
  

  

 

 

Beste ouder(s) en leerling(en)  

  

In samenwerking met de scholen Campus VOX Pelt en de WICO campussen Mater Dei en TIO 

wordt er een projectmatige samenwerking opgestart in de omgeving van de secundaire 

scholen in en nabij het centrum van Overpelt. Met dit initiatief willen wij samen de leerlingen 

sensibiliseren voor correct gedrag waardoor niemand overlast ervaart. 

 

Hoezo overlast?  

De secundaire scholen bieden lessen aan meer dan 2000 leerlingen. Zij begeven en 

verplaatsen zich voor en na schooltijd in en nabij het centrum van Overpelt op diverse wijzen. 

De jongeren komen hierbij samen op verschillende plaatsen. De aanwezigheid van de 

jongeren en het samenkomen op zich vormen uiteraard geen probleem. Soms zijn er wel 

problemen en ervaren omwonenden, handelaars, voorbijgangers en andere jongeren hinder 

van verschillende vormen van overlast.   

Vanzelfsprekend mogen en moeten jongeren ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Door dit 

initiatief streven we naar een gezond evenwicht tussen regelgeving en ruimte.  

 

Onze aanpak  

Om overlast te beperken willen we de jongeren in de eerste plaats wijzen op hun 

verantwoordelijkheden als lid van de gemeenschap.  

Daarnaast wil de politie samen met haar partners deze overlastvormen op projectmatige wijze 

aanpakken. Op de eerste plaats door de medewerking van ouders en scholen. 

Verder zullen er in de loop van het schooljaar controleacties georganiseerd kunnen worden, 

al dan niet in samenwerking met andere diensten.  

 



 

Het is zeker niet de bedoeling om louter jongeren te viseren. Vandaar dat wij met deze brief 

de leerlingen en ouders de hand willen reiken en sensibiliseren. Wij hopen dat daardoor 

politioneel repressief optreden nog heel weinig nodig is. 

  

Jouw participatie is belangrijk  

Om dit gezamenlijk initiatief te doen slagen vragen wij aan iedereen om zich bewust te zijn 

van het eigen gedrag en de invloed daarvan op de omgeving. 

Wij willen dat iedereen zich prettig voelt in de nabijheid van het centrum van Overpelt en dat 

niemand zich onveilig moet voelen.  

Indien iedereen bereid is om een aantal richtlijnen te respecteren kunnen we er samen voor 

zorgen dat de overlast beperkt wordt:  

 werp jouw afval in een vuilnisbak;  

 wanneer je wacht op de bus, blijf dan aan de bushalte staan;  

 gedraag je volgens de richtlijnen en regels van de openbare vervoersmaatschappij;  

 laat passanten door wanneer je op of aan het trottoir staat;  

 ga niet op de pompen zitten van tankstation Sevens zodat klanten kunnen tanken;  

 roep niet naar voorbijgangers of hulpverleners, dit komt intimiderend over;  

 ‘schijngevechten’ zijn onnodig en horen niet in het straatbeeld;  

 bezit en gebruik van drugs, vechtpartijen en vandalisme zijn inbreuken op het 

strafwetboek die bij vaststelling vervolgd kunnen worden;  

 knalvuurwerk verstoort de openbare rust en kan mens en dier doen schrikken.  

 …  

 

Wij weten dat de aandacht die ouders en leraren geven aan de zorg voor een rustig en 

aangenaam klimaat buiten de school echt het verschil kan maken. Jongeren die soms wel 

vergeten hoe zich te gedragen in de publieke ruimte zullen zich gemakkelijker gaan houden 

aan de algemene regels. 

  

Vragen?  

Bij algemene vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen met de directie van uw 

school of met de politie.  

Alvast bedankt voor jouw medewerking aan dit initiatief.  


