Verslag Open Jeugdraad 28 februari 2019
Locatie: stadhuis / 61 aanwezigen
Organisaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, JNM, JES, KSA St-Lieven, FOS De Flamingo’s, KSA StPaulus, Scouts Meulestede, Joetz, vzw Lejo, Jeugdhuis Asgaard, Chirojeugd Vlaanderen, KSA
Lousberg, Pretfabriek, vzw Jong, Actief vzw, OverKop, Jeugddienst

Deel 1: Voorstelling jeugdraad (slides komen online)
Deel 2: In kleine groepjes brede thema’s bespreken+ vragen voorbereiden voor schepen.
(samenvatting onderaan verslag)
Deel 3: Elke Decruynaere stelt plannen beleid voor aan de hand van verschillende thema’s,
aanwezigen krijgen kans om vragen te stellen.

Elke: We hebben ambitie om Europese Jongerenhoofdstad te worden. Wat moeten we dan doen?
Wat is nodig? Evenement? Andere straatinrichting? We gaan samen op zoek en betrekken graag
jongeren hierbij.

Vraag: Goedkoper abonnement voor +14?
 Vanaf 14 kan je je zelfstandig in het verkeer verplaatsen (met de fiets), willen kinderen OV
laten ontdekken. Helemaal gratis kost heel veel geld, steken dit liever in het fietsvriendelijker
maken. We merken dat in andere steden dat dit niet zorgt voor meer gebruik van OV.

Vraag: Maar is net wanneer jongeren zelfstandig stad ontdekken, dat ze dan zelf moeten betalen?
 Is niet voorzien. Ik wil het wel meenemen.

Vraag: gratis openbaar vervoer (OV) in Gent?
 Effect is dat het vooral fietsers/voetgangers zijn die dan bus/tram nemen. We willen vooral
mensen overstap laten maken van auto naar OV of fiets. Kost veel geld, we geven dit geld
liever aan fietsinfrastructuur.

Vraag: Komt er ook budget voor fietslessen en goedkope fietsen?
 Fietslessen worden georganiseerd via de sportdienst. Wie iets weet waar genoeg mensen op
af willen komen, dan kan dit doorgaan. Er is ook een project gestart met een ‘fietsvloot’ voor
scholen. Die fietsen kunnen gebruikt worden door andere organisaties in buurt. Via Max
Mobiel kan je ook fietsen huren. Als je ideeën hebt mag je die doorgeven.
Vraag: Europese Jongerenhoofdstad? Wij hebben liever duurzame projecten, geen jaar vol events.

 Dat is de bedoeling. Andere jongerenhoofdsteden gingen vaak gepaard met opening van iets.
En dat willen wij ook doen, met opening van het Huis vd Jeugd. Komt in Baudelopark, met oa
Jeugddienst, Overkophuis en een Jeugdverblijfscentrum (in combinatie met winteropvang
voor daklozen). Bedoeling is dat dit dé plek wordt voor jongeren in Gent. We horen graag
jullie verwachtingen en ideeën.

Elke: Een andere prioriteit is het naschools vakantie-aanbod. Aanbod moet beter. Het is een uitdaging
om ervoor te zorgen dat we vrijwilligers blijven vinden. Als er concrete voorstellen/ideeën zijn,
mogen die ook komen.
Vraag: Vrijwilligers meer betalen?
 Dat is een discussiepunt, want zorgt ook voor concurrentie met bvb vakantiewerk, terwijl
we dat niet zijn. Het vele vrijwilligerswerk is net wat Vlaanderen uniek maakt.
Vraag: We hebben het zelf moeilijk vrijwilligers te vinden. We geraken moeilijk binnen op scholen.
 Ik wil graag helpen, schepen van Jeugd is ook schepen van Onderwijs. Kunnen zo misschien
wel bruggen slaan.
Vraag: Hoe kunnen we animatoren/leiding/vrijwilligers vinden?
 Moet in de eerste plaats plezant zijn om vrijwilliger te zijn. Kijken welke taken nu extra last
zijn. En ook mee reclame maken, via scholen en studenten. Betalen van vrijwilligers blijf ik
moeilijk vinden. Gaan nooit kunnen concurreren met vakantiejobs. Zorgen dat verenigingen
voldoende ondersteund worden. Is één van de uitdagingen waar we echt aan willen werken.
Suggestie: Vrijwilligers ondersteunen door plaats voor hen te maken, lokalen al dan niet in gedeeld
gebruik.

Kan Jeugddienst niet één iemand aanwerven die bezig is met vrijwilligers werven?
 Vrijwilligerspunt is net gestart, is een soort van vacatureplek waar vraag&aanbod elkaar vindt.
We moeten bekijken hoeveel jongeren zij bereiken, en zien of het zinvol is om te koppelen
of ontkoppelen.

Elke: We gaan voor geüpdatete visie op Jeugdwerk.

Vraag: Voor jeugdwerk mag geld geen probleem zijn.
 Zijn begonnen met startsubsidie, zodat je niet eerst werking moet uitbouwen maar ineens
kan beginnen.
Vraag: Professionele ondersteuning van verenigingen?
 In bestuursakkoord staat dat outreachend jeugdwelzijnswerk zal worden versterkt. Het
aantal kinderen en jongeren stijgt in onze stad, we zorgen er dan ook voor dat het totale
jeugdwerkaanbod in Gent ook uitbreidt. Moet ondersteunend zijn en emancipatorisch zijn.

Ja/nee-vraag: Gaan middelen voor jeugd stijgen?
 Ja
Ja/nee-vraag: Komen er meer plekken voor jongeren?
 Ja

Vraag: Hoe kunnen ruimtes multifunctioneler ingezet worden?
 We gaan voor een kindvriendelijke make-over van het openbaar domein. Door circulatieplan
is er meer plek gekomen, bvb op het Maaseikplein (tussen kathedraal en G. De Duivelsteen).
We gaan er ook voor zorgen dat er meer ontmoetingsplaatsen komen. Binnenlocaties zullen
ook multifunctioneler zijn. Op de nieuwe school aan oude dokken komt er bijvoorbeeld een
sporthal op het dag. We gaan voor multifunctionaliteit bij elk nieuw schoolgebouw.
Vraag: Openbare zwemplaats? Wat, waar en wanneer?
 Eerst en vooral willen we Blaarmeersen make-over geven. De schepen van Sport (Sofie
Bracke) heeft de bedoeling een extra zwemplek te creëren, maar het is nog niet concreet.
Vraag: Hoe ervoor zorgen dat meer jongeren participeren via scholierenkoepel?
 Wil hier mee aan werken, bvb door te praten met directies. Maar kan niet zomaar van
bovenaf.

Vraag: Wat gaat er gebeuren met reacties van scholen op klimaatspijbelen? In ene school word je
gestraft, andere niet.
 Het is de school die dit zelf beslist. De scholieren willen net hun punt maken door te
spijbelen en onwettig afwezig te zijn. Een schepen kan niets zeggen over alle scholen, enkel
over stadsscholen. Daar is regel dat het onwettige afwezigheid is, maar als iedereen in de klas
(en de leerkracht) akkoord is kan het wel. Wie spijbelt, moet wel kans krijgen om de lessen
in te halen. Het is een actie van de jongeren, als politicus moet je niet reageren op spijbelen
maar op punt dat ze willen maken. In Gent hebben we trouwens een heel ambitieus
klimaatbeleid.
Vraag: Is klimaatneutraal tegen 2050 wel ambities?
 Verschil is dat wij, in tegenstelling tot anderen, wél een idee hebben hoe we dat gaan
bereiken; met cijfers en budgetten. Ons plan is realistisch. We willen kijken over hoe het nog
beter kan, maar enkel met budget en maatregelen ernaast. Eén van de voorstellen is Lage
Emissie zone nog uit te breiden.
Vraag: Hoe gaat u om met rijkheid en diversiteit van meningen?
 We gaan komende 6 jaar niet iedereen gelijk geven. Voor aantal zaken nemen we mandaat
op, bvb luchtkwaliteit of mobiliteit. Het is belangrijk om bij uitwerking ook meningen te
vragen, en samen dingen te doen; co-creatie heet dit met een duur woord. Inspraak gaat
over een proces.
Vraag: Wat met kinderarmoede?

 We willen op alle scholen samenwerking met OCMW. En een maximumfactuur in het
secundair onderwijs.

Vraag: Kinderen en jongeren die op straat slapen? En wat met kinderen die in ‘schimmelwoningen’
wonen? Of die geboren worden in een caravan?
 We zijn gestart met Taskforce wonen. Winteropvang blijft en wordt uitgebreid. Huisvesting
is een structurele oplossing. We hebben 90 miljoen euro voorzien voor wonen. Om sociale
woningen te renoveren, maar ook nieuwe woningen te voorzien.
 Werk  er zijn veel vacatures die open staan, maar er is veel jeugdwerkloosheid. Er is een
arbeidspact om dit beter op elkaar af te stemmen.
Welke concrete acties voor jongeren die helemaal zonder diploma afstuderen? Wat staat er in
arbeidspact?
 Het idee is net om het arbeidspact samen te schrijven. Er is groep die nooit verder geraakt
dan 4de leerjaar, stromen dan door naar B-stroom in middelbaar onderwijs met grote
achterstand. Heeft vaak met taal te maken. Maar ook over armoede of hulp bij huiswerk
thuis. We moeten er ook voor zorgen dat alle kinderen in Gent starten met school als
kleuter. Er is een groep kinderen die thuis nooit Nederlands hoort, en dan starten in het
eerste leerjaar. We moeten ervoor zorgen dat die kinderen ook worden meegepakt in het
onderwijs.
Vraag: Kan het ook liggen aan scholen zelf?
 We zijn bezig met een diversiteitsscreening bij scholen in Gent. Hoe staan ze tov diversiteit
en wat kunnen ze eraan doen? Sowieso moeten we ook streven naar meer diversiteit in
leraarskamer.
Vraag: Wanneer komt het evenementenloket er? Was beloofd in verkiezingen?
 Het is echt de bedoeling, staat niet in bestuursakkoord omdat we het te vanzelfsprekend
vinden. Manier waarop evenementen worden goedgekeurd is nu al veranderd. Ik beloof dat
het er komt, voor de 2de keer.

Vraag: Op veel plaatsen mag je geen hoofddoek dragen. Wat gaat Gent hieraan doen?
 Gent is één vd enige steden waar men dit mag dragen aan het loket. Ik hoop dat veel ons
voorbeeld gaan volgen. Dat we dit ook actief uitdragen en blijven herhalen bij oa werkgevers.
Er is geen enkel incident mee geweest. Boodschap is ‘diversiteit is het nieuwe normaal’. We
doen niet mee aan identity-politics. Willen hier zeer actief rond bezig zijn.

Vraag: Zijn er nog dingen die niet in het bestuursakkoord staan?
 Ja, hebben er vooral nieuwe acties en accenten in gezet.

Vraag: Wat gaan jullie doen tegen cyberpesten?

 Politie organiseert hier aantal zaken over. Die zijn helaas nog te weinig bekend, het is de
bedoeling dat scholen dat gaan overnemen. Als je nog ideeën hebt over wat wij als
stadbestuur hiermee kunnen doen zijn die zeker welkom.

Vragen die niet werden gesteld
(deze worden later via mail persoonlijk beantwoord)

Hoe staat het met de participatie in het project huis van de Jeugd?
Er zal meer worden geïnvesteerd in Jeugd. Hoe gaan we dat merken?
Gentse Winterfeesten graag een week inkorten.
Uitpas / Vrije tijd  Als gewone jongeren er al niet aan uit geraken, hoe zouden kwetsbare jongeren
dat dan doen?
Hoe participatie toegankelijker maken?  Hoe kan JR hieraan werken, wat leren we uit lage
opkomst Stem16plus en hoogdrempelige blanke JR?
Kan er in elke wijk in Gent een plek komen voor kinderen en jongeren waar ze thuis zijn, waar ze
geholpen worden door professionele mensen?
Wordt de UiTPas was verstaanbaarder & toegankelijker gemaakt voor de kwetsbare Gentenaars?
(bvb de website)
Komen er meer (overdekte) plekken in centrum Gent waar jongeren kunnen en mogen hangen?
Graag een sensibiliseringsactie rond veilig fietsen
Waarom openbaar vervoer dan niet tegenhouden om duurder te worden (als gratis dan niet kan)
Er is nog altijd een grote kloof met OKAN-klassen. Kunnen we hen meer verbinden met de anderen?
Als student leerkracht weten wij dat het moeilijk is om werk in de regio te vinden als je geen
‘knelpunt-vak’ neemt als studiekeuze.
Welke en hoeveel middelen zijn er in de nieuwe beleidsperiode voor jeugdwerk? Hoe zullen die
worden gebruikt om nieuwe jongeren te bereiken? Bijvraag: kunnen we ook voor jongeren die niets
te doen hebben (en bvb overlast veroorzaken en/of drugs gebruiken) ook zinvolle vrijetijdsbesteding
voorzien?
19de eeuwse gordel en het centrum worden overrompeld door politie. Jongeren voelen zich echt
geviseerd. Er zijn voorbeelden van jongeren die 3x/dag identiteitskaart moeten tonen aan
verschillende politie-teams, die het niet van elkaar weten. Ze kunnen er niet tegen protesteren
omdat dit mag bij ‘verdacht gedrag’ (of gelinkt aan huidskleur?).
Jeugdraad is hoogdrempelig (ver- in het centrum- en blank). Is het mogelijk om andere jongeren hun
stem te laten uiten in de wijken/deelgemeenten en dit door te spelen aan een centrale jeugdraad?
Voor laaggeschoolde jongeren is dit vaak erg moeilijk, soms zijn andere thema’s belangrijk voor hen.
Vraag naar meer middelen en expertise.

Zou jij je haar stijl dragen?
Hoe zijn de persoonlijke relaties tussen gemeenteraadsleden na de verkiezingen?

Opmerkingen per thema (in aparte groepjes)
Wonen:
-

Betaalbare woningen voor jongere gezinnen en alleenstaanden
Maak een soort markt voor jongeren die de eerste keer alleen willen gaan wonen.
Privé-studentenwoningen zijn onbetaalbaar?
Kan Stad Gent de huurprijs van woningen verminderen?
Kan er ruimte voorzien worden voor personen met een handicap?

Welzijn:
-

Wat met lege brooddozen? En pesten?
Kan Stad Gent een grotere ruimte/subsidie voorzien voor OverKop?
Wat zijn de plannen om daklozen beter op te vangen? Moet dit privé geregeld worden…?
Hoe kan de stad de sector beter verbinden met elkaar. Als die wachtlijsten!

Participatie:
-

Alles begint met participatie. Mag niet vrijblijvend zijn.
Wat met resultaten Stem16plus, wordt hiermee aan de slag gegaan? Stemmen op partijen is
niet aantrekkelijk voor jongeren.
Hoe ga je om met al die verschillende meningen

Mobiliteit
-

Gratis openbaar vervoer tot 18 jaar.
Ook aandacht voor deelgemeenten
Betere fietspaden

Vrije tijd:
-

-

Toegankelijk voor iedereen. “Geen drempels, geen verplichtingen”.
Veel formulieren
Zorg dat mensen met verschillende achtergronden de weg naar de scouts vinden, hoe kan er
gezorgd worden voor persoonlijke ondersteuning? Zorg voor coördinatie van jeugdhuizen,
ondersteuning voor JOC.
Gentse Winterfeesten duren te lang; graag 1 week minder.
Kan de Stad geen andere ruimte vinden voor Jong Gent in Actie en andere organisaties met
te weinig ruimte?
Er is veel leegstand. NEST was een goed idee, geef de jeugd meer plaatsen om hier gebruik
van te maken, maar wees hierbij een constructieve partner  coördineer en communiceer

Participatie
-

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de variatie van de bevolking weerspiegeld wordt?
Adviesraden en burgerparticipatie toegankelijker maken

Milieu & klimaat
- Gent pas in 2050 klimaatneutraal. Zo laat! Voor een progressieve stad als Gent?
- Verbod op plastic zakjes. Als Brussel dat kan, waarom wij dan niet?
- Waarom worden er zoveel bossen gesloopt om gebouwen of iets anders op te zetten?
Ruimte
-

Ga voor gemeenschappelijke tuinen
Vernieuw de typische parken, maak ze avontuurlijker
Kan een parkje niet eens iets anders zijn? Zandbakken en voetbalvelden hebben we al sinds
de jaren stillekes.

Werk
-

Is werkervaring voor een bedrijf echt noodzakelijk? Wat met mensen die de schoolbanken
verlaten?
Wat gaat de stad doen tegen hoofddoekenverbod op de werkvloer?
Hoe wil de stad meer werk creëren voor jongeren? Al dat studeren… maar overal vragen ze
ervaring…

