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ADVIES  
Gent: Kind-en jeugdvriendelijke stad 

rapportage 2015 
 
 

Datum: 22 september 2016         Advies-nr. JR/16/14 
 

Strekking van het advies:  gunstig/gunstig onder voorwaarden/ongunstig/onthouding     

Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad dan 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
- Het advies werd besproken door een werkgroep van de Jeugdraad. 

 
Wie werd betrokken?  
Het bestuur van de Jeugdraad. 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Jeugddienst 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
nvt 

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
nvt. 

 

 

ARGUMENTATIE 

 
Aangezien dit rapport over 2015 pas in augustus werd doorgegeven, was de timing te krap voor de 
Jeugdraad om hier écht uitgebreid advies over te geven. Onze eerste vraag is dan ook of dit rapport volgend 
jaar niet vroeger af kan zijn en of men toch rekening wil houden met het feit dat wij tijdens de 
zomervakantie niet samenkomen. Hierdoor was er ook onvoldoende tijd om dit te laten voorstellen door de 
Jeugddienst op een vergadering. 
 
In ons advies uit 2015 schreven we het volgende: 
“Doordat het over zoveel verschillende domeinen gaat, mist het plan soms een algemene richting. Concrete acties 
worden afgewisseld met losse ideeën en heel wat acties zijn niet ‘SMART’ geformuleerd. We menen dat de 
uitdagingen en de achterliggende visie meer mogen worden gekoppeld aan de acties zelf. Door deze koppeling wordt 
het achteraf eenvoudiger om te evalueren of een specifieke actie effectief tegemoet komt aan de uitdagingen waar 
Gent voor staat.” 
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Dit maakt dat we nu, een jaar later, een document krijgen met 182 keer een stand van zaken. We hebben 
vaak het raden naar de doelstellingen en de effecten; het gaat hier enkel over een inspanningsmeting: zo veel 
mogelijk acties afvinken. Het is dan ook heel moeilijk om hier advies op te geven (zeker over thema’s die we 
niet door en door kennen). We hopen dat ook beleidsmakers meer interesse hebben in de effecten van hun 
inspanning in plaats van enkel het aantal inspanningen. 
 
 
 
OPMERKINGEN BIJ DE ACTIES 

1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van 
kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen zich gehoord en 
betrokken bij beslissingen die hun aanbelangen en zijn mede-actor. 
 
Als Jeugdraad vinden we dit uiteraard een belangrijk speerpunt. Het lijkt ons goed al deze acties te toetsen 
aan de participatieladder, om te zien of er een goede mix is van informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren en meebeslissen. Ook missen we hier een expliciete focus naar kwetsbare doelgroepen toe. 

We kennen het project Kinderklimaatraad niet (en kunnen uit dit plan ook geen evaluatie opmaken), 
maar 3 klassen lijkt ons nogal beperkt.  

De concretisering van de jeugdparagraaf zou gebeuren in 2016. Graag een stand van zaken. 
 

 We zijn blij met het actieve engagement dat de Jeugddienst heeft opgenomen tijdens het project 
‘Wijk van de maand’.  

 

2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting. 
 
Er worden bij de eerste actie vier prioritaire wijken vernoemd, waaronder Drongen. We vinden slechts 
één project terug dat doorgaat in deze wijk (heraanleg Drongenplein). We menen dat dit niet voldoende is 
voor een wijk die als prioritair wordt aanzien. 
 
We vragen ons af of er ook een ‘meer kindvriendelijk en uitdagend karakter’ wordt gegeven aan de 
Oude Beestenmarkt en het St-Pietersplein, zoals in de actie wordt beschreven. Bij de uitvoering gaat het 
immers enkel over Drongenplein en Oostakker. 
 
We herinneren het stadsbestuur graag nog eens aan de belofte dat er in 2017 (intussen spreekt men van 
2018) een groot skatepark in de Blaarmeersen zal komen, ‘het grootste van Vlaanderen’ volgens de 
pers. De skaters werden nog niet betrokken. 
 

In ons advies van 2015 schreven we “Wat de actie ‘opstart van een optimalisatie-oefening rond efficiënter 
gebruik van binneninfrastructuur ook voor de jeugd’ betreft zijn we bijzonder benieuwd naar de uitvoering van 
deze actie. We willen hierbij benadrukken dat bij dit soort processen de gebruiker centraal staat en eisen dan ook dat 
dit het klassieke patroon van ‘werkgroepen enkel bestaande uit ambtenaren’ zal doorbreken.” We willen hier graag 
concrete engagementen. 

 GRAS en de Speelstraten zijn allebei succesvolle projecten waar veel jonge Gentenaars iets aan 
hebben. Positief dat de buurtsportpleintjes allemaal gerealiseerd werden.  
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3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle 
kinderen en jongeren. 
 
Op p. 68 en 69 lezen van het rapport lezen we enkele indicatoren uit de stadsmonitor. De Stad Gent is 
zwaar gebuisd op vlak van ‘tevredenheid over activiteiten met kinderen ‘ (32,9%) en ‘tevredenheid over 
activiteiten met jongeren’ (26,8%!). We zijn dan ook zeer benieuwd of al deze acties onder dit speerpunt 
deze cijfers kunnen verbeteren. 
 
De Uitpas blijft nog steeds een instrument voor (grote) culturele organisaties en stedelijke initiatieven. 
Voor jeugdverenigingen en kleine sportclubs zien we nog geen enkele verbetering sinds de invoering. 
 
Fuiven: we hebben al meermaals geadviseerd dat een congres, forum, studiedag, … over het thema  fuiven 
voor organisatoren zelf niets zal veranderen, tenzij hier concrete acties aan gekoppeld zijn. 
 
De Zulle is intussen een jaar open geweest. We vragen ons af hoe vaak de zaal verhuurd werd voor of 
door jongeren tov het totaal aantal verhuringen. Ook hier ontbreekt een kwalitatieve evaluatie.  
 
Quality nights label en veilig uitgaan: we herhalen graag nog eens ons strijdpunt om gratis kraantjeswater 
overal ‘in den uitgang’ te voorzien, en vragen ons af hoe het daarmee staat. We pleiten ook voor acties die 
ook voor kleinere zalen/organisatoren gelden. 
 
Afstemmen portiersreglement aan discriminatieplan: We lezen dat er controles uitgevoerd werden 
door te politie op de aanwezigheid van de sticker en een camera. We vragen ons af of er ook effectief 
controles werden uitgevoerd op discriminatie door portiers. We menen dat op dit vlak enkel een strenge 
aanpak op korte termijn vruchten kan afwerpen. 
 
Over het evenementenloket hebben we ook beloftes gekregen, we willen graag een eerlijke stand van 
zaken. 
 

 Jong Gent in Actie is een bijzonder waardevol project. Knap werk ook van de Pretfabriek, waar 
men heel veel kinderen bereikt met een diverse animatorenploeg.  
 
 

 

4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad.  
 
De actie ‘uitbreiden van aantal schoolstraten’ is inderdaad afgerond. Er zijn nu 7 schoolstraten, op 146 
scholen (totaal aantal basis en secundaire scholen), dus wat ons betreft kunnen er nog wel schoolstraten bij. 
Aangezien er volgens de stadsmonitor slechts 34,8% respondenten tevreden zijn over de verkeersveiligheid 
(p. 69 van het rapport), mag hier zeker verder op worden ingezet. 
 
Indien men het tempo kan aanhouden omtrent vervanging en aanleggen van voetpaden, trage wegen, … dan 
kunnen we dit enkel toejuichen. We hopen wel dat er ook de komende jaren voldoende oog is voor het 
onderhoud van deze wegen zodat deze een lang en duurzaam leven kunnen hebben. 
 
We zijn blij met de herinvoering van het nachtnet, werd dit echter al geëvalueerd? 
 

 Er beweegt bijzonder veel op vlak van mobiliteit, telkens met een positief effect voor zwakke 
weggebruikers. 
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5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk.  
We schreven het vorig jaar al, dit zijn enkel acties gericht op kinderen en ouders, niet op jongeren (tenzij die 
een café willen openen).  
 

 

7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer 
leer- en ontwikkelingskansen voor jeugd in armoede.  
 
Onder de actie ‘inzetten armoedebeleid op school’ lezen we dat ‘in afwachting van nieuwe 
medewerker’ de volledige werking wordt opgenomen. We vragen ons af of de nieuwe medewerker 9 
maanden later reeds is gevonden. 
 
Uitpas: zie opmerking onder speerpunt 3. 
 
 
 

9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd. 
  
De Jeugddienst onderhoudt 3 verschillende websites. We vragen ons af of de resultaten en de effecten 
evenredig zijn met de inspanning die dit vraagt.  
 
We vinden het belangrijk dat er speciale aandacht is voor communicatie naar jongeren zelf. Dit beperkt zich 
echter tot de Facebook-pagina. In de tweede actie onder dit speerpunt lezen we dat er wordt ingezet op de 
‘uitbouw van het beleid rond digitale media’ (‘lopend’). Een zesde actie gaat over het monitoren van 
mediagebruik om dit gericht in te zetten, deze actie werd niet opgenomen. Telkens lijkt het hier gewoon 
over de Facebook-pagina te gaan (die ook nog in een andere actie wordt vernoemd), maar we vragen ons af 
waaruit het mediabeleid eigenlijk bestaat. 
 
Graag worden we geïnformeerd over wat het pakket van eisen is voor het Huis van de Jeugd. We pleiten 
er ook voor om tijdig jongeren zelf te betrekken bij dit nieuwe concept, en niet wanneer alles al beslist is 
door stadsdiensten. We hopen immers dat het Huis van de Jeugd meer wordt dan mooie nieuwe 
bureauruimtes.  
 
Rap op Stap punt bij de jeugddienst: deze openingsuren zijn niet praktisch voor schoolgaande jongeren en 
werkende mensen.  
 
 

 

 
12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap. 
 
Er wordt al tweeënhalf jaar beloofd dat de Jeugdraad advies zal mogen (moeten eigenlijk) geven op de GAS-
codex, maar dit wordt telkens uitgesteld. We stellen ons dan ook vragen bij de beloftes die door de 
burgemeester werden gemaakt om de Jeugdraad te betrekken, wat dus nog niet gebeurd is. We verwachten 
meer transparantie. 
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SLOT 

 

Ondanks het feit dat we het straf vinden dat men 182 acties rond kindvriendelijkheid formuleerde en jaarlijks 
opvolgt, vinden we het niet aangenaam om op deze manier advies te geven. We krijgen hier enkel een stand 
van zaken en stellen ons verschillende keren de vraag naar het effect van de acties, en de resultaten tov de 
doelstellingen. Deze aanpak maakt het heel moeilijk voor ons om te gebruiken als tussentijdse evaluatie. 

 

Met kind-en jeugdvriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Thibalt Bonte 
secretaris 

 

Maïté Coppens 
Voorzitter 


