
 

 
 
 
Discussienotitie Commissie Sociaal augustus 2018: naar een sterke basis in de wijken 
 
De meeste jongeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch groeien op in een omgeving die je onze 
jongeren toewenst. Zorgzame ouders, een goede school, een prettige wijk. Thuiscultuur, 
schoolcultuur en straatcultuur: het zijn de drie ingrediënten voor een geslaagde start in het leven. 
 
In West (m.n. Kruiskamp, Schutskamp en Boschveld) en de Hambaken is een goede start niet altijd 
vanzelfsprekend. Een dominante straatcultuur leidt in deze wijken vaker tot overlast en beginnende 
criminaliteit dan in andere wijken en dorpen van ‘s-Hertogenbosch. De school- en thuissituatie is 
vaak onvoldoende om dit te keren. 
 
Deze problemen zijn niet nieuw en ze staan niet voor het eerst –middels de voorliggende RIB 
Integrale aanpak jongeren in de wijk Hambaken en in West- op de politieke agenda. In de woorden 
van de voorzitter van Hambaken Gym: ‘vijfentwintig jaar traditioneel welzijnswerk heeft de 
problemen niet wezenlijk veranderd’. De problematiek is helaas wel urgenter geworden. Dat heeft 
een aantal redenen. Allereerst raken de betrokken jongeren steeds vroeger (begin tienerjaren)  in 
aanraking met overlast gevende straatcultuur en criminaliteit. Ook is er sprake van een relatie met 
ondermijnende criminaliteit en een dalend veiligheidsgevoel van medebewoners. Dit doet afbreuk 
aan de sociale cohesie en infrastructuur voor alle inwoners in deze delen van onze stad.  
 
De fracties van de PvdA en Bossche VVD zijn blij met de nieuwe aanpak rondom jongerenwerk. 
PowerUp073 is een goed initiatief waarin met de jongere, het gezin, de uitvoeringsprofessionals en 
de sociale infrastructuur in de wijk een gezamenlijke preventieve vuist wordt gemaakt. Repressie via  
goed toezicht en stevige handhaving is noodzakelijk, maar voorkomen is beter dan genezen. We 
kunnen ons ook van harte vinden in het uitgangspunt dat er gewerkt wordt op het niveau van de wijk 
en vanuit de leefwereld van de betrokken jongeren. Te lang heeft wat ons betreft de top-down 
beleidswereld van uitvoerende instanties de aanpak gedomineerd waarmee onvoldoende aansluiting 
werd gevonden bij de behoeften en leefwereld van de betrokken jongeren.  
 
We geloven dan ook sterk in de betrokkenheid van actoren en rolmodellen uit de wijken 
gemeenschappen zelf. Dat zijn niet alleen de professionals uit organisaties als Divers, S-Port, MEE en 
Juvans1 maar vooral ook  de netwerken en initiatieven uit de omgeving zoals Kruiskamp Ons Buurtje, 
Hambaken Gym, Noorderpoort Samen Doen, de buurtvaders en vele anderen. Organisaties die 
gevormd worden door mensen uit de wijk. Deze mensen brengen kennis van de dagelijkse praktijk en 
de realiteit van de straat mee naar Powerup073 en zijn juist de mensen waarvoor normaal gesloten 
voordeuren open gaan. De bereidheid is er. Of zoals de vrijwilligers van Kruiskamp Ons Buurtje bij 
een recent wijkbezoek stelden: ‘de wijk kan op ons rekenen maar daarvoor moeten wij óók op de 
gemeente kunnen rekenen’. 
 
In alle wijken en dorpen van onze gemeente zitten veel expertise en voorbeelden over het 
verbeteren van de sociale leefomgeving. Deze goede voorbeelden kunnen ook gebruikt worden door 

                                                     
1 Voor de inzet van de basisondersteuning door deze organisaties bestaat een overeenkomst met de 
gemeente waarin ook de financiering is geregeld. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de inzet 
hiervan. Andere maatschappelijke initiatieven die bestuurlijk worden goedgekeurd moeten ook uit 
deze gelden gefinancierd worden c.q. zullen door deze organisaties beschikbaar gesteld moeten 
worden. 



Powerup073 in West en Hambaken om het preventief jongerenwerk te versterken. Een ander 
voorbeeld van een organisatie die zo ingezet zou kunnen worden, is de Sportalliantie Rosmalen, 
Nuland en Vinkel. Dit burgerinitiatief heeft in haar bijna 10-jarig bestaan laten zien hoe goed het 
werkt om met vrijwilligers, met mensen uit de praktijk, die ondersteund worden met professionals 
“Samenwerking” te bevorderen. Samenwerking tussen sportorganisaties, scholen, wijken, 
maatschappelijke organisaties, eerstelijns gezondheidszorg en bedrijven. Deze expertise kan een 
goede aanvulling voor PowerUp073 zijn. 
 
De fracties van PvdA en Bossche VVD willen verder bouwen aan het jongerenwerk in West en de 
Hambaken. Dat leidt tot de volgende vragen aan de commissie: 
 

1. Deelt u met ons het enthousiasme voor de aanpak van PowerUp073 waarbij professionals 
samen met de wijk, het gezin en de jongere zelf preventief werken aan het vermijden 
onwenselijke straatcultuur en het bieden van perspectief? 
 

2. In het huidige organisatiemodel van PowerUp073 hebben de vrijwilligersorganisaties uit de 
wijken zoals de Hambaken Gym een “raadplegende” rol. Bent u met ons van mening dat juist 
de betrokkenheid van (vrijwillige) professionals in de wijk cruciaal is voor het succes van 
PowerUp073 en dat het goed zou zijn indien een afvaardiging hiervan binnen PowerUp073 
opgenomen wordt en daarbij gelijkwaardig participeert in de besluitvorming? 
 

3. Bent u ook met ons van mening dat succesvolle voorbeelden uit andere wijken, zoals de 
Sportalliantie, met hun werkwijze en aanpak betrokken moet worden binnen de huidige 
aanpak? 

 
4. Bent u dan ook met ons van mening dat -binnen de huidige middelen- meerjarige financiële 

zekerheid bewerkstelligd moet worden voor de sociale infrastructuur in de wijken en de 
professionals en rolmodellen die daar hun succes bewijzen?  
 

5. Bent u met onze fracties bereid om vooruitlopend op de vast te stellen begroting voor 2019 
te kijken naar de mogelijkheden om structureel financiële middelen te verschuiven naar de 
basis in de wijken (volgens het principe “geld volgt ondersteuning”)? 
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