Houthalen-Helchteren, 12 maart 2012
Ter attentie van
Mevr. Veronique Mertens
gemeenteraadsvoorzitster
Grote Baan 112
3530 Houthalen-Helchteren

Geachte mevrouw
Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad maart 2012 – hangjongeren
Enkele maanden geleden deden wij als S&D-fractie een oproep in deze gemeenteraad om een open debat te
voeren rond het thema hangjongeren in onze gemeente. Daarop werd toen geantwoord dat dit voorstel niet
de voorkeur wegdraagt van het huidige bestuur, daar het bestuur ervoor gekozen heeft dit thema binnen
een besloten groep te bespreken en er mee aan de slag te gaan.
Uit de toelichting destijds begrepen wij ook dat er een aantal initiatieven zouden genomen worden op korte
termijn. Graag peilen wij via deze schriftelijke vraag naar een stand van zaken in dit dossier, en wel aan de
hand van volgende vragen:
1. Is de werkgroep die destijds de problematiek van hangjongeren in Houthalen-Oost behandelde nog
samengekomen en welke zaken werden daar besproken?
2. Plant het gemeentebestuur de komende tijd concrete acties rond hangjongeren? Er werd gesproken
over de inplanting van een hangplek. Hoe staat het hier mee?
3. Er werd ook gesproken over de plaatsing van een camera aan ontmoetingscentrum ’t Park. Is deze
camera intussen geplaatst en actief en leverde dat al enige concrete resultaten op?
4. Eén van onze bezorgdheden als S&D-fractie was ook de beperkte inzet van jongerenwerkers,
straathoekwerkers en wijkopbouwwerkers in onder meer Houthalen-Oost. Welke inspanningen
werden er de voorbije maanden genomen om deze mensen extra te ondersteunen en/of de
capaciteit van hen te verruimen?
5. Hoe staat het met de werking van het jeugdhuis in Houthalen-Oost?
Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen tijdens een open debat in de gemeenteraad.
Alvast onze dank
Olga Van De Vloed
Jules D’Oultremont
gemeenteraadsleden S&D
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