Uitkomsten van de enquête werkgroep hangjongeren

Amsterdam, 16 juli 2021
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Inleiding
Tijdens de ALV van 19 mei 2021 heeft de werkgroep hangjongeren een presentatie gegeven over de
resultaten die zijn behaald. Daarnaast werd een alternatief gepresenteerd met het motto: Minder
hekken voor meer privacy. Tevens werd een enquête aangekondigd om inzicht te krijgen in welke
maatregelen genomen zouden kunnen worden om de overlast van hangjongeren terug te dringen.
Het doel van de enquête was dus om te toetsen of de maatregelen die de werkgroep hebben
bedacht op weerstand zouden stuiten of niet. En dus of het zin had om de oplossingen voor te
stellen aan het bestuur. Het gaat om vijf acties. In deze notitie worden de uitkomsten van de
enquête gepresenteerd en komt de werkgroep met adviezen die aansluiten bij de uitkomsten.
Resultaten
44 bewoners hebben de enquête ingevuld. Dat is ruim een derde van de bewoners (37%). Niet alle
vragen zijn door de bewoners ingevuld. In de grafieken wordt aangegeven door hoeveel mensen dat
wel is gedaan. Ook hebben enkele mensen soms twee maatregelen aangegeven per actie. Ook dat is
verwerkt in de data.
Naast het invullen van de enquête hebben enkele mensen ook schriftelijk een reactie gegeven. Soms
zijn het net even wat andere ideeën dan de voorgestelde maatregelen. Maar ook kritische
kanttekeningen zijn gemaakt. Deze zullen allemaal bij de diverse maatregelen de revue passeren.

Uitkomsten per actie
1. Borden
Bij deze vraag hebben 3 mensen geen antwoord gegeven en 1 bewoner heeft twee maatregelen
aangekruist. Derhalve 42 antwoorden waaruit blijkt dat 74% vindt dat er borden geplaatst moeten
worden.
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Als het gaat om de tekst op het bord, dan is er een meerderheid voor de tekst: Privéterrein,
Verboden toegang voor onbevoegden Art. 461 Wetb. v. Strafrecht.
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Borden (N= 42)
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Plaats op elk woonblok een bord
met de tekst: Privéterrein, Verboden
toegang voor onbevoegden Art. 461
Wetb. v. Strafrecht

Opmerkingen die zijn gemaakt gaan o.a. over de plaatsing van de borden. De suggestie wordt
gedaan om goed te kijken waar je de borden plaatst. Zo wordt aangegeven dat het plaatsen van een
bord op het gebouw niet duidelijk aangeeft waar nu de erfgrens ligt. Het idee wordt geopperd om de
borden vooraan de tuin te plaatsen.
Er waren ook twee alternatieve ideeën als het gaat om de teksten op de borden. Een daarvan was
om de toon vrolijk en positief te houden i.p.v. afschrikwekkend.
Een ander idee was om te kijken naar de borden die aan de Westermoskee zijn bevestigd. Daarop
staat: Niet rondhangen, geen drugs gebruiken et cetera. Op die manier maak je duidelijk dat je wél
ons terrein mag passeren, maar geen andere dingen mag doen. Een dergelijk bord tezamen met
privéterrein verboden toegang voor onbevoegden is overduidelijk.
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Er werden ook kritische kanttekeningen gemaakt t.a.v. borden. Die kwamen neer op dat het
onvriendelijk oogt en dat het de omgeving een minder prettige uitstraling geeft. Tot slot gaf een
enkeling aan dat het niets helpt.

Advies werkgroep
Plaats borden met de tekst: Privéterrein, Verboden toegang voor onbevoegden Art. 461 Wetb. v.
Strafrecht. En denk goed na waar je deze gaat plaatsen. Het plaatsen van borden geeft gehoor aan
de uitslag, maar daarnaast hebben de wijkagent en de projectleider jeugd en veiligheid, afdeling
handhaving aangegeven dat borden zeker effect hebben. Tevens helpt het ook bij het aanspreken
van hangjongeren. Je kunt als bewoner naar de borden verwijzen en uitleggen dat ze op privéterrein
zijn. Het voorkomt een onnodige discussie.

2. Sensorlamp
1 bewoner had hier geen voorkeur aangegeven. Een meerderheid (70%) is voor het plaatsen van
sensorlampen.

Sensorlampen (N=43)
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Een kritische noot was dat de lamp aanspringt bij iedere poes die langs loopt. En ze passen bij een
industrieterrein, niet bij ons.
Advies werkgroep
Plaats op elk gebouw een sensorlamp. Ook hiervan zegt de wijkagent en de projectleider afdeling
handhaving dat het werkt. Het is een probaat middel tegen inbraak, maar ook tegen hangjongeren.

3. Hekken
Hier hadden 2 bewoners niets ingevuld en 2 bewoners 2 maatregelen aangekruist. Duidelijk is dat
het ging tussen de hekken zo te laten zoals het nu is en de optie minder hekken. De optie geen
verandering in de hekken kreeg de meeste stemmen, namelijk 21 (48%). De optie minder hekken
kreeg 15 stemmen (34%).
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Hekken (N=44)
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De volgende opmerkingen werden gemaakt t.a.v. hekken:
•
•
•
•
•
•

We hebben al mooie hekken rondom onze appartementen, houden zo!
Geen hekjes met sleutels en zo alsjeblieft.
Plaats geen hekken op de terreinen tussen gebouw 1 en 2 en gebouw 6 en 7. Dat wil
niemand.
Aanpassing van hekken zorgt voor hoge kosten, terwijl het effect arbitrair is.
Geen verandering in hekken. Eerst de andere zaken proberen.
Deze week tot tweemaal toe een groep jonge (zwem) kinderen die verstoppertje speelden
in de tuinen. Ze stonden pal naast mij, terwijl ik achter zat te werken. Daarom adviseer ik
echt (klap)hekjes!

Advies werkgroep
Gezien de hoge kosten en de onduidelijkheid of verandering in hekken effect heeft, adviseert de
werkgroep, conform de uitkomsten van de enquête, om geen verandering aan te brengen in de
hekken. Het zou een mogelijke laatste stap kunnen zijn, nadat eerst andere maatregelen zijn
genomen. De werkgroep adviseert daarom ook om dit onderwerp voorlopig te laten rusten.

4. Buurtavond OMGAAN MET HANGJONGEREN door Hans Kaldenbach
Twee bewoners hadden hier geen voorkeur aangegeven. 17 mensen willen zich laten informeren
door Hans Kaldenbach over hoe je het beste kunt omgaan met hangjongeren. Ondanks dat het een
minderheid is (40%), lijkt het de werkgroep een goed idee om toch een avond te organiseren. Er is
een duidelijk behoefte en daaraan wil de werkgroep graag gehoor geven.
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Buurtavond (N=42)
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Advies werkgroep
Organiseer een buurtavond waarbij mensen zich laten informeren hoe je het beste kunt omgaan
met hangjongeren.

5. Beveiligingscamera’s
Bij deze maatregel hadden alle bewoners een keuze gemaakt. Een duidelijke meerderheid (68%) is
voor het plaatsen van beveiligingscamera’s.
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Er werd ook een suggestie aan de hand gedaan om Google Nest camera’s te plaatsen. Via een
abonnement kun je de beelden goedkoop streamen (iets in de orde van 5 euro voor 3 camera’s). Het
voordeel is dat iedereen van het Joos Banckersplantsoen kan inloggen.

Advies werkgroep
Installeer beveiligingscamera’s. Het werkt preventief en je hebt beelden die gebruikt kunnen worden
door de politie. Het vergt wel een behoorlijke investering. Een veel goedkopere oplossing is om
zogenaamde dummy’s op te hangen. Je hebt echte camera’s die kapot zijn en daarvoor worden
gebruikt. Naast de dummy’s moeten dan ook bordjes worden aangebracht met de waarschuwing:
Camerabewaking. Dit is ook wettelijk verplicht. Een dummy heeft ook een afschrikwekkend effect.
Het nadeel is echter wel dat je geen beelden kunt vastleggen.
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Eindadvies van de werkgroep
Gezien de uitkomsten en de reacties op de enquête adviseert de werkgroep het volgende:
•
•
•
•
•

Plaats borden met de tekst: Privéterrein, Verboden toegang voor onbevoegden Art. 461
Wetb. v. Strafrecht. Kijk wel goed waar je de borden gaat bevestigen.
Plaats sensorlampen.
Breng geen veranderingen aan in de hekken.
Organiseer een buurtavond waarbij mensen zich laten informeren hoe je het beste kunt
omgaan met hangjongeren.
Plaats beveiligingscamera’s of dummy’s.

Nagedacht moet worden over een fasering. Je zou eerst met een maatregel kunnen beginnen. Als
dat onvoldoende mocht blijken, voer je een volgende maatregel in. Zo voorkom je mogelijk
maatregelen die geld kosten en niet nodig waren. Het plaatsen van borden zou al direct kunnen
worden gedaan. Het is geen kostbare ingreep. Omdat het geen grote ingreep is, zou ook al
tegelijkertijd een andere maatregel genomen kunnen worden. Het is dan de vraag of je eerst
beveiligingscamera’s plaatst of de sensorlampen. Het plaatsen van sensorlampen is goedkoper en
gemakkelijker te realiseren. Daarom zou het plaatsen van beveiligingscamera’s een uiterste middel
kunnen zijn. Het komt ook tegemoet aan enkele kritische opmerkingen die zijn gemaakt over de
uitstraling. Als je alles invoert kan het complex een uitstraling geven dat het hier onveilig is. Twee
bewoners gaven aan dat bezoekers door de bordjes, hekken en lampen het idee kunnen krijgen dat
de Joos Banckersplantsoen een onveilige buurt is.
Het zijn zaken waar zeker goed over nagedacht moet worden. Is het nemen van alle maatregelen
geen overkill en maak je het dan niet juist onveiliger? Aangezien een meerderheid voor het nemen
van enkele maatregelen zijn, is de werkgroep van mening dat er daadwerkelijke stappen gezet
dienen te worden. Te beginnen met het plaatsen van borden en aanvullend de sensorlampen.
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