Verslag informatieavond met de wijkagent/wabpsintjut eo en sociaalwerk de Kear
Genodigden:
Dick Koffeman wijkagent en Jan Faber sociaalwerk de Kear
Datum en tijd:
Vrijdag 31 januari 2020 om 20:00 uur
Locatie:
Cafe Rus’an Streek 116 te Sintjohannesga
Aanwezigen zaal:
Rond de 23 aanwezigen in de zaal
________________________________________________________________________________
Thijs opent de avond en verwelkomt de aanwezigen en de sprekers: Wijkagent Dick Koffeman en
jeugdwerker Jan Faber van sociaalwerk de Kear.
Thijs geeft aan dat zij vanuit DGS graag de leefbaarheid van het dorp willen blijven bevorderen en
hulp aanbieden waar dat nodig is, vandaar deze bijeenkomst.
Thijs verteld in het kort waar de avond over zal gaan:
-

Kennismaking met de wijkagent
Hoe om te gaan met de wabp (Whatsapp buurtpreventie)
Tips en trucs hoe om te gaan met hinderlijk gedrag
Wanneer politie inschakelen
Kennismaking met sociaal werk de Kear
Vragen vanuit de zaal.

Wijkagent Dick Koffeman:
WABP
Voor wat en wanneer gebruik je de WABP (WhatsApp BuurtPreventie) en wanneer bel je de politie.
Dick deelt het formulier uit waarop de deelnemersvoorwaarden van de WABP staan.
De Whabp is bedoeld als een soort van verlengstuk voor de politie zodat we het samen doen!
De whabp moet zo min mogelijk gebruikt worden, alleen wanneer dit echt nodig is. Belangrijk is dan
ook deze app zo schoon mogelijk te houden. Alleen relevante en belangrijke informatie!
Dick legt de SAAR Methode uit:
S: Singnaleer Wat zie je en klopt het wat je ziet.
A: Alarmeer 112 bij verdachte omstandigheden en vernielingen ter plekke. 112 filtert of iets
noodzakelijk is of niet en biedt dan de juiste hulp.
A: App om je waarnemingen bekend te maken aan anderen en dat je 112 hebt gebeld
R: Reageer , door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. (bij dreiging
niet doen)

Hinderlijk gedrag
Er zijn in de afgelopen periode aan aantal vernielingen geweest door kinderen/jongeren. Wat kun je
het beste doen als je dit ziet.
Het is belangrijk dat we dit bespreekbaar maken mocht je zelf iets zien (niet van horen of zeggen)
Spreek de ouders er op aan en doe dit zo laagdrempelig mogelijk. Ook al heerst er toch wat angst
om elkaar aan te spreken, het is soms toch fijner dat ouders elkaar ergens op aan spreken dan dat er
opeens politie voor de deur staat.
Blijf contact houden met elkaar!
Mocht je direct de politie bellen dat zullen ze in eerste instantie vragen wat heb je in deze situatie
zelf gedaan. Mocht het gesprek met de ouders geen effect hebben dan kan dat altijd teruggekoppeld
worden naar de wijkagent.

Jeugdwerker Jan Faber van sociaalwerk de Kear:
Jan legt uit dat sociaalwerk de Kear voorheen Miks was, maar dat zij per september actief zijn onder
de naam Sociaalwerk de Kear.
Het doel van Sociaalwerk de Kear is om samen met de inwoners het samenleven van de buurten en
dorpen te versterken, met elkaar en voor elkaar.
De medewerkers van sociaal werk de kear zijn buurtwerkers en geen hulpverleners. Ze doen aan
preventie en willen de leefbaarheid en veiligheid vergroten. Ook dit begint bij de bewoners van het
dorp zelf. Hoe gaan we met elkaar om, begroeten we elkaar nog op straat en spreken wij elkaar aan
op elkaars gedrag.
De jeugd.
Sociaal werk de kear vindt het belangrijk om te weten te komen wat er onder de jongeren speelt.
Wat is hun belevingswereld waar hebben ze behoefte aan. Want hoe komt het dat de jeugd spullen
gaat vernielen is dat baldadigheid of vanuit verveling. Het is belangrijk als jeugd/buurtwerker om de
jongeren zo laagdrempelig en op een positieve manier aan te spreken zodat ze in gesprek kunnen
met elkaar.
Uit ervaring is gebleken dat aanbodgericht organiseren voor de jongeren niet werkt. Door Jongeren
in hun eigen kracht te zetten en mee te laten denken en helpen met bijvoorbeeld activiteiten
organiseren blijven de jongeren actief en voelen ze zich gewaardeerd. Blijven investeren in de
jongeren is dan ook belangrijk.
De buurt/jongerenwerkers zullen in de komende maanden langs komen om de kinderen/jongeren te
benaderen in het dorp. Ook wijkagent Dick Koffeman geeft aan dat hij graag in gesprek wil met de
kinderen/jongeren.
Er zal een terugkoppeling komen van zowel de wijkagent als de buurt/jongerenwerkers naar DGS.

Vragen vanuit de zaal


Er komt een vraag vanuit de zaal over een conflict tussen ouders waarbij 1 van de kinderen
het andere kind fysiek heeft aangevallen. Ouders zijn toen aangesproken op het gedrag van
het kind maar ouders gaven aan dat het kind nog moest leren dit niet te doen. Hoe kun je
hier het beste mee omgaan.
Kinderen zijn onderling hard tegen elkaar het is de taak van de ouders en school om de
kinderen weerbaar te maken. Sociaal werk de kear komt bijvoorbeeld ook op scholen om
weerbaarheidstraining te geven als Rots en Water en de Kanjertraining.



Er wordt nog steeds heel hard gereden op de Molenstelle ook al staat er een bord met 30 km
zone. Vaak zijn dit mensen uit het eigen dorp. Dit item is al een keer onder aandacht geweest
bij DGS en bij de gemeente maar is niet na tevredenheid behandeld.
De wijkagent legt uit dat de 30 km zone niet is ingericht als een 30 km zone. Daardoor blijven
mensen harder rijden. Er kunnen snelheidscontroles worden uitgevoerd hierbij geef je wel
een signaal af. Of dit voldoende is, is nog maar de vraag.
Advies: Spreek elkaar hier ook op aan.



Er is veel overlast van (opgevoerde) brommers/crossmotors zowel in als buiten het dorp.
Blijft dit melden bij de politie liefst met naam van de personen zodat ze er persoonlijk op
kunnen worden aangesproken.

Rond 22:00 uur beëindigd Thijs de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen.

