
  

Jan-Willem De Vriese  21-10-09  

 

Casusgroep B 

Verslag Nummer: weekdag 01 Januari 01, **u. Tot **u. 

Voorzitter:  

Voorzitter: Jan-Willem 

Verslaggever: Jana De Vriese 

 

1. Opmerkingen verslag 6: 

 Bij punt 4 werd een fout gevonden. Agenda volgende vergadering donderdag 8 

oktober moet veranderen in dinsdag 13 oktober. 

 Er werd geen gebruik gemaakt van punten en hoofdletters. Gelieve dit wel te doen in 

de volgende verslagen! 

 

 

2. Vergadering 

 We hebben deel 2 van de handleiding thuis nog eens doorgenomen. We zijn tot de 

conclusie gekomen dat we de centrale onderzoeksvragen die zich op p. 12 bevinden 

ook in ons werk moeten verwerkt worden. 

‘Met welke veiligheids- en overlastgerelateerde problemen worden uitgaansbuurten in 

Vlaanderen geconfronteerd, rekening houdende met het typische karakter van deze 

buurten?’ 

‘Wat zijn de gevolgen van deze veiligheids- en overlastgerelateerde problemen.?’ 

‘Welke actoren zijn verantwoordelijk voor de aanpak van deze problematiek?’ 

‘Hoe wordt deze problematiek aangepakt?’ 

 

We kunnen eventueel ook nog een extra hoofdstuk toevoegen waarin we verbanden 

leggen tussen de verschillende begrippen. 

 We hebben de verschillende inhoudstafels vergeleken en besproken. We hebben a.d.h. 

hiervan een algemene inhoudstafel opgesteld. Ilse heeft deze genoteerd en naar elk lid 

van de casusgroep doorgestuurd. 

 

Voorwoord dankwoord 

Inleiding 

 

1. Conceptualisering van het onderwerp 

 

1.1.  Overlast (jonas, polle, ilse) 

1.1.1.  Algemene begripsomschrijving 

1.1.2.  Verschillende soorten overlast 

 

1.1.2.1.  Criminele overlast 

1.1.2.2. … 

1.1.3.  Verschillende oorzaken 
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1.1.4.   Betrokken partijen 

1.1.5.   Gevolgen van overlast 

1.1.6.   Aanpak 

 

1.2. Criminaliteit (Jens, Niels) 

 

1.2.1.  Algemene begripsomschrijving 

1.2.2.  Verschillende soorten 

1.2.3.  Verschillende oorzaken 

1.2.4.  Betrokken partijen 

1.2.5.  Gevolgen 

1.2.6.  Aanpak 

 

1.3. Veiligheid (Gunther) 

 

1.3.1.    Algemene begripsomschrijving 

1.3.2.    Verschillende soorten 

1.3.2.1.    Objectieve 

1.3.2.2.    Subjectieve 

1.3.2.2.1.Verband met objectieve 

1.3.2.3.    Sociaal 

1.3.2.4.   Fysiek 

1.3.3.    Interne en externe 

1.3.4.      Integrale veiligheid (Gregory, Ismail) 

1.3.4.1.    Begripsomschrijving 

1.3.4.2.   Ontstaan van integrale veiligheid 

1.3.4.3.   Betrokken partijen 

1.3.5.   Onveiligheid(gunther) 

 

1.4. Uitgaansbuurt omgeving(Jana, Hanne, Ilse) 

 

1.4.1.   Begripsomschrijving uitgaansbuurt (jana Hanne) 

1.4.2.   Begripsomschrijving omgeving (ilse) 

 

1.5. Actoren (jan willem) 

 

1.5.1.   Politie 

1.5.2. … 

 

1.6.  Overlast en uitgaansbuurten (jonas) 

1.7.  Criminaliteit en uitgaansbuurten (niels, jens) 
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3. Opmerkingen casusbegeleider: 

 Het verslag was te kort en beknopt. De punten moeten beter worden uitgeschreven. 

 Preventie in uitgaansbuurten moet ook besproken worden in ons werk. 

 De centrale onderzoeksvragen uit deel twee van de handleiding moeten in fase 1 

verwerkt worden. De actoren zoals politie, stadswacht,… moeten specifiek besproken 

worden. 

 

 

4. Agenda volgende vergadering, donderdag (15 oktober 2009) 

 We worden om 16u. verwacht in lokaal 112 om een voorstelling over armoede te 

bekijken.  

 Het verslag overlopen. 

 De voorlopige inhoudstafel verder aanvullen indien mogelijk. 

 Teksten voorleggen en kort uitleggen aan de anderen. 

 Verder uitwerken van de teksten indien mogelijk. 

 

5. Wat te doen tegen volgende vergadering: 

 Zoveel mogelijk werken aan de tekst, afdrukken en meebrengen. 

 Proberen om per groep een laptop te voorzien. 

 De voorlopige inhoudstafel afdrukken en meebrengen.  

 Jan-Willem: Het boek over BIN-normen meebrengen. 

 

6. Varia 

 Mededeling van Mr. Holvoet: Door problemen met de server van voorbije weekend, 

gelieve uw mail i.v.m. jullie interview nog eens door te sturen. 

 Bij opzoekingswerk bronnen zeer goed bijhouden! 

 

7. Evaluatie vergadering 

 T.g.v. de receptie is de vergadering met vertraging begonnen. Bijgevolg was er bijna 

geen tijd meer over om verder te werken in de bibliotheek. Deze vergadering leek 

eerder op een begeleide vergadering dan een werkvergadering. 

 


