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Jong (jroen! riep jongeren op om aan het stadhuis rond te hangen. ©phk 
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Met de overgrote meerderheid van de 
hangjongeren is niets aan de hand. Dat zegt 
Jong Groen!. De partij ziet ook geen hed in een 
repressieve aanpak. KRISVANHEE 

KORTRIJK 

Naar aanleiding van recente 
verklaringen over hangjongeren 
in Kortrijk, organiseerde Jong 
Groen! zaterdag ee actie aan 
het stadhuis. Tussen 12 en 
13 uur hingen een aantal jonge
ren daar rond uit protest. De ac
tie was geen groot succes. 
Matti Vandemaele van Jong 
Groen!: 'We wilden een signaal 
geven. Jongeren komen in Kort
rijk al te vaak in de verdrukking. 
Ondertussen blijven belangrijke 
jeugddossierszoals De Warande 
en de fuifza hangen. Ook het 
project Safe Party Zone heeft ei
genlijk een repressieve invul
ling. Jongeren worden geviseerd 
en er ontbreekt een positieve vi
sie omtrent de jeugd in onze 
stad. We willen dat Kortrijk op 
een genuanceerde manier naar 

het fenomeen hangjongeren 
kijkt.' 

o bou e e en 
'Een structurele oplossing is no
dig. De overgrote meerderheid is 
helemaal niet problematisch. 
Hangjongeren voortdurend 
controleren en stalken heeft 
geen enkele zin. Ik geef toe dat 
Kortrijk al veel doet en ik geef 
ook toe dat ik me soms onge
makkelijk voel aan het station. 
We moeten aan opbouwwerk 
doen, niet aan aibraakwerk.' 
Kortrijks schepen Wout Mad
dens (Open VLD) die de kat de 
bel aanbond: 'We gaan de jonge
ren helemaal niet stigmatiseren. 
We pakken het fenomeen aan 
waar het moet. Dit is een stad 
voor iedereen. Daarom precies 
moeten we irritante jongeren die 
overlast veroorzaken aanpak-
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ken en de criminaliteit beteuge
len.' 
Ook Jong N-VA volgt het stads
bestuur. Wim De Waegenaere, 
'We stellen een toename van het 
geweld vast, waarvan vaak jon
geren het slachtoffer zijn. Ook 
jonge mensen voelen zich geïnti
mideerd door groepjes hangjon
geren. Ze willen op een veilige 
manier elkaar ontmoeten in het 
uitgaansleven, zonder angst 
voor geweld of vrees om lastig 
gevallen te worden.' 


