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Verslag Open jeugdraad Gentse feesten take-over 

13 februari 2023 

Locatie: Trefpunt 

 

Tijdens de Open Jeugdraad Gentse feesten take-over kwamen 28 jongeren (naast de leden van de 

jeugdraad) hun ideeën delen over de Gentse feesten. Via verschillende methodieken konden ze meegeven 

waar ze graag of net helemaal niet komen op de Gentse feesten, welke programmatie ze graag willen 

zien, welk talent ze willen tonen, waar ze van dromen en wat in de vuilbak mag. 

Dit verslag wordt verspreid naar alle deelnemers van de jeugdraad, wordt verstuurd naar de kabinetten 

van schepen El-Bazioui en schepen Van Braeckevelt en naar de pleinorganisatoren. Het verslag is ook 

publiek beschikbaar op de website van de jeugdraad. 

Tijdens de bestuursvergadering van de jeugdraad in maart bekijkt de jeugdraad de conclusies uit dit 

verslag, en kan de jeugdraad hierover een advies opstellen. 

 

De volgende organisaties waren aanwezig: 

- Habbekrats 

- Jeugdhuis Asgaard 

- ’t zal wel gaan 

- Jong Groen 

- Jongsocialisten Gent 

- Vzw Averroes 

- GRIMM Gent 

- Collectief verhalen 

- Victoria Deluxe 

- Minus One 

- Storme Magazine 

- EYC werf cultuur 

- ABVV Jongeren 
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Wat is jouw droom voor de Gentse feesten? 

Programmatie: genres, activiteiten… 

- Dj contest met silent disco 

- Alle kansen voor de jeugd 

- Meer metal/rock 

- Een eigen plein voor de jeugd waar er ook werkingsgeld mee kan opgehaald worden 

- Basketbaltoernooi in het Keizerpark  

- Geheime plek die elke dag anders is met zotte programmatie 

- Meer rotatie in pleinorganisatoren 

- Workshops voor jong en oud ook ’s nachts en niet alleen overdag 

- Meer zalen om in te feesten 

- Bekende artiesten voor de jeugd (1 jaar was het Broederliefde en dat was een succes) 

- Variatie aan muziekgenres, niet alleen techno: meer Afrobeats, hiphop, R&B, klassieke muziek, 

80s, 90s en pop 

- Kunstfestival op de Gentse feesten met bekende kunstenaars, studenten, graffiti, live 

performance, modeshow in een park (vb. in het citadelpark, baudelo…) 

- Klimaatplein 

- Meer diverse muziek 

- Meer optredens van jonge artiesten (Pommelien, Metejoor) 

- Meer variatie/grotere kermis (zoals op Sint-Pietersplein) 

- Schaaktoernooi 

- Meer nightlife events (vb. 10 days off) 

- Zot festival onder viaduct Gentbrugge 

- Geheime locaties/evenementen/podia 

Drank & eten 

- Lagere drankprijzen (2x) 

- Minder afval of opties om weg te gooien en stap voor stap richting zero waste Gentse feesten 

- Een Gentse feesten cocktail: surprise me 

- Meer halal/koosjer aanbod 

-  

Veiligheid 

- Geweldloze Gentse feesten 

- Meer flikken/veiligheid 

- Meer en duidelijke info om intimidatie te melden, vrouwveiligheid 

- Gratis anonieme drugskwaliteittesten (in 2019 ging er gevaarlijke XTC rond) 

- Veiliger vervoer naar huis 

andere 

- Cadeautjes verstopt doorheen Gent 

- Meer gratis waterstandjes 

- Verdwaalpalen doorheen het centrum 

- Een rustige prikkelvrije ruimte in de buurt van Sint-Jacobs/Vlasmarkt (in de gebouwen van de 

jeugddienst?) 

- Meer reclame voor jeugdorganisaties zoals Habbekrats of vzw Jong 

- Meer biezebaaze op grotere paden 
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- Vrouwelijke piscines 

- Plek waar je gratis tampons kan krijgen 

- Verbod op West-Vlamingen 

- Meer infopunten i.v.m. stadsinformatie 

- Meer gratis vrouwen wc’s 

- Kleine straatjes afsluiten 

- Betere uitleg voor het volwassen worden 

- Beter openbaar vervoer: nachtnet uitbreiden 

- Een buddysysteem voor mensen met gelijke interesses, niet om te muilen 

- Minder dinosaurussen op de Gentse feesten 

 

Ruimte 

Jongeren gaven via bolletjes op de kaarten aan waar ze graag komen op de Gentse feesten. Per 

leeftijdsgroep gebruikten we een andere kleur bolletjes.  

-18 jaar: gele bolletjes 

18-21 jaar: rode bolletjes 

21-25 jaar: groene bolletjes 

25-30 jaar: zwarte bolletjes 

30+: blauwe bolletjes 
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slapen thuis op het werk ergens anders 
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Enkele jongeren gaven ook nog mondeling commentaar bij het aanvullen van de kaarten: 

- Na 3 uur is er meer aanbod nodig zodat het volk gespreid wordt. 

- Baudelo als rustplek: prikkelarme omgeving voor mensen die slecht gaan, rustplekken nodig. 

- Kleine optredens op Veerleplein 

- Gratis water voorzien op meerdere plekken 

- Meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag zichtbaarder en duidelijker maken + informatie 

geven over wat ermee gebeurt. 

- In de namiddag meer specifieke activiteiten voor tieners. 

- In Baudelo mag het niet te druk zijn, gezapige sfeer, rustig. 

 

Jongere zkt. 

Bij deze stand konden jongeren aangeven wat ze nog zoeken op de Gentse feesten, welk talent ze graag 

willen delen… 

Activiteiten 

- Workshops om op een leuke manier zaken bij te leren (STEAM) 

- Workshops over Gent: cultuur, accent, geschiedenis 

- Gigantische speeddate op de vrijdagmarkt 

- Dagelijks baskettoernooi met elke dag een winnaar 

- Een aftermovie waar alleen kinderen en jongeren op staan 

- Dansgroep (hiphop) die niet veel skills vraagt maar eerder samen ontwikkelen/beter worden 

- Een plek op de Gentse feesten om sportief te zijn 

- Workshops met lokale producten of technieken: koken met neuzekes, textielworkshops 

- Open air raves 

- Sport (minivoetbal, basket, ropeskip, skaten, step) ook voor 10 tot 18 jaar 

- Leuke workshops voor 12 tot 18jarigen, interactief 

- Workshops Gents voor alle West-Vlamingen of jonge Gentenaren 

- Kermis:  

o Andere attracties 

o Rustige plaats nodig 

o Betere verdeling 

o Leuke attracties voor +16 jarigen 

- Optredens nu niet nice voor jongeren 

de stemband 

nostalgie feest 

beetje meer verhulstjes 

DJ met remix van jeugdliedjes 

 

Plekken 

- Meer safe spaces voor queers 

- Frisse zomerplekken overdag 

- Alcoholvrije zone 

- Grote sjorconstructies 

- Een plek waar je gratis/niet zo veel moet betalen om dansles te volgen 

- Prikkelvrije/arme ruimtes en plekken 
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- Een plein in Gent dat nog niet ingenomen is door een organisatie waar jonge ondernemers een 

kans krijgen 

- Lockers 

- Meer (vrouwen)wc’s 

- Een hangplaats voor jongeren van 12 tot 18 jaar 

- Prikkelvrije plaatsen, ook tijdens optredens, zodat iedereen kan genieten 

ook waar je tot rust kan komen als je iets tegenkomt dat niet aangenaam is 

- In het algemeen meer open ruimtes om bij te komen, te kletsen, weg uit de drukte 

Podium (om talent te delen)  

- Jeugdhuis Asgaard zoekt locatie voor rock en metal optredens 

- Gents jong talent op het podium 

- Theaterzaal op de wolken zoekt podiumkunstenaars 

- Plaats om poëtische teksten of filosofie te brengen 

- Boomtown zoekt alles kanners 

-  

Job/vrijwilligerswerk 

- Jeugdhuis Asgaard zoekt extra vrijwilligers voor techniek en bar 

- Job aan den bar op de Gentse feesten 

-  

Eten en drinken 

- brunch/detox 

- Meer vegan eten 

- Gratis water (3x) 

- Studentenkaart voor goedkoper eten 

- Meer halal eten 

- The best hangover cure: fruit, chille muziek, massage 

- Al het eten is te duur voor jongeren > korting met studentenkaart 

andere 

- Een jongerenplatform om interviews af te nemen en te verspreiden 

- Aanplak promoborden 

- Zichtbaarheid voor jeugdorganisaties 

- Standplaats voor jeugdwelzijnsorganisaties (reclame/bereik/sensibiliseren) 

- Betere bewegwijzering voor niet-Gentenaren 

- Alle deelgemeentes van Gent moeten binnen mogen in de gebouwen 

- Nog meer fietsenstallingen en meer publiciteit 

- Gratis condooms 

-  

Programmatie 

Jongeren konden ook zelf hun ideale programma samenstellen. In bijlage vind je de droomprogramma’s 

van de jongeren. Op deze programma’s schreven ze op welke locatie ze welke soort activiteiten of genres 

zouden willen zien. Ze konden ook een smiley plakken bij de activiteit die ze leuk vonden. 
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Aanstekers 

Jongeren konden andere ideeën kwijt via de Aanstekers website. Ze konden daarop ook vooraf of 

achteraf nog ideeën toevoegen. Als ze een idee goed vonden, konden ze dit ‘aansteken’. 

Ideeën: 

- Metalplein, of meer metal: 20 keer aangestoken 

- Meer pleinen die open zijn na 1 uur: 9 keer aangestoken 

- De draak weer laten vuurspuwen: 8 keer aangestoken 

- Buiten-expo voor jonge kunstenaars: 6 keer aangestoken 

- Elke dag gratis frietjes om 4u: 5 keer aangestoken 

- Rooftop party op de bovenste verdieping van de boekentoren: 3 keer aangestoken 

- Springkastelen voor volwassenen: 3 keer aangestoken 

- Een grote koprolrace: 2 keer aangestoken 

- Een waterspeelplek: 1 keer aangestoken 

 

 


