
Hangjongeren
Sinds de zomer zijn wij als wijkraad actief betrokken bij hangjongeren-problematiek in onze wijk. De 
wijkraad wilde graag voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om met u van gedachten te wisselen over 
dit onderwerp. Echter vanwege de aanhoudende maatregelen lijkt dit op korte termijn niet haalbaar. Wij 
blijven ons natuurlijk wel inzetten voor dit onderwerp. Vanwege het grote aantal vragen en klachten die wij 
ontvangen willen wij u graag via deze weg wat informatie, tips en handreikingen bieden. 

Het ontwikkelende puberbrein
De overlast bezorgende groep bestaat met name uit jongeren van ~12 jaar tot ~17 jaar. Dit is vrij jonge jeugd die 
nog middenin de puberteit staat. Dit houdt concreet in het abstract denken en het overzien van consequenties nog 
niet volledig is ontwikkeld. Jongeren lijken daarom vaak roekeloos en onverantwoord.
Het juist beoordelen in interpreteren van sociale interactie is voor hen erg lastig en daardoor voelen ze zich snel 
(onterecht?) aangevallen. Tegelijkertijd reageren ze ook net zo gevoelig op positieve stimulering. 

Coronatijd
De huidige maatregelen, die al zeer lange tijd van kracht zijn, zorgen voor neerslachtige gevoelens bij alle 
leeftijdsgroepen in onze bevolking. De onzekerheid ten aanzien van wel/geen aanvullende maatregelen en 
wel/geen langere vakanties maakt dat jongeren vaak niet goed weten waar ze aan toe zijn. Reguliere sociale 
interacties zijn enorm beperkt waardoor normale uitlaatkleppen ontbreken. Op een goede manier met de 
eenzaamheid, onzekerheid en frustraties omgaan is voor hen lastiger dan voor volwassen doordat ze nog in 
ontwikkeling zijn. De meeste jongeren gaan hier heel goed mee om, een kleinere groep heeft hier meer moeite 
mee en zoekt de grenzen op van onze maatschappij.

Is er echt sprake van overlast?
Wanneer jongeren samen komen bij u in de buurt is het belangrijk u zich eerst af te vragen of er sprake is van 
overlast. Vanzelfsprekend hebben jongeren evengoed het recht om gebruik te maken van de openbare ruimte en 
voorzieningen als ieder ander. Een groep jongeren die overdag of aan het begin van de avond gezellig samenkomt 
vormen geen probleem. Wanneer is er dan sprake van overlast?
Indien jongeren schade toebrengen aan persoonlijke of publieke eigendommen kan er gesproken worden van 
overlast. Ook wanneer zij na 22.00 uur 's avonds luidruchtig aanwezig zijn bijvoorbeeld omdat zij harde muziek 
hebben aanstaan of vuurwerk afsteken kan er gesproken worden van overlast. 

Wat te doen bij overlast? 
In geval van overlast waarbij geen sprake is van crimineel gedrag kunt u het beste (anoniem) melding doen via de 
Fixi-app. Bij crimineel gedrag kunt u melding doen bij de politie, afhankelijk van de aard van het gedrag doet u dit 
door 112 te bellen of door 0900-8844 te bellen. De politie prioriteert meldingen op basis van de ernst. Het kan zijn 
dat er op hetzelfde moment ernstigere meldingen zijn en de politie niet (direct) langs komt. 
Wij begrijpen dat het ontbreken van een directe actie op uw melding frustrerend is, maar willen u toch 
aanmoedigen om meldingen te blijven doen. Op basis van het aantal en de aard van de meldingen worden 
namelijk extra middelen ingezet om de problemen aan te pakken. 

Wat kunt u zelf doen? 
We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor een leefbare wijk. Als u zich hiertoe bekwaam voelt en het niet leidt tot 
onveilige situaties voor u zelf willen wij u aanmoedigen om regelmatig even een wandelingetje te maken en dan 
een vrijblijvend praatje te maken met de jeugd. In het begin zult u argwaan en weerstand ervaren maar als u dit 
regelmatig doet leert u elkaar kennen en bouwt u een relatie op. Het praatje kan dan erg gezellig worden! 
Als gevolg hiervan wordt de anonimiteit doorbroken waardoor het makkelijker wordt om een beroep te doen op die 
relatie wanneer u, een dag nadat er onrust is geweest, langskomt en hen erop aanspreekt. 

Wilt u hier meer over weten / lezen? 
Jongeren en coronacrisis: https://tinyurl.com/y48pahcc, Puberbrein: https://tinyurl.com/y2ltqwnj
Hangjongeren: https://www.politie.nl/themas/hangjongeren.html
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Nieuws van de wijkraad
In het voorjaar zijn er enkele luiercontainers geplaatst nabij de Jumbo voor het inzamelen 
van luier en incontinentiemateriaal. Dit leidde tot grote weerstand bij de direct 
aanwonenden. Zij wonen al op een zeer drukke (en luidruchtige) locatie vanwege de 
aanwezigheid van de supermarkt, de glasbak en textielcontainers. Het onverwacht 
verschijnen van deze containers was dan ook aanleiding voor omwonenden en de 
bewonerscommissie van de Lavendel om bij de wijkraad aan te kloppen.

Wij hebben in samenspraak met de gemeente en de omwonenden gekeken naar passende oplossingen. 
De enige oplossing die acceptabel bleek voor alle partijen was het verplaatsen van de containers naar een 
andere locatie. Er is zorgvuldig door de gemeente en de wijkraad gekeken naar andere opties waarbij een 
aantal criteria van belang waren. De containers dienden
1. op zo groot mogelijke afstand van woningen geplaatst te worden
2.bereikbaar te zijn voor gebruikers zonder dat daarvoor extra verkeersbewegingen nodig zijn
3. langs een doorgaande weg te liggen zodat lediging van deze zware containers arbo-technisch 

verantwoord kan gebeuren

De meest voor de hand liggende plaats die voldeed aan al deze voorwaarden bleek nabij de school/het 
kinderdagverblijf te zijn. In overleg met het schoolbestuur is een geschikte locatie gevonden. 
Om te voorkomen dat omwonenden onverwacht, wederom, verrast werden door het verschijnen van 
containers hebben wij direct omwonenden geïnformeerd en gelegenheid gegeven om eventuele bezwaren 
kenbaar te maken. 

Er waren zeer weinig bewoners die bezwaar hebben gemaakt. De genoemde bezwaren 
waren, hoewel begrijpelijk, niet zwaarwegend genoeg om af te zien van het verplaatsen 
van de containers naar de voorgenomen locatie. De gemeente heeft wat ons betreft 
adequaat gereageerd op de bezwaren en voldoende maatregelen getroffen om eventuele 
overlast tot een minimum te beperken. Wij hebben als wijkraad daarom een positief advies 
afgegeven aan de gemeente Cuijk.
De containers werden op 16 december verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Lavendel, 
in het plantsoen aan het parkeerterrein voor basisschool De Waai.

Gelukkig nieuwjaar!
Inmiddels ben ik twee jaar voorzitter van uw wijkraad. Het werk doe ik met erg veel plezier in een superleuk 
team van enthousiaste mensen. Vaak krijg ik de vraag hoe ik het allemaal doe, een gezin met 4 kleine 
kinderen, 4 dagen per week werken en dan ook nog werken voor de wijkraad. 

Daarop zeg ik altijd gekscherend.... ik heb een lieven man! En niets is minder waar, maar er schuilt ook een 
diepe overtuiging achter waarlangs ik mijn leven vormgeef. Mijn overtuiging bestaat eruit dat ik geloof dat 
alle mensen welwillend zijn en het beste voor hebben met elkaar. Misschien is deze gedachte naïef, of 
idealistisch? Maar wat mij betreft ziet de wereld vanuit dit blikveld er mooi uit.

Tegelijkertijd stelt het leven ons voor uitdagingen en kunnen we allemaal op zijn tijd hulp gebruiken. Hulp op 
persoonlijk vlak, hulp om onze omgeving net een beetje mooier of beter te maken, hulp van welke aard dan 
ook. Als je hulp nodig hebt, maar niet krijgt, kun je teleurgeteld raken. Deze teleurstelling zorgt er soms voor 
dat men ook niet langer bereid is iets voor een ander te willen doen.

Wij proberen dit om te keren, door juist proactief iets voor de maatschappij of een ander te doen hopen wij 
u te inspireren om zelf ook een stap te doen. Dit hoeft geen grote stap te zijn. Gewoon een buurtgenoot een 
prettige dag wensen, of iemand die met een lekke band staat even hulp bieden. Het kan iets heel kleins zijn, 
waardoor de dag van een ander er weer net wat zonniger uit komt te zien. 

Laten we elkaar in deze tijd, waar eenzaamheid, stress en zorgen actuele thema’s zijn, bezien vanuit het 
licht dat iedereen het goed met elkaar voor heeft ook al is dat wellicht niet altijd direct zichtbaar. 
Wij wensen u een heel gelukkig en gezond nieuw jaar!

Namens de wijkraad, Yvette van Rijckevorsel



Hebt u ook meegepraat?
De posters op bill boards en in de lokale kranten zijn u vast niet ontgaan! Maar waar ging dit nu 
eigenlijk over? Weet u het? Graag praten wij u even bij!

Nog maar 387 dagen en dan bevinden we ons in de gemeente Land van Cuijk. Dit bouwen aan onze 
nieuwe gemeente wil de gemeente doen samen met de inwoners van de vier herindelingsgemeenten. De 
afgelopen weken hebben zij via een digitale enquête aangeven waar zij over willen meepraten in de nieuwe 
gemeente en op welke manier. 

Wat werd er dan zoal gevraagd?
De gemeente wil weten waar u tevreden over bent, en wat u nog mist. U kunt daarbij denken aan de 
kwaliteit van openbare ruimte, openbaar groen en parkjes, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen, 
onderlinge sociale contacten, bereikbaarheid, publieke en sociale voorzieningen.
Daarnaast wilde de gemeente graag weten op welk punt in het proces u betrokken wilt worden. Wilt u zelf 
de plannen bij het beleid uitwerken? Of wilt u de gelegenheid kregen om zodra plannen uitgewerkt zijn hier 
uw mening over te geven. Of wilt u uitsluitend geïnformeerd worden en hebt u geen behoefte aan verdere 
inspraak? Dit kan natuurlijk per onderwerp verschillen. Kortom, wie staat er wanneer aan het roer? 
Het mooie aan deze enquête was dat er veel ruimte was om eigen ideeën en suggesties kenbaar te maken.

In totaal hebben 1.825 inwoners deelgenomen aan de enquête. Verschillende leeftijdscategorieën waren 
vertegenwoordigd:
· < 20 jaar: 8 ·     20 t/m 35 jaar: 238 · 
 36 t/m 50 jaar: 398·     51 t/m 65 jaar: 693
· > 65 jaar: 488
Wij zijn superblij met de 634 mensen uit Cuijk die hun ideeën en suggesties hebben gegeven via deze 
enquête! Deze input vormt een belangrijke bouwsteen voor de gemeente Land van Cuijk en de 
samenwerkingsvorm met haar inwoners. De resultaten en conclusies worden in januari door de gemeente 
bekend gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte!

Werkgroep verkeersveiligheid - vacatures
Naar aanleiding van zorgen van omwonenden en ouders over de verkeersveiligheid wil de wijkraad 
al langere tijd onderzoek doen naar de veiligheid rondom basisschool De Waai. Tijdens de laatste 
wijkschouw is in samenspraak met de directeur van de Waai en de gemeente afgesproken dat de 
wijkraad een werkgroep opricht bestaande uit omwonenden, ouders en school. Wij zijn daarom nu 
op zoek naar mensen die mee willen denken. De werkgroep kan van start wanneer er minstens 2 
omwonenden en 2 ouders zich hebben gemeld bij de wijkraad. Meldt u zich bij ons aan? 

De werkgroep heeft de volgende taken:
Allereerst gaat de werkgroep onderzoeken of en in hoeverre  ouders/omwonenden denken dat er sprake is 
van een onveilige verkeerssituatie rondom de basisschool. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de buurt en 
onder ouders. 
Indien de werkgroep constateert dat men de verkeerssituatie onveilig vindt, is het aan de werkgroep om in 
kaart te brengen wat dan onveilig is aan de huidige situatie.

Vervolgens brengt de werkgroep adviezen uit aan de 
gemeente ter verbetering in samenspraak met de school.

De wijkraad ondersteunt de werkgroep door vergaderruimte, 
middelen en advies te bieden. Er is een bestuurslid 
aangewezen als vast contactpersoon voor de werkgroep. 

U kunt zich aanmelden via:
info@heeswijksekampen.nl 
ovv werkgroep verkeersveiligheid.



Let's Play Ball!
Ken jij de Bullfighters al? Dè vereniging voor honkbal en softbal in het Land van Cuijk. 

De Bullfighters bestaan inmiddels al 40 jaar, maar niet iedereen in onze 
wijk kent ons. Wij zijn een kleine, enthousiaste en sportieve vereniging 
op het Sportpark De Groenendijkse Kampen. We hebben een 
jeugdteam, heren teams en een recreanten team. Het jeugdteam is er al 
voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. Het Pupillenteam (8-12 jr) is zelfs 
twee jaar achter elkaar kampioen van de regio geworden!

Honkbal is een echte buitensport en het seizoen loopt van maart tot en 
met september waarbij er op 2 velden wordt gespeeld. In de winter is er 
zaaltraining in het Merlet college. De wintertijd is er ook om de club op 
te knappen. Momenteel wordt er door vrijwilligers hard gewerkt aan het 
ophangen van nieuwe netten. Ook organiseren de Bullfighters jaarlijkse 
toernooien op de club en worden er gast clinics gegeven door 
tophonkballers.

Tijdens de jeugdtrainingen kan je oefenen met slaan, pitchen en catchen (gooien & vangen) en worden de spelregels uitgelegd. Ook 
worden er wedstrijden gespeeld in de training én in de competitie.

Dus, verveel jij je in de Corona tijd? Heb je interesse en wil je eens komen kijken? Kom dan 3x gratis en vrijblijvend meetrainen! 
Stuur een mailtje naar info@bullfighters.nl en we nemen contact met je op. Tot snel!

Ludieke actie - doet u mee?!
De wijkraad wordt met enige regelmaat door bewoners aangeschreven die zich ergeren aan de aanwezigheid van de 
alomtegenwoordige hondenpoep. Het is een fenomeen dat ons begrip nog altijd te boven gaat aangezien er een opruimplicht geldt. 
Het onderwerp is ook regelmatig besproken met de gemeente. Wethouder Jilisen geeft aan dat de gemeente weinig kan doen tegen 
dit probleem, tijdens een bewonersavond gaf hij aan dat de BOA’s zich niet kunnen gaan verstoppen achter een boom tot er een 
hondeneigenaar langs komt die de hondendrol niet opruimt. Wij zijn van mening dat er toch echt wel meer gedaan kan worden op 
het gebied van handhaving en preventie. Wij willen daarom op ludieke wijze aandacht vragen voor dit probleem, daar hebben wij 
uw hulp bij nodig! 

Wij vragen u om van 11 tot en met 24 januari iedere hondendrol die u tegenkomst te 
fotograferen en te melden via de Fixi-app bij ‘hondenoverlast’. Deze app is gratis te 
downloaden en kunt u gebruiken om de gemeente te informeren over allerhande zaken die 
aandacht vragen. Laten we, door een stortvloet aan meldingen, met zijn allen duidelijk 
maken dat het niet gaat om een enkele drol hier of daar, maar om een structureel probleem 
waardoor wandelen en spelen in onze parken een viezige bedoening wordt!

Hebt een mooie foto gemaakt? Stuurt u uw foto dan naar redactie@heeswijksekampen.nl ovv hondenpoep. De mooiste foto van de 
dag plaatsen wij in de actieperiode op onze facebook pagina om namens alle buurtbewoners aan hondeneigenaren te vragen om 
voortaan de opruimplicht te eerbiedigen!

Wijkraadinformatie
De wijkraad vergadert van 19.30 - 22.00 uur. Het is mogelijk om 
met de wijkraad van gedachten te wisselen van 19.00 - 19.30 uur. 
U kunt via email (info@heeswijksekampen.nl) een verzoek om 
spreektijd indienen.

Paul Moerdijk is gestopt als bestuurslid van de wijkraad. Paul zal zijn werkzaamheden als coördinator van de nieuwsbriefbezorging 
nog wel voortzetten. Wij bedanken Paul voor zijn inzet de afgelopen jaren!

Er zijn verschillen de functies vacant binnen de wijkraad. Wilt u een steentje bijdragen? Wij horen graag van u via 
voorzitter@heeswijksekampen.nl. Wij zoeken dringend een PR medewerker/social media beheerder. 

Agenda
5 januari -  wijkraadvergadering
1 februari -  wijkraadvergadering
1 maart - -  wijkraadvergadering
12 april - -  wijkraadvergadering


