Wat hebben we
nu weer gedaan
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Op één jaar twee erbij, twee eraf
Leeftijd: tussen 16 en 35 jaar.
Ze komen elke maand samen,
gingen één keer op weekend
en spraken talloze keren af in
verschillende werkgroepjes
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Open
Jeugdraden

HET CONCEPT: een avond
over een bepaald thema, en
iedereen is welkom!

De Gentse Jeugdraad is het officiële
adviesorgaan voor kinderen en jongeren
die leven in Gent. De Jeugdraad wil hen
informeren, betrekken bij het beleid,
vertegenwoordigen en inspraak geven.

De kern van de jeugdraad is
het bestuur. Deze groep jongeren
en vertegenwoordigers van Gentse
jeugdwerkingen formuleert de adviezen
en organiseert de Open Jeugdraden en
de andere acties.
De Open

Jeugdraden staan

open voor alle jongeren die in Gent
leven en dienen in de eerste plaats als
input voor de adviezen en acties.

WAT DOEN WE?

Advies geven is onze belangrijkste
opdracht. De jeugdraad brengt advies
uit op eigen initiatief of op vraag van het
stadsbestuur. We engageren ons ertoe

13/10/’16

hier steeds zo veel mogelijk kinderen,

Boefen en
babbelen

jongeren en hun verenigingen bij te
betrekken.

(over studenten)

wat moet stad Gent doen
voor haar studenten (we
verwerken wat er wordt
gezegd in ons advies)

We willen zo veel mogelijk kinderen,
jongeren en hun verenigingen open en op
maat informeren over de eigen werking
en over het stedelijk beleid.
De jeugdraad wil opkomen voor de

10/12/’16

Op café met
de oppositie

We nodigden enkele
gemeenteraadsleden van de
CD&V en N-VA uit om eens
met hen te babbelen.

belangen van alle kinderen en jongeren

14

en hun verenigingen, met bijzondere
aandacht voor kwetsbare groepen.
Zo werken we mee
aan een kind- en
jeugdvriendelijke stad.

Adviezen



Klik op adviezen met een
lijntje onder om ze online
te lezen.

21/04/’16

4 keer anders

In plaats van het over
diversiteit te hebben,
kruipen we op onze vélo en
bezoeken we 4 verschillende
werkingen:
- Verkeerd geparkeerd
- Enderun studiecentrum
- Pakistaanse Moskee Rabot
- Jeugdhuis Ergenekon
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Om nieuw volk te lokken,
en omdat Liefde alles is,
deelden we dit jaar 250
condooms uit.

Studentenbeleid

Stad Gent schrijft graag
actieplannen, zo ook eentje over
de studenten. Wij gingen eens
horen bij de studenten zelf en
schreven dan ons advies.

Uitleenpunt

In mei 2015 moesten we
afscheid nemen van onze
geliefde uitleendienst voor
jeugd in de Forelstraat. Die is
immers opgegaan in de grote
uitleendienst van de stad. We
waren (en zijn) er niet 100%
gerust in.
Wie wil erkend worden
als jeugdvereniging in
Gent, moet ook advies krijgen
van de Jeugdraad. Wij gaven
positief advies op de aanvraag
van de verenigingen Jokri, Scouts
Meulestede, FOS De Grizzly en
Rinia Fluweel

Jong en Wijs-prijs,
Ook onze

Grote Muilen-

campagne werd
verdergezet.

En nu?
We zijn weer verjongd, hebben onze eigen
werking versterkt en zijn vastberaden om
meer naar buiten te komen.
Op de hoogte blijven?
Meer info?
WWW.JEUGDRAAD.GENT

het idee van Stad Gent om
een prijs toe te kennen aan
kindvriendelijke initiatieven.

De Jeugddienst (her)
schreef 4 reglementen
om jeugdverenigingen te
ondersteunen met
hun lokalen: vandalisme
& sluikstort, huursubsidie,
investeringssubsidie, kleine
aankopen

Werkgroepen jeugd (een
overleg op wijkniveau over de
jeugd)

GAS Minderjarigen die

een GAS-overtreding begaan
krijgen een boze brief van de
burgervader. Wij lazen die brief.

