ADVIES
Beleidsrapportage 2018 ‘Gent, kind-en jeugdvriendelijke stad
Datum: 28 mei 2019

Advies-nr. JR/19/05

Strekking van het advies:
Positief
Reglement/decreet:
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 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 voorbereid door een werkgroep van de Jeugdraad.
Wie werd betrokken?
Het bestuur van de Gentse Jeugdraad,
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent
Jeugddienst, Marianne Labre
Omkadering (situering, achtergrondinformatie)
Minderheidsstandpunt (indien nodig)

Nvt

We willen eerst en vooral onze bewondering uitdrukken voor de inspanningen die werden geleverd
om dit plan te schrijven, uit te voeren en te evalueren. Een indrukwekkend aantal diensten werd
betrokken om zo veel diverse acties uit te voeren.
We hopen dan ook vooral dat de inspanningen duurzaam zullen blijken en ook de komende
legislaturen effect zullen hebben.
Naast felicitaties over het geleverde werk, hebben we enkele opmerkingen bij dit rapport.
___
Speerpunt 2: Groen en openbare ruimte
We pleiten ervoor om het groen en de spelprikkels nog meer te integreren in de ganse stad, niet
enkel in de vorm van spelcontainers.
We kunnen ons geen concrete realisaties van bespeelbare kunst voor de geest halen. De maritieme
elementen in de Oude Dokken zijn heel tof, maar niet onmiddellijk bespeelbaar. De nieuwe
standbeelden op de Korenmarkt en aan de Reep blijven gewoon ‘staande beelden’ zonder meer.
We hadden van een creatieve stad als Gent meer verwacht.
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Daarnaast vragen we om ‘spelprikkels’ niet te verengen naar (jonge) kinderen. Openbare en toffe
hang-, sport- of picknickplekken moet er ook op maat van jongeren zijn. We zijn in blijde
verwachting voor het tijdelijke ontwerp van de Zuid-site.
Speerpunt 3: Jeugdwerk & vrijetijdsaanbod
Het blijft voor veel jeugdverenigingen te veel rompslomp om met de UiTPAS te starten. We
erkennen de inspanningen die reeds gebeurd zijn, maar vragen om hier nog extra op in te zetten
endeze actie bijgevolg niet als ‘afgerond’ aan te duiden in het advies.
We geven hier graag het reglement ‘experimenteel jeugdwerk’ nog eens een pluim.
We vragen jullie al jaren om een beter en klantvriendelijker evenementenbeleid uit te bouwen. Er
wordt blijkbaar aan gewerkt, maar het gaat veel te traag. Het afschaffen van het moraliteitsattest is
inderdaad positief, maar de grote uitdagingen zijn nog steeds niet aangepakt (zoals een eenduidige
aanpak van geluidsoverlast).Bovendien is Elke Decruynaere de enige beleidsmaker die tot nu toe
over een evenementenloket sprak, waardoor we vrezen voor de gedragenheid hiervoor binnen het
stadsbestuur.
We maken hier van de gelegenheid gebruik om jullie te melden dat er ongerustheid bestaat bij
organisatoren over het nakend verbod op wegwerpbekers op evenementen. In principe is men
groot voorstander van afvalarme evenementen, maar er wordt gevreesd voor de uitwerking. We
vragen dan ook aan de stad om snel een duidelijk kader te scheppen en te ondersteunen waar
nodig.
Speerpunt 7: Armoedebestrijding
Nu onze schepen de bevoegdheden Jeugd met Outreachend werken combineert, hopen we dat dit
voor een positieve dynamiek zorgt in de wijken.
We delen graag een pluim uit aan de brugfiguren.
De actie om het jeugdwelzijnswerk te versterken is ‘lopend’. We zijn benieuwd naar het komende
traject rond jeugdwelzijnswerk en blijven – zoals reeds afgesproken – graag betrokken.
Speerpunt 8: Meer scholen en kinderopvang
We twijfelen niet aan de goede intenties van ons stadsbestuur, maar hadden gehoopt om onder dit
speerpunt meer groene vakjes te zien. Gaat het te traag, is er een tekort aan middelen of waren er
andere prioriteiten?
Volgens dit rapport is er bijvoorbeeld slechts één kinderdagverblijf geopend (De Bron) en is de rest
‘voorzien’. De geplande school op het doortrekkersterrein bestaat momenteel enkel uit een
halftijdse leerkracht aangevuld met stagiairs. Het is ons niet duidelijk of de taskforce Secundair
onderwijs reeds iets realiseerde.
We vinden het uiteraard wel positief dat er in RUP’s ruimte wordt voorzien en zijn blij dat dit ook
voor de jeugdverenigingen het geval is.
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Speerpunt 12: Samenleven en burgerschap
Van bepaalde acties onder dit speerpunt hadden we meer verwacht:
De actie rond intergenerationeel werken bestaat vooral in het uitreiken van een jaarlijkse prijs. We
vinden wedstrijden echter geen duurzame basis voor een beleid.
Kinderen hebben recht op een geactualiseerde kinderrechtenwandeling. Hopelijk vindt men snel de
capaciteit om dit te doen.
De ‘diverse projecten’ rond omgaan met diversiteit lijken maar uit één project te bestaan: een
voorstelling. Het ‘gecoördineerd opvolgen’ van het Regenboog-actieplan lijkt in dit rapport te
bestaan uit de familiedag op 12 mei en een standje op Dag van de Jeugdbeweging.
Complimenten aan de Dienst Milieu en Klimaat, voor het bereikte aantal leerlingen en voor het
herwerken van Klimaatkids i.p.v. de actie gewoon stil te leggen.
Wanneer we lezen over de kind-en jeugdvriendelijke benadering van GAS fronsen we bij de
vermanende brief (we gaven ooit advies maar kregen nooit antwoord), maar lijkt ons de
samenwerking tussen jeugdwerk, politie en parket wel positief.
Speerpunt 13: Personeelsbeleid
De Babyspots zijn niet noodzakelijk borstvoedingsvriendelijke ruimtes, zo zit men in de babyspot
van de Jeugddienst letterlijk open en bloot en is afkolven nog veel minder mogelijk (hiervoor is een
afsluitbare ruimte nodig).
Het rapport eindigt met enkele cijfers uit de stadsmonitor. Stad Gent is nog steeds gebuisd als het
gaat over tevredenheid op vlak van (veilige) speelruimte in de buurt en activiteiten voor kinderen
en jongeren. De meerderheid vindt het onveilig om te fietsen in de buurt, ervaart er agressief
verkeersgedrag en is niet tevreden over de fiets-en voetpaden. Ondanks alle inspanningen toont dit
aan dat dit rapport geen eindrapport mag zijn.
We hopen dat de kind-en jeugdvriendelijke ambitie niet wordt opgeborgen in de komende
legislatuur en willen waarschuwen om niet enkel voor ‘veel’ en ‘zichtbaar’ te gaan. Prijzen uitdelen,
titels/labels ambiëren, (eenmalige) campagnes of evenementen organiseren… zijn zaken die enkel
aanvullend mogen zijn op een duurzaam en effectief beleid dat doortastende keuzes durft maken.
We zijn dan ook benieuwd naar de richting die het jeugdbeleid de komende jaren uit zal gaan. Het
wordt dan ook tijd dat de berekeningen gedaan zijn en de intenties duidelijk worden, zodat we
hiermee verder aan de slag kunnen.
Hopelijk tot binnenkort

Thibalt Bonte
Secretaris

Maïté Coppens
Voorzitter
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