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ADVIES 
Beleidsnota openbaar groen 

 
 

 
Datum: 15 januari 2020        Advies-nr. JR/20/01 
 
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 besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  
 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Groendienst 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt  
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
Nvt  

 
 

We merken dat er werk is gemaakt om de tekst eenvoudig te schrijven. Het is een beetje wennen 
in het begin (we zijn bij een andere stijl gewoon bij beleidsteksten ) maar we kunnen deze 
evolutie enkel toejuichen.  

De Jeugdraad geeft positief advies op deze tekst: we zien voldoende aandacht voor jongeren, voor 
bepaalde doelgroepen, voor inspraak en voor verschillende vormen van gebruik en spel. We 
beseffen dat dit ‘maar’ een beleidsnota is. We hopen dan ook dat de beschikbare budgetten, de 
timing en de verschillende afwegingen die worden gemaakt bij de uitvoering van dit plan even 
positief zijn voor kinderen en jongeren. Met andere woorden: dat de kinderen en jongeren zelf het 
resultaat zien van al deze mooie intenties. 

 
 
Hieronder geven we nog kort enkele opmerkingen mee per punt. 
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1.  
We vinden het super dat jullie consequent aandacht geven aan kinderen én jongeren. We hopen dat 
dit een zeer bewuste beleidskeuze is die ook wordt doorgetrokken in de praktijk. Ook wanneer er 
klachten of andere tegenstand komen. We pleiten alvast om pro-actief om te gaan met mogelijke 
problemen zoals overlast. 

We weten dat de ruimte in onze stad schaars is. Toch vragen we om voldoende eigen plekken te 
voorzien voor jongeren. In onze stad groeien heel wat kinderen en jongeren op zonder eigen 
kamer, zonder eigen tuin of rustige plek thuis. Zij hebben ook recht op een plek waar ze zich 
welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. Niet alles kan altijd gedeeld worden.  

2. 
We denken –net als jullie- dat het hoognodig is om een inhaalbeweging uit te voeren voor kinderen 
en jongeren met een beperking. We duimen voor snelle én duurzame realisaties in een integrale 
visie. 

3. 
Kinderen en jongeren zijn op vele manieren samen, jeugdbewegingen zijn slechts één soort 
jeugdvereniging. We stellen voor om de term ‘jeugdbeweging’ te vervangen door ‘jeugdverenigingen’. 

4. 
Jullie doen het goed om consequent kinderen en jongeren te schrijven. Enkel onder dit puntje zijn 
jullie blijkbaar de jongeren vergeten ;-) .  

6.  
We beseffen dat dit een beleidsnota is over parken en groenzones. Toch vragen we om mee te 
zorgen voor meer groen/verkoeling in straten en pleinen. 

8. 
We zijn fan van groene speelplaatsen, hopelijk is er ook evenveel aandacht voor groene 
speelplaatsen in de secundaire scholen als in de kleuter- en basisscholen.  

10. 
Het is positief dat jullie ‘meer en meer (…) ruimte geven aan ideeën die van de Gentenaar zelf komen.’ 
We pleiten ervoor om dit in woorden én in daden snel concreter maken.  

 
Jeugdige groeten en tot binnenkort 
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