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‘Ook die laatste zes over de streep’ – onder die kop verhaalde men in een 
speciale nieuwsbrief voor de Hambaken in februari 2006 over de succesvolle 
aanpak van overlast van met name Marokkaanse jongeren in de Hambaken. 
Inmiddels zijn we tien jaar verder. En zoals wel vaker blijken achterstand en 
sociale problemen hardnekkiger dan gehoopt.  
 
Alle inzet op minder overlast, minder criminaliteit, minder schooluitval en 
minder vervreemding ten spijt is de Hambaken nog altijd de wijk waar deze 
problemen zich neigen te concentreren. Sprekend zijn bijvoorbeeld de cijfers 
uit de veiligheidsmonitor. Bosschenaren geven hun buurt als het gaat om het 
gevoel van veiligheid gemiddeld een 6,7. De beoordeling door bewoners van de 
Hambaken blijft hier met een 4,8 fors bij achter. Hetzelfde geldt voor het 
onderwijsniveau en de werkgelegenheid. Het is de frustratie van menig 
onderwijzer, straatcoach en beleidsmaker. Goed werk wordt verricht -de wijk is 
onmiskenbaar vooruitgegaan- maar telkens weer wordt de realiteit van 
plannenmakers en uitvoerders ingehaald door de praktijk. 
 
Het is een nieuwe trend waarover de fractie van de Bossche PvdA zich zorgen 
maakt. In toenemende mate bereiken ons signalen van ouders, onderwijzers en 
hulpverleners dat een groep met name Marokkaanse jongeren zich aan het zicht 
dreigt te onttrekken. Een groep van dertig tot veertig jongeren in de 
leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar hangt niet langer op straat rond maar in 
schuurtjes – teruggetrokken van de wijk, onzichtbaar voor welzijnswerkers, 
politie en straatcoaches. Ouders van deze jongens luiden nu samen met 
jongerenwerker Youssef Noudri bij ons de noodklok (zie bijlage). Zij vrezen 
dat hun kinderen ‘ontsporen en problemen veroorzaken’ en afglijden naar 
vandalisme, schooluitval, drugsgebruik en criminaliteit.  
 
Eerder onderzoek naar de groep Marokkaanse jongeren in Den Bosch (Tussen 
onmacht en onwil: een kwalitatief onderzoek naar twintig Marokkaanse 
Veelplegers. Politieacademie district den Bosch, 2008) laat zien welke 
voorwaarden noodzakelijk zijn voor het bereiken van dergelijke jongeren: a) 
positieve rolmodellen; b) outreachende hulpverlening gericht op contact met de 
gezinnen; c) medewerkers uit de gemeenschap zelf; en d) brede, streetwise 
bagage.  
 
Dat biedt in de praktijk alleen de Hambaken Gym met sinds september 2014 
Youssef Noudri als verbinder/ jongerenwerker. Via de kickboksschool en 
huisbezoeken worden de contacten met jongeren en ouders gelegd. Door het 
winnen van vertrouwen, het bieden van structuur worden jongeren die dreigen af 
te glijden op weg geholpen naar school en werk. De resultaten zijn uitstekend. 
Voor een subsidie van slechts 82.000 euro is vorig jaar de uitval van 12 



jongeren  voorkomen, met vele anderen een traject in gang gezet en een 
ijzersterke vertrouwensband met de buurt opgebouwd. 
 
Het bestuur van de Hambaken Gym voert daarom al geruime tijd gesprekken met 
betrokken ambtenaren en wethouder over uitbreiding van de werkzaamheden 
waarvoor minimaal één extra jongerenwerker uit de gemeenschap aangetrokken zou 
moeten worden. Gezien de lopende contracten met Divers heeft het bestuur 
echter te horen gekregen dat ze in gesprakken met de laatstgenoemde 
organisatie daar de middelen moet zien te verkrijgen. Een route die uiteraard 
niet tot resultaat heeft geleid. De Hambaken Gym heeft voorts deze maand te 
horen gekregen dat een incidentele subsidie van 75.000 euro wederom is 
toegekend – een omvang die verdere uitbreiding van de werkzaamheden onmogelijk 
maakt.  
 
De signalen van nieuwe, zich aan het oog onttrekkende problematiek met een 
groep jonge Marokkaanse jongeren, gecombineerd met het gebrek aan vooruitgang 
dat er geboekt wordt in het uitbreiden van de slagkracht van de Hambaken Gym 
leidt bij de fractie van de PvdA tot de volgende vragen aan de commissie: 
 

- Deelt u de zorgen van de PvdA-fractie omtrent de nieuwe 
jongerenproblematiek in de Hambaken? 
 

- Bent u eveneens van mening dat de bewoners van de Hambaken alle inzet 
van het stadsbestuur verdienen om de achterblijvende veiligheid, 
woongenot, schoolprestaties en werkgelegenheid te verbeteren? 
 

- Deelt u onze mening dat inzake de problematiek met Marokkaanse jongeren 
de oplossing gezocht moet worden in de ‘Tussen onmacht en onwil‘ 
omschreven aanpak die mede gebaseerd is op het inschakelen van positieve 
rolmodellen, outreachende hulpverlening gericht op contact met de 
gezinnen, medewerkers uit de gemeenschap zelf en brede, streetwise 
bagage? 

 
- Bent u ook van mening dat de Hambaken Gym idealiter nog dit jaar doch 

uiterlijk per 1 januari 2017 met meer slagkracht haar werkzaamheden moet 
kunnen verrichten? 
 

Namens de fractie van de Bossche PvdA, 
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