Hasselt (77.054 inwoners)

Halte 24 - ontmoetingsplaats voor jongeren
in de stationsbuurt (sinds 2017)
Overlast :
Categorie: storende gedragingen.
Sleutelwoorden : samenkomst van jongeren
Doelstellingen
 Op korte termijn:
- een rustige ontmoetingsplaats voorzien voor de jongeren die 12 à 18 jaar oud zijn
en die regelmatig de stationswijk bezoeken
- een connectie creëren tussen de jongeren en hen hun behoeften laten uitdrukken,
- de jongeren omkaderen en hen, indien dat nodig is, op verschillende gebieden
van hun leven ondersteunen, door hen in de richting van bepaalde organisaties te
oriënteren.


Op lange termijn: bruggen bouwen en de jongeren aansporen om deel te nemen.

Acties en actoren
In Halte 24 wordt elke dag van de week, in een gebouw in de stationswijk, een omkadering
voorzien. Het aanbod is zoveel mogelijk op de behoeften, de eisen en de interesses van de
jongeren die Halte 24 bezoeken gebaseerd. Er kunnen bijkomende uren voorzien worden, en
dit zowel persoonlijk als in groepsverband.
Er zijn verschillende projecten ontstaan : het Coach-project voor de spijbelaars en de
middelbare scholen in Hasselt, het persoonlijk ontwikkelingsproject, in samenwerking met
het onderwijs met beperkt leerplan, de jongerenwerking in Hasselt...
Bij het actieplan « Station 2020 » zijn verschillende partners en organisaties betrokken: de
politie, de spoorwegpolitie, de NBMS, de straathoekwerking, verschillende stedelijke
diensten van de stad Hasselt, het OCMW... Met betrekking tot bepaalde jongeren of
bepaalde situaties die zich kunnen voordoen worden een wederzijds contact en een
harmonisatie voorzien.
Jaarlijkse kosten in personeel en materiaal
1 halftijdse medewerker en vrijwilligers.
Kosten: inrichting van de ontmoetingsruimte, werkingskosten voor de specifieke activiteiten,
reclame maken voor de initiatieven en projecten.
Communicatie
Het gemeentelijk informatieblad, Facebook, de website van het Arktos-opleidingscentrum, de
Task force VoltHaplan stadswijk, het maandelijks stuurcomité met de dienst
wijkmanagement.
Evaluatie van het project
 Beknopte gegevens van de bezoekers.




Frequentie van de bezoekers.
Stijging van het aantal jongeren die Halte 24 bezoeken :

Originaliteit
De grote diversiteit van de jongeren die Halte 24 bezoeken : meer dan 20 verschillende
etnisch-culturele milieus.
Contacten
Arktos, in samenwerking met de dienst wijkmanagement van de stad Hasselt, Gert Bortels
en Evi Aerts, Groenplein 1, 3500 Hasselt, tel. 011/23 94 01, evi.aerts@hasselt.be

