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Mechelen lijkt niet graag zijn negatief imago van criminele stad kwijt te willen. Hoewel jarenlange inspanningen op het vlak van preventie duidelijk de eerste vruchten beginnen af te werpen, doet men nog graag uitschijnen dat het leven in Mechelen de dagelijkse taferelen in de New Yorkse Bronx benadert. Men wil paal en perk stellen aan de wantoestanden, veroorzaakt door minderjarige herrieschoppers en vandalen, zo stelt men. En eerlijk gezegd, ondanks de positieve evolutie die de laatste jaren in Mechelen wordt ervaren, zullen er inderdaad nog wel problemen zijn. Dat men zich blijvend wil inspannen om het leefklimaat te verbeteren is lovenswaardig. Dat deze drang uitmondt in het Mechelse V+-plan slaat daarentegen ondergetekende met (enige) verstomming. Vooral met de maatregel die ouders van min-zestienjarigen wil beboeten wanneer zoon- of dochterlief overlast bezorgt, wordt duidelijk grenzen overschreden. Het lijkt erop dat het plan vooral de bedoeling heeft om electoraal hoog te scoren en minder om daadwerkelijk de jeugddelinquentie verder te laten afnemen. Daarvoor druist de maatregel te sterk in tegen nogal wat criminologische kennis inzake ernstige jeugddelinquentie. Volgens Somers ligt aan de basis van vele problemen een gevoel van straffeloosheid. Dat lijkt weinig waarschijnlijk. Met een steeds groeiend aantal sancties voor alle mogelijke misstappen, worden behoorlijk wat mensen binnen onze samenleving steevast met allerhande straffen en boetes geconfronteerd. Vooral mensen die, om het even waarom, aan de onderbuik van de samenleving zijn terechtgekomen, die nog moeten strijden om de eindjes aan elkaar te knopen, die de waslijst aan problemen niet meer overzien komen telkens weer met de negatieve kant van de instituties in aanraking. Velen verglijden in een spiraal waarbij de voorgestelde harde maatregelen alleen nog maar méér problemen bezorgen. Als deze mensen de moed verliezen om hun uitdagende, experimenterende en grensoverschrijdende pubers strikt en blijvend op te volgen, lijkt een boete van 250 euro opnieuw geen ideaal cadeau. De boete waarvan sprake riskeert op die manier vooral dat mensen nog meer de binding met de samenleving verliezen. En, zo leert nogal wat overtuigend onderzoeksmateriaal, wie zich door de gemeenschap buitengesloten voelt en als zondebok wordt behandeld, ziet steeds minder redenen om zich aan de regels te houden. Men krijgt toch steeds het deksel op de neus. Iemand die aan het verdrinken is krijg je zelden met de zweep uit het water. 
Anderzijds, niet altijd zal de maatregel zo verschrikkelijk misplaatst zijn. Men kan zich best wel voorstellen dat men bij tijd en wijlen op een situatie botst waarbij de ouders eigenlijk wél degelijk een schop in de kont verdienen wanneer zij het vertikken om naar hun kroost om te zien. In dat geval lijkt een pedagogische tik op de bankrekening misschien al wat beter te verantwoorden. Maar hoe stel je een dergelijke situatie vast? Overlast door één of enkele van de kinderen hoeft daar helemaal niet aan gerelateerd te zijn. Soms mogen ouders zich onmenselijk inspannen voor de kinderen, maar gaan hun schatten op tijd en stond wel degelijk uit de bol wanneer papa en mama uit het zicht verdwenen zijn. Men moet dergelijke situaties ten gronde onderzoeken alvorens men kan bepalen welke maatregel best geschikt is. We hebben daar bijvoorbeeld jeugdrechters voor, maar ook op het vlak van de vrijwillige hulpverlening zijn er tal van instanties die hier verantwoordelijkheid kunnen/moeten nemen. In Mechelen is men er echter van overtuigd dat men het zelf kan inschatten. Bij overlast wil men op gemeentelijk niveau al de roe kunnen bovenhalen. En dat is meer dan een brug te ver. Het uitdelen van stevige sancties zonder een onafhankelijke, gerechtelijke opvolging zet de poort wagenwijd open voor willekeur en misbruik. Repressieve maatregelen kunnen waardevol zijn, indien zeer zorgvuldig en zuinig toegepast door de bevoegde instanties. De instrumenten die men in dit plan ontwikkelt zijn te gevaarlijk om op gemeentelijk niveau toe te passen. Een bedje waarin trouwens ook andere gemeentelijke administratieve sancties ziek zijn. Wordt de nieuwe gemeentewet hier intensief gebruikt in een electoraal opbod met de gemeenteverkiezingen van 2006 in het achterhoofd? 
En toch hoeft een gemeente zeker niet lijdzaam toe te zien wanneer men met problemen kampt. Er bestaan heel wat alternatieven die ook preventie van delinquentie of overlast voor ogen hebben, maar die tegelijk de risico's op uitsluiting net sterk trachten te verminderen. En die zijn zelfs niet onbekend in Mechelen. Regelmatig  werden en worden inspanningen geleverd om mensen te betrekken, verantwoordelijkheid te laten opnemen en zich gewaardeerd en aanvaard te voelen. Het buurtvaderproject is een mooi voorbeeld, al heeft men dat jammer genoeg in Mechelen laten doodbloeden. Maar ook verschillende vormen van buurtoverleg kennen gunstige effecten in het verminderen van problemen en/of de daarmee gepaard gaande klachten. Terzijde, niet zelden wordt ook het klagen op zich als een probleem in de buurt ervaren. Communicatie blijkt een onmisbare component als men de mensen uit de buurt weer wil met mekaar laten samenleven. Mensen moeten mekaar nu éénmaal tegenkomen om uiteindelijk respect te krijgen voor mekaar, met begrip voor de klachten van ouderen, de problemen die ouders soms kennen, de noden van jongeren van alle leeftijden, enzovoort. Al mag zo'n buurtoverleg zich natuurlijk niet beperken tot een klaagmuur. Maar dergelijke initiatieven blijven te vaak als stille werkkracht op de achtergrond. Ongetwijfeld spreken deze initiatieven te weinig tot de verbeelding en kunnen zij niet bekoren aan wie als Crime Fighter naam wil maken. 
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