
Samenwerkingsmodel Riederbuurt (Samenvatting) 

Wat is het probleem  

De Riederbuurt Noord en Zuid in Hillesluis kent een lange geschiedenis van (ernstige) overlast 
door jongeren. Bewoners en ondernemers klagen regelmatig over geluidsoverlast tot diep in 
de nacht, voetballen tot in de late uren, ernstige vernielingen, brandstichting intimidatie en 
bedreiging . Gebouwen in de buurt zijn regelmatig beklad met leuzen, waarvan sommigen met 
een racistisch karakter Veel bewoners die jongelui op hun gedrag aanspreken worden daarna 
ernstig geïntimideerd. De afgelopen twee jaar ontaarde dit overlast gevend gedrag in 
regelmatige confrontaties met de politie en stadstoezicht. Al jaren is er sprake van 
confrontaties tussen politie en jongeren tijdens de jaarwisseling op het Stichtseplein en op de 
Riederlaan.  Achter deze jongeren schuilt het probleem van een opvoeding die niet past in het 
geldend patroon van normen en waarden en de aanwezigheid van de verkeerde rolmodellen. 
Het wijkprofiel (febr. 2016) laat zien dat het gevoel van onveiligheid is toegenomen.                         

Waar is behoefte aan  

Uiteindelijk moet er een sfeer in de buurt ontstaan dat bewoners weer zien dat de overheid het 
gezag heeft op straat en dat jongeren weten dat wanneer zij zich niet aan de regels houden zij 
daarop gecorrigeerd worden en hun ouders/opvoeders daar altijd bij betrokken worden. Door 
een zichtbaar aanwezige en handhavende overheid moet het gevoel van veiligheid toenemen. 

Wat is het doel 

 Het herstel van vertrouwen van bewoners in de overheid. 

 Het versterken van de sociale cohesie 

 Het herstel van het gevoel voor verantwoordelijk in de leefomgeving.  

 Het herstellen van het gezag  

 Acceptatie door jongeren van een normstellende overheid.  

 Het beëindigen van intimidatie en bedreiging wanneer jongeren corrigerend worden 
aangesproken.  

 Een effectief jeugdaanpak met niet alleen repressie maar juist sociaal ondersteunend 
en faciliterend. 

Wat is nodig  

Een samenwerkingsmodel waarin toezicht en handhaving is gegarandeerd op de momenten 
dat jongeren op straat zijn met inzet van vaste medewerkers voor dit gebied die contact maken 
met jongeren en bewoners. Jongeren moeten zich realiseren dat als je iets flikt dit 
consequenties heeft. Naast toezicht en handhaving moeten medewerkers oog hebben voor de 
sociaal economische omstandigheden waarin jongeren in deze buurt opgroeien en is contact 
met de thuissituatie van de jongere bij elke corrigerende interventie geboden. Bij optreden 
moet er een snelle opvolging zijn om te interveniëren in de thuissituatie door het sociaal 
wijkteam 

Hoe gaan we dit doen  

Voor het goed slagen van deze aanpak is het nodig dat de buurtbewoners de medewerkers 
van dit team kennen. Kennen en gekend worden is het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook 
voor de jongeren. Dagelijks werkt een basisteam van vier medewerkers Stadsbeheer (T&H) en 
twee medewerkers Stedelijk Jongeren Team/DOCK Jongerenwerk en een politiemedewerker 
vanuit de locatie van de Stadsmarinier aan de Riederlaan van 15.00 tot 22.00 uur. Samen 
gaan zij de wijk in, zoeken de jongeren op en spreken de bewoners aan. Dit team laat zich, 
afhankelijk van de casus, bijstaan door de leerplichtambtenaar, het sociale wijkteam, het 
wijkteam van de woningcorporatie Woonstad en de jeugdwerkers en participatiemakelaar van 
DOCK/FORZA 



Wekelijks zorgt de Politie en de wijkveiligheidsexpert voor een briefing waarbij casusgewijs de 
jongeren en hun aanpak worden besproken.  

Alle interventies worden vastgelegd in KEDO, het door de gemeente Rotterdam gehanteerde 
registratiesysteem voor jongerenaanpak. 

Wat verwachten we van de jongeren  

We verwachten dat jongeren overdag op school zitten. Zo niet, dan spreken we ze daar op 
aan. We benaderen jongeren om ze te motiveren om deel te nemen aan sportactiviteiten, 
buurtactiviteiten en helpen hen in het zoeken naar (bij)banen. Dit is verder uitgewerkt in het 
Sociaal programma voor Hillesluis en wordt uitgevoerd door DOCK/FORZA 

Wat is het gebied 

 

Riederbuurt Noord, Riederbuurt Zuid en het West-Varkenoordsepark tussen de Bree en 
de Slaghekstraat 

Werkafspraken 

In een separate uitvoeringsparagraaf zijn organisatieafspraken gemaakt, is een 
bejegeningsprofiel opgesteld, zijn de jeugdgroepen, de aandachtlocaties en de taakverdeling 
beschreven. 


