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HARDERWIJK - Na verschillende klachten over rondhangende jongeren, is een hangplekverbod afgekondigd in en rondom Esso
Kok/Délifrance en garagebedrijf de Gelderse Autoservice (Ford) aan de Hoofdweg in Harderwijk. De maatregel is genomen in
overleg met Esso Nederland, de gemeente Harderwijk, de politie en beveiligingsbedrijf Protect Eye.
"Het is niet leuk, maar we moeten de klachten van de buurt en klanten wel serieus nemen", zegt eigenaar Johan Kok. Al langere
tijd, Kok schat een half jaar, is het tankstation aan de Hoofdweg een geliefde plek onder jongeren om elkaar te ontmoeten. "Vaak
gaat het om een groep van jongeren tussen de achttien en dertig jaar die met vijf tot tien auto's op ons terrein staan, voor de
Délifrance of bij de wasboxen.
Dat gebeurt met name 's avonds."
"Ze maken niets kapot en ze doen niemand kwaad, het is gewoon hangen. Een hangplek is een rotwoord, ik heb het liever over
een pleisterplaats. Maar de kern van de zaak is dat het hier geen sociaal ontmoetingspunt voor jongeren is. Klanten voelen zich er
niet prettig bij, sommigen voelen zich zelfs bedreigd. Ik kan natuurlijk zeggen dat ze absoluut niet bang moeten zijn. Want
nogmaals, ze doen niemand kwaad en ze zijn aanspreekbaar. Maar je moet hier als ondernemer wel wat mee. "
Met de gemeente Harderwijk, de politie en het beveiligingsbedrijf is een plan van aanpak gemaakt. Op flyers en op bordjes is te
lezen dat roken op het terrein rondom het tankstation/garagebedrijf absoluut niet is toegestaan. Dat verbod is een algemene
maatregel van bestuur voor tankstations en vloeit voort uit de milieuvergunning.
De tweede maatregel gaat veel verder met de mededeling: "Het samenscholen en/of langdurig rondhangen in en rondom het
tankstation/garagebedrijf is absoluut niet toegestaan." Die mededeling wordt gelegitimeerd door artikel 461 van het wetboek van
strafrecht inzake privé-terreinen.
De derde waarschuwing is dat het laten slingeren van zwerfafval rondom het tankstation/garagebedrijf niet is toegestaan. In feite
vloeit dat voort uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Harderwijk.
Volgens Kok hebben de maatregelen zeker effect. "In die zin dat het probleem praktisch is opgelost. Het is in eerste instantie een
probleem voor de ondernemer, maar ik ben er heel blij mee dat de gemeente Harderwijk en de politie dit serieus hebben
opgepakt. Los daarvan zijn we er niet trots op. Het is heel vervelend om dit soort maatregelen te nemen."
Er is afgelopen week niet geverbaliseerd. "Het is ook helemaal niet de bedoeling om bekeuringen uit te delen, al gaat de politie
dat wel doen als de regels niet worden nageleefd." Beveiligingsbedrijf Protect Eye is elke avond tussen 20 en 23 uur aanwezig.

Omwonenden en klanten vonden het niet prettig, die jongeren met hun auto’s bij het
tankstation. Ze doen eigenlijk niets, maar eigenaar Kok heeft in overleg met politie en
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gemeente en het beveiligingsbedrijf toch maatregelen genomen om overlast te voorkomen.
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