
Samen tegen jeugdoverlast

De waarschuwing voor een boete 
wordt gebruikt in bijvoorbeeld 
portieken waar de jeugd staat en 
waar dat om verschillende rede-
nen ongewenst is. In zo’n geval 
wordt er eerst gewaarschuwd en 
daarna bekeurd. 
Op het moment dat een jongere 
overlastgevend gedrag vertoont 
in de buitenruimte en, ondanks 
waarschuwingen, daarmee door 
blijft gaan, dan kan de politie een 
huisbezoek a� eggen bij de jonge-
re en diens ouders. Deze optie is 
een tussenstap tussen de regu-
liere aanpak tegen jeugdoverlast 
en de aanpak van het Bestuurlijk 
Interventie Team. 

BOETE 
VOOR HANGEN

ZELF MELDEN?

VRAGEN?

Jeugdoverlast kan allerlei vormen aannemen, variërend van rondhangende jongeren tot criminaliserende risicojongeren. 

Jeugdoverlast kan op verschillende manieren vervelend zijn. De gemeente Waalwijk zet zich in tegen deze problemen en 

zet zich in voor de jongeren. Daarin werkt de gemeente samen. Samen met partners, samen met jongeren en samen met u!

Waarom hangen jongeren rond 
op straat? U kent ze vast nog 
wel: de plekken waar u met uw 
vrienden en vriendinnen rond-
hing. Weg van uw ouders, zodat 
u de grenzen kon opzoeken van 
wat nog net wel én wat zeker niet 
mocht.
Er is eigenlijk in al die jaren 
nog niet zo gek veel veranderd. 
Jongeren die naar de middelbare 
school gaan, komen vaak in aan-
raking met een nieuwe wereld, 

soms met andere normen en 
waarden. Wat ze van thuis heb-
ben meegekregen, is plotseling 
niet meer doorslaggevend.
De jongeren kijken naar wat een 
ander kan en durft en ze zoeken 
elkaar buiten op. Daarbij hebben 
ze vaak niet door dat hun hangge-
drag voor andere bewoners soms 
een probleem is.

Samen kom je verder 
Rondhangende jongeren en 

Jongeren buiten bij elkaar

Chillen ja• Samen op straat praten
• Samen op straat lachen

• Gesprek voeren met 
buurtbewoners• Samen naar oplossingen 

zoeken 
Overlast nee• Lawaai maken• Afval achterlaten• Wildplassen• Fietsen of brommers 
hinderlijk parkeren

• Brutaal zijn tegen buurt-
bewoners

buurtbewoners kunnen heel goed 
samenleven. Dat begint met open 
te staan voor elkaars opvattingen 
en ideeën en eventueel samen 
naar oplossingen te zoeken. 
U bereikt meer door jongeren 
positief en met een open houding 
te benaderen dan met een nega-
tieve en aanvallende houding. 
Knoop eens een gesprek aan, 
eventueel samen met andere 
buurtbewoners. Vertel de 
jongeren dat ze best ergens 
mogen rondhangen, maar 
dat overlast voor u niet 
prettig is. En zeg dan ook 
wat voor u overlast is en 
wat niet. Probeer afspra-
ken met elkaar te maken, 
zodat u en de jongeren 
tevreden zijn.

Chillen ja, overlast nee
De gemeente Waalwijk gebruikt 
de uitspraak ‘chillen ja, overlast 
nee’ om duidelijk te maken wat 
wel én niet kan op straat.

Het Bestuurlijk Interventie Team

Ernstige overlast of zelfs criminaliteit vormen niet alleen een risico 
voor de jongeren zelf, maar ook voor de openbare orde en veiligheid 
van de gemeente. Soms is het nodig om in te grijpen als jongeren een 
verkeerde richting op gaan.

Een van de middelen die de gemeente Waalwijk kan inzetten om 
overlastgevers of jeugdige criminelen bij te sturen is een ‘bestuurlijke 
interventie’ van het Bestuurlijk Interventie Team (BIT). Het BIT be-
staat uit een vertegenwoordiging van politie, belastingdienst, sociale 
recherche en de gemeente.  Het BIT is een preventief instrument 
dat bedoeld is om het gedrag van de jongere te laten stoppen en de 
jongere tegelijkertijd ondersteuning biedt in de vorm van een passend 
hulpaanbod.  

Als het sociale aanbod geen e� ect heeft en de overlast niet stopt, 
brengt het BIT huisbezoeken aan de overlastgever en zo wordt de druk 
op de jongere steeds verder opgevoerd. Met de verschillende partners 
wordt er gezocht naar de passende druk op jongere en zelfs op hun 

omgeving. Het uiteindelijke 
doel is om de overlast te stop-
pen en om de jongere perspec-
tief te bieden. 

U kunt (jeugd)overlast melden 
bij de gemeente. De gemeente 
bepaalt welke mogelijkheden 
toepasbaar zijn per overlast. 

Melding doen kan bij de politie 
via: 0900 - 88 44 
www.politie.nl > via de keuze 
‘melding doen’.

Anoniem melding doen 
kan bij Meld Misdaad 
Anoniem via:
0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl > 
via de keuze ‘anoniem melden’.

Melding doen kan bij de 
gemeente via:
0416 - 683 456 

www.waalwijk.nl/melding
De app MijnGemeente   
(Dit kan ook anoniem)

Let wel: als u een terugkoppe-
ling wilt, hebben we uiteraard 
wel uw contactgegevens nodig.

Heeft u vragen over iets wat u op 
deze pagina heeft gelezen? Neem 
dan contact op met de gemeente 
Waalwijk via ons algemene tele-
foonnummer 0416 - 683 456.

Bestuurlijk Interventie Team


