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jongere
eenhangjlngere
scLutilt
In tedere
StedenalsArnhemschakelen met succesjohgerenin
te
om huneigenhangplek
In
Nijmegen
ontwerpen.
gaatdat helemaal
mis.
, et geldt als één van de
grote problemen van deze tiid: klierende en herI
|- riesihoppendejongeren
die tot in de late uurtjes op stráat
hangenen de buurt onveilig maken. Vandalismekost de staatmiljoenen euro's en alswe de irritatie
díe dezejongeren veroorzakenin
seld zouden kunnen uitdrukken,
ivas menig stad allang failliet. Tal
van inidatieven worden genomen
om de overlastte beperken,variërend van het instellen van'buurtvaders'rot het ophangenvan hinderlilk zoemende'mosquito's', die
een zo hoog geluid maken dat alleen jongeren (en dieren) er last
van hebbén.Niets liikt echt te helDen.
be ergernissenover excessenlopen zo hoog op dat men vaakuit
het oog verliest dat het op zich
niet rneer dan normaal is dat iongerenhun tijd's avondsop xraat
met leeftijdsgenotenrvillen doorbrengen.Er is geenjongeredÍe dat
niet wil welbeschouwdschuilt in
iedereiongereeen hangiongere.
Probleemis dat een gezelligsamenkomen op stnaq in veel steden,
nauwelijksnog mogeliik is. Sinds
de opkomst van de auto's is de
straat immers al lang niet meer
het domein van mensen..Bomen,
bankiesen uapveldjeshebbenmassaalplaats rnoeten maken voor paru'aardoorer van nakeerplaatsen,
tuurlijke onrmoerihgsruimtennauwelijks sprakeis. De dobr de Raad
voor Làndelijk Gebied opgestelde en door alle grote stedenonder
schreven- horm van gemiddeld
75m2groen per woningwordt bij
Lángena hiet gehaald en ondanks
goede voornemensziet het er niet
naar uit dat dàar op korte terrnijn
verandering in komt.
Waar iongeren in veel landen
's
rond de Middellandse Zee
prijs
àvonds voor de
van één kop

In het B€tuwsê Gêndt mochten iongersn op kosten yan de geme€ntè (7.500 curo) hun hangplek opbouw€n. foto BeÊ Beeler
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thee gezellig op ternsjes kunnen
zitten kletsen.wordt in Nederland
al na een kwartienje van je verwacht dat ie óf een nieuwe consumpde bestelt óf plaats maa'kt
voor andere, betalendg gasten.
Veel jongeren voelen zich ontheemd in hun eigen wijk en het is
niet meeldan logisch dat dit tot
spanningenleidt
Hoe anders was dat twintig dertig
jaar geleden, toen de beleidsmakers van nu nog simpel op.stràat
kondén vèrtoeven!
Dooi alle excessenen Èonsternatiè
zou je bijna vergeten dat ook iongeren recht hebben op ..ontplooiing leefruimte en ontmoetingspiekken. Tuig ls tuig en wan:
gedrag poet keihard worden aan-

gepakt, maar in de meeste gevallen hoeft het zover zeker niet te komen.
In het kader lan het project'Hangiongeren .NaSypllf Cool' zetten
jongeren in diverse grote en middelgrotestedenzich sinds kon zelf
in voor de realisatievan hangplekken naar eigen ontwerp. Op basis
van voorafdoor gemeenten aangedragen randvoorwaarden, werken
ze zelf hele ontwerpen uit en geven daarbij blijk van een stuk
meer maatschappelijke betrokkenheid dan vooraf door rnenigeen
verwacht was. Aanvankeliik rèdeliik ongernteresseerde jbngeren
worden op scherp gezet dooidat
gemeentenbelovengoedeontwerpen ook echt uit te voeren. opeens gaat het ergensom - de wereld is plots hÍn wereld weer - en
goed dbordachte ontwerpen worden met verve aên gemeentebestr;urders voorgelegd. Via bestaan,
de netwerken als Flyves zoeken de
jongeren op eigen initiatief conact met'enaringsdeskundige' leeftijdsgenoten in andere steden en
wat aanvankeliik een gÍoot pÍo-

bleem lee\ blijkt plots een kleurrijke bron van inspiratie.
De beuokken jongeren zij4 het
vaak over heel veel dingen eens.
Het moet een plek ziln waar je rustig. kan zitten. Liefst met een
mooie, grote boom die wat geborgenheid en beschutting geeft en
daarbij .een plek om wat te sporten. Niet helemaal weggedruk uit
het zicht van de straat, maar wel
met een beetje privacy. Sommigen
geven daarbij aan dat ze, als een
laatstetoevoegingvan stadsnatuur
aan hun ontmoetingsplek, graag
een'geurple( wiilen, met kruiden
en bloemen. Indrukwekkend ziin
de tal van praqhtige,.door jonge'ontwerpen
ren zelf gemaake,
voor deels overdekte hangstoelen
of bankles waar je kunt schuilen
als het regent, inaaÍ van waaruit ie
óók's nachts de stenen kan bewonderen, In overleg met buurtbewoners zoeken de.iongeren vaak
zelf naar mogeliikheden om over:
last en daaruit voortkomende irritaties te beperken,
Het is vrii simpel allemaal - haast
lanzelfsprekend - en ontleent mis-

schien daaraan wel ziln Waarde.
Als de samenlevingwil dat jongeren zich als deel van het geheelgedragen, dan zal diezelftle samenleving de jongeren ook ruimte moeten geven orn daar, binnen realistische randvoorwaarden. een eigen invulling aan te geven.
De praktiik lijkt weerbarstig. In diverse steden als AmheÍn. Amsterdam en Bergen op Zoom worden
de ontwerpen van de jongeren serieus bêsproken en worden daadwerkelijk ontmoetingsplekken op
basis Van deze ontwerpen uitgevoerd. Bij het deÍinitieve ontwerp
len het Mercatorplein in Amsterdam zijn ideeên-vaniongeren van
het Marcanticollege meegenomen
en in Arnhem gaat nog dit. naiaar
de eerstespa de grond.in voor een
volledig door de pngeren zelfontworpen'groene hangplek'.
In een stad als Nijmegen loopt het
iuist helemaal fout. Ondanks herhaalde toezeggingenvan de vènntwoordelijk wethouder voor Wjiken en Openbare Ruimte; én ondanks luióende ,reactiesvan tal
van gemeenteÍaadsleden die de
presentaties,van de ontwerpen
door de iongere zelfaanwezig waren, laat men de iongeren,alspuntie bij paaltje komt, keihard in de
kou staan. Plannen verdwijnen in
de la, plekken worden opeens toch
niet gerealiseerden brieven blijven
onbeantwoord.
Alle oositieve beuokkenheid die
zo orider de jongeren is gegenereerd slaat dan om it het tegendeel..Vooroordelen spelen op en
de gemeente is weer een onbetrouwbaar soort geziótloos monster, waaÍ je toch niets rneer. mee
beginnen kan.
,,De gemeente is stoni", schrijven
VMBOJeerlingen van het Kandinsky-colleee die zió in hun
hemd gezetvóelen. ,,De gemeente
kan opdonderen."
Misschieri mget de politiek er toch
aan wennen dat ie niet alleen óvet
jongeren mààr ook gewoon mét
jongeren pnten.kan. Als je ze,tenminste serieus neemt
Thomas
vanSlobbe
enJaapRohof.zijn
respectievelÍk
directeuren proiêctmedewerkervannatuurdenktànk
Stichting
wAarde.

