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en gemeente wil iets doen voor jongeren. Er
wordt een veriaten hoekje in het park aangewezen waar niemand last heeft van samenschoIing en de gemeente plaatst er een bankje en een
afdakje.De kosten zijn minimaal en de jongeren

hangplekzelf,maarook om wat daaromheen
gebeurt."

hebben hun eigen plek. Iedereen tevreden, of
niet? Thomas van Slobbe,directeur van Stichting

Gemeenten zijn nog altijd op zoek naar een
passendeoplossingvoor het maatschappelijke
probleem hangplekken. Dat inspireerde Stichting

wAarde, vindt van niet. ,,Het is de zoveelstesaaie
hangplek die geen recht doet aan de wensen van
jongeren."
--*t''-

'

Projectleider'Naturally
Cool'
AnnickdeWítmetThomas
van Slobbevan Stichting
wAarde.

Van Slobbe richtte zich de afgelopenjaren op
de problematiek van gemeenten en hangjongeren.Zíjn conclusie: er wordt nauwelijks geluisterd naarjongeren en het ergsteis, ze worden
weggemoffeld in een hoekje en niemand wil er
iets mee te maken hebben.

Verdomhoekje
Hangplekken hebben een slecht imago, net als
de jongeren die zich er ophouden. Ze staan synoniem voor lawaai, overlast, drugs en vernielingen.
Gemeenten en bestuurders vinden hangpiekken
een lastig onderwerp en de meeste buurtbewoners zijn ze liever kwijt dan rijk.
En zo beianden de meeste hangplekken in de
overhoeken van woonwijken en parken en zit'verdomhoekje'.
ten jongeren letterlijk in het
Of, zoals Frans (r6) het verwoordt: ,,Erzijn geen
faciliteiten voor jongeren. Je moet jezelf maar
vermaken. En als je ergens gaat basketballen,
heb je binnen een kwartier mensen op je dak die
daar wonen of in een halfuur komt de politie dat
je daar niet mag zijn."
Het moet anders vindtVan Slobbe.,,Jongeren
willen een plek die uitnodigt, waar ze kunnen
samenkomen en waar ze hun energie kwijt
kunnen. De ideale combinatie is een plaats waar
'chillen'
ze kunnen sporten en tegelijk kunnen
en relaxen. Het gaat daarbij niet alleen om de
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Passende
oplossing

wAarde tot een nieuwe invulling van het begrip
hangplek. Van Slobbe: ,,Wij wiilen natuur en milieu op een positieve manier onder de aandacht
brengen en spelen daarom graag op creatieve
wijze in op maatschappelijke,actuele thema's."
Samen met projectieider Annick de \i/it bedachtVan Slobbehet project'Naturally Cool':
hangplekken in combinatie met natuur. De
invalshoek lijkt nogal hoog gegrepen.De Wit:
,,Het is een hardnekkig misverstand dat jongeren
niet geinteresseerd zijn in de natuur en in hun
omgeving. De praktijk bewijst het tegendeel. Jongeren blijken juist erg betrokken bij de natuur en
hebben er ook een duidelijke mening over."
De Wit verrichtte enkele jaren geleden, in opdracht van het ministerie van LNV, onderzoek
naar jongeren en natuur. De uitkomsten uit dit
onderzoek sluiten naadloos aan bij het project
Naturally Cool. ,Jongeren hebben grote behoefte
aan natuur. Ze vinden er rust om na te denken
en te ontspannen. Een natuurlijke hangplek past
heel goed in hun belevingswereld",aldus De Wit.

Grote betrokkenheid
Stichting wAarde heeft van begin af aan de jongeren actief betrokken bij het project. Leerlingen
van 5 vwo aan de Nijmeegse scholengemeenschap Groenewoud werkten tÍen weken lang aan
hun ideaie hangplek. Ze werden vooral uitgedaagd om na te denken over stad en natuur, hun
leefomgeving en leeÍlvensen.
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gaanvoornatuurlijke
hangplekken
Jongeren
Meerinformatie
,,Wat opviel was de grote betrokkenheid bij dit
vraagstuk",blikt van Slobbeterug. De jongeren
maakten dankbaar van de gelegenheidgebruik
om hun wensen kenbaar te maken, zoals Marloes
en Maud, twee zeventienjarigescholieren die
meewerkten aan het project. ,,Wij houden niet
van saaie hangplekken met veel steen.Wel van
bomen en een plek waar je kunt relaxen en bewegen en waaÍ we zelf iets kunnen creëren."
De Wit vult aan: ,,Belangrijkis een combinatie
van sport, natuur en een zekerekunstzinnigheid,
zoals een schilder- of graffitimuur. organische
vormen kwamen opvallend vaak voor, een meer
natural design,zoals een kronkelende heg met
aan een kant een grafittimuur." De ideeën van
jongeren staan soms in schril contrast met de
huidige inrichting van het openbaar groen. ,,ln
veel parken en plantsoenen zie je gescheiden
functies: hier een basketbalveld,daar een voetbalweide."
Ook het socialeisolement werd tijdens het
project onder de aandacht gebracht.Een veelgehoord geluid was dat jongeren zich vaak miskend
en onbegrepenvoelen.Van Slobbe:,,Zehebben
het gevoeldat niemand op hun mening zit te
wachten. Er wordt ook weinig naaÍ ze geluisterd
en dat versterkt de beeldvorming.Gemeentenen
jongerenwerkersdenken vaak wel te weten wat
de jongeren willen, maar vergeten nog wel eens
om echt met ze in gesprekte gaan.Gevolg:ze zljn
snel uÍtgekeken op de hangplek omdat hij niet
aansluit bij hun wensen en belevingswereld.

Een belangrijke conclusievoor De Wit werd hierbij
nog eens onderstreept:jongeren zijn wel degelijk
betrokken bij natuur en hun leefomgeving.,,De
Nijmeegsejongeren zijn serieus genomen. Ze
hebben zelfhet gevoeldat ze overiast verooÍzaken en wlllen dat graagveranderen.Tegelijkvonden ze een welwillende gemeenteraaddie wilde
luisteren. Een van de wethouders realiseerdezich
dat hij weinig met jongeren sprak, terwijl hij a1

StichtingwAarde heeft bij
het projectNaturallyCool
pakketsameneen speciaal
gesteld,bedoeldvoor
gemeenienen scholendie
met het projectaan het
werk willengaan.
T (ozq) 68q qB S6

jaren jeugdbeleid in zijn portefeuille had."

Nieuwe aanpak
Hoewel het project zich nog in het beginstadium
bevindt, hebben de eerstebelangstellendegemeenten zich al aangemeld.Van Slobbe:Naturally
Cool past prima in bestuurlijke-vernieuwingsprogramma's.Het biedt gemeenten de mogelijkheid
om met nieuwe vormen van participatie en betrokkenheid met jongeren en volwassenenaan de
slag te gaan.Naturally Cool is baanbrekend.Het
project biedt concrete ideeën en aanknopingspunten vooï een nieuwe aanpak.We mikken op een
nieuwe sociale cohesie,waar jongeren vanzelfsprekend weer deel van uitmaken."
Natuur als bindmiddel tussen jongeren en samenleving. Het is het ideaalbeeldvan Van Slobbe.
Het benadrukt volgens hem tegelijk de kracht van
de natuur. ,Jongerenhoeven geen draagvlak te
hebben voor natuur. Natuur biedt juist draagvlak
voor jongeren. En dat is iets wat z|j zich heel goed
realiseren.De belangstellingvoor natuur is echter
latent. Je moet ze erop aanspreken." I
s
Jongerenmaken maquetïe
van hun idealehangplek.

Waardering
Naar aanleiding van de schetsen,maquettes
en ideeën zijn een expositie en een debat georganiseerdtussen de betrokken jongeren en de
Nijmeegsegemeenteraad.,,Gelukkigreageerdede
gemeente enthousiast op het plan en toonde zij
waardering voor de inzet en ideeën van de jongeren", zegt De Wit. ,Je zag het gelijk aan de houding en reactie.In eerste instantie was er scepsis,
het vooroordeelover de ambtenarij.Toen de
gemeentebelangstellendbleek en aangaf dat de
jongeren hun eigen plek mochten maken, gingen
ze rechtop zitten en kwamen ze met ldeeën."
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Besteleen rapportagevan het pilotprojectvia:
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