverse 
nieuwbouwwijken zijn geen 
onbekend verschijnsel, zegt 
adviseur stedelijke vernieu-
wing Arie Voorburg van ad-
viesbureau Arcadis. Het gaat 
daarbij om kleine delen van 
die wijken. ‘Je kunt er bijna 
op wachten. Er komen veel 
mensen uit de oude wijken 
naar de Vinex-locaties, vaak 
mensen in kwetsbare posi-
ties. Hun problemen los je 
niet op met een nieuw huis.’
Ook in een deel van de Am-
sterdamse Vinex-wijk IJburg 
maken hangjongeren het 
leven van bewoners soms 
zuur. Vanaf 2006 begon de 
gemeente hier probleemge-
zinnen uit andere wijken te 
plaatsen. ‘De idylle van de 
wijk is sindsdien voorbij’, 
is een geluid dat bij bewo-
ners klinkt. Voor sommige 
bewoners is dat moeilijk 
te accepteren. Zoals voor 
onderwijzeres Lisa, bewoon-
ster van het nu al beruchte 

gebouw blok 19, waarvan een 
derde uit probleemgezin-
nen bestaat. Haar autoruiten 
zijn al drie keer ingeslagen, 
ze is bedreigd en een motor 
werd gestolen. ‘Het is niet 
wat we hadden verwacht van 
het wonen hier. Ik ben bang 
in mijn eigen woning. Veel 
mensen met een koopwo-
ning zijn al weggetrokken.’ 
Lisa, die alleen met gefin-
geerde voornaam en zonder 
achternaam in dit blad wil, 
en partner zijn de laatste 
autochtonen in het blok. Dat 
is ruim een jaar oud. 
Ook de Haagse nieuwbouw-
wijk Ypenburg kampt met 
overlast van jongeren. Eind 
vorig jaar vond er een mas-
saal gevecht met de poli-
tie plaats. Gevolg was een 
samenscholingsverbod rond 
het winkelcentrum, dat van 
de gemeente het etiket ‘hot-
spot’ kreeg. Een status die 
veelal aan oude probleem-
wijken in de stad wordt 
uitgedeeld. De gemeente is 
bezig met een aantal maat-
regelen om ‘de boel rustig te 

Nieuwe wijken in cijfers
Ypenburg bestaat sinds1997 en heeft ongeveer 30.000 inwoners. De 
meeste problemen met jongeren vinden plaats rond het winkelcentrum 
in de buurt de Singels. 
IJburg bestaat sinds 2002 en heeft nu ruim achtduizend inwoners, die 
verdeeld over een aantal eilanden wonen. Met name het Haveneiland 
heeft de probleemgezinnen ontvangen. 
Vleuterweide bestaat sinds 2005. Er wonen nu bijna vijfduizend mensen. 
In 2020 moeten dat er uiteindelijk drie keer zoveel zijn. 

Het beton is nauwelijks droog of de pleintjes 
en winkelcentra van sommige Vinex-wijken 
zijn overgenomen door hangjeugd. Een bit-
tere pil voor bewoners. Voor gemeenten een 
gevoelig onderwerp.

krijgen in de wijk’. 
Wat die maatregelen zijn, 
daar wil Den Haag nu nog 
even niks over kwijt. ‘Omdat 
het een gevoelig en complex 
onderwerp is, met allerlei 
belangen die spelen’, aldus 
een ambtenaar. In Utrecht 
gaf een woordvoerder zelfs 
het advies om het onderwerp 
overlast in Vleuterweide te 
laten liggen. In Amsterdam 
kon of wilde niemand direct 
reageren op vragen over 
hangjongeren in IJburg. 
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