Houthalen-Helchteren, 20 november 2011

Ter attentie van
Mevr. Veronique Mertens
gemeenteraadsvoorzitster
Grote Baan 112
3530 Houthalen-Helchteren

Geachte mevrouw

Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad november 2011 – rondhangende jongeren

Als S&D staan wij voor een warme en sociale samenleving waar het goed is om te wonen. Zo’n
samenleving kan er echter enkel maar zijn wanneer alle bevolkingsgroepen in de beste
verstandhouding met mekaar omgaan en dit in een kader van respect.
In een aantal deelwijken van onze gemeente, waaronder zeker ook in Houthalen-Oost duiken
frequent signalen op dat er wat hapert tussen deze onderlinge sociale contacten. Vaak wordt in één
adem hierbij een vermanende vinger uitgestoken naar het fenomeen van de rondhangende
jongeren. We kunnen er niet omheen, er gebeuren inderdaad geregeld feiten die niet meteen goed
te praten zijn, maar langs de andere kant zijn we als S&D er ook van overtuigd dat de beeldvorming
die in deze context rond rondhangende jongeren wordt gecreëerd niet helemaal strookt met de
realiteit.
Omdat wij als S&D proberen bepaalde visies en concepten te ontwikkelen die op een duurzame
manier feiten als deze in de toekomst op een positieve manier willen laten evolueren, vinden we het
belangrijk dat er rond deze thema’s doordacht gehandeld wordt, ook vanuit het gemeentelijk beleid.
In die context organiseerde S&D op 4 november een open debatavond met als thema ‘rondhangende
jongeren’. Er werden een aantal professionele sprekers uitgenodigd die elk vanuit hun visie deze
thematiek benaderden. Het werd een zeer leerrijke en zinvolle avond die bovendien kon rekenen op
heel wat belangstelling, zowel vanuit buurtbewoners als vanuit de rondhangende jongeren zelf.

Uit dit overleg leerden wij dat er een aantal trajecten zijn die zowel de buurtbewoners als de
jongeren zelf willen doorlopen om tot een structureel betere samenleving te komen voor alle
partijen. Hierbij detecteerden wij een grote bereidheid langs beide zijden om dit in de toekomst op
een positieve manier aan te pakken. Aangezien dit een open debatavond was die met een positieve
en partijoverschrijdende visie gepland en aangepakt was, vonden we het als S&D jammer dat er
vanuit het gemeentelijk beleid niemand aanwezig was. Maar goed, dat zijn keuzes die gemaakt zijn
en waar wij als S&D respect voor dienen op te brengen.
Aangezien deze avond zoals gemeld niet kaderde in een politieke actie tegen het gevoerde beleid,
maar enkel als doel had de communicatie rond dit thema op te starten én aangezien de reacties van
de aanwezigen uitermate positief waren, steken wij nu als oppositiepartij met plezier de hand uit
naar alle politieke partijen die actief zijn binnen ons gemeentelijk beleid. We zouden het als S&D een
meerwaarde vinden mocht elke partij omtrent dit thema samenwerken om zo te komen tot die
samenleving waar we hopelijk allemaal voor ijveren. Deze afspraak hebben we bovendien ook
gemaakt ten overstaan van de aanwezigen op onze open debatavond.
Daarom hebben we als S&D een aantal zeer concrete vragen ten overstaan van het
gemeentebestuur:
Als S&D willen we het gemeentebestuur vragen een open forum op te starten rond het thema
rondhangende jongeren in Houthalen-Helchteren. Bedoeling is dat in dit forum alle partijen, zowel de
jongeren zelf als de buurtbewoners en de geïnteresseerde politieke fracties alsook de betrokken
professionele deskundigen uit onze gemeente verenigd worden. Hierbij heeft het forum als doel een
structurele en duurzame methodiek uit te werken die het thema van rondhangende jongeren in de
toekomst op een positieve manier kan inbedden in onze samenleving.
Onze vraag is dan ook of het gemeentebestuur openstaat voor zo’n open forum dat via een aantal
geleide samenkomsten dit thema behandelt?
Indien het antwoord positief is, willen we als S&D vragen om reeds begin 2012 dit forum op te
starten. Binnen dit forum kunnen dan vragen en behoeften die leven binnen zowel de
buurtbewoners als de jongeren zelf aan bod komen. De gefundeerde analyses die uit dit forum
voortvloeien dienen dan nadien omgezet te worden in concrete realisaties en acties.
Graag horen wij de antwoord van het huidige bestuur op deze vraag in een open debat in de
gemeenteraad.
Alvast onze dank
Olga Vande Vloed
Jules D’Oultremont
gemeenteraadsleden S&D
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