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Inleiding

De jeugdraad geeft de Oostkampse jongeren een stem. Dit is één van de taken
van de gemeentelijke jeugdraad. Het is belangrijk de stem van 1 op de 3 inwoners
van onze gemeente te laten horen, actief in te spelen op het beleid, het beleid
méé vorm te geven, te adviseren en mee punten namens jongeren op de politieke
agenda te brengen. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen willen we
dit zeker doen.

Want het is al te eenvoudig van aan de kant het schouwspel van verkiezingen te
volgen. Wij willen het jeugdbeleid mee invulling geven, pro-actief een aantal
zaken aankaarten, waarvan we willen dat ze in de komende legislatuur de nodige
aandacht krijgen.

Centraal staat het streven naar een offensief jeugdbeleid dat gelooft in de
capaciteit van kinderen en jongeren. Zij hebben nood aan ruimte om te spelen, te
fuiven, zich te organiseren, … Ze moeten zich goed in hun vel voelen, niet alléén
later als ze groot zijn, ook vandaag in hun kind- en jeugdig-zijn.

Met dit alles in het achterhoofd, heeft de jeugdraad zich gebogen over een
aantal punten, er gesprek en discussie over gevoerd.

Hetgeen voor u ligt is daarvan het resultaat: het memorandum van de Jeugdraad
van Oostkamp.

Hiermee willen we de politieke fracties oproepen tot blijvende aandacht voor
jeugd(werk)beleid en oproepen om de nodige middelen te blijven voorzien voor
een breed en op maat van Oostkamp gesneden jeugdbeleid in de komende
legislatuur.

Namens de Jeugdraad

Stefanie Rommelaere
Voorzitter

1. Kinderen moeten
kunnen spelen

Kinderen hebben nood aan ruimte om te spelen, om kind te kunnen zijn. Hun eigen stek en
plaatsen waar ze contact hebben met leeftijdsgenoten, waar ze andere kinderen in de wijk
kunnen ontmoeten, waar ze deel kunnen nemen aan activiteiten van jeugdbewegingen,
vakantiewerkingen enz…
Wat evident zou moeten zijn is dat niet meer, getuige een aantal processen tegen het lawaai dat
kinderen met het spelen voortbrengen.

° de uitbouw van één goed uitgerust skatepark
Er zijn geregeld vragen vanuit de skatersgroep naar grotere toestellen en een goed
uitgerust skatepark. De basisskateterreinen in de deelgemeenten zijn zeker toegejuicht
en moeten behouden blijven, om elke jongere de kans te bieden te skaten dicht bij huis.
Jongeren moeten zélf betrokken worden bij de plannen en mede
verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid en het verantwoord gebruik van de
infrastructuur. Jongeren kunnen verantwoordelijkheid opnemen als ze de kans krijgen !

° onderzoek doen naar speelbossen
Er zijn te weinig speelbossen. Ofwel zijn bossen in privé handen, of is de afstand naar een
bos te groot. Voor jeugdbewegingen is dit een belangrijk gegeven, dat spelen in bossen
mogelijk is.
De concrete vraag is dan ook dat het beleid mee helpt zoeken naar de mogelijkheden
naar bijkomende speelbossen. Vooral in Ruddervoorde (scouts en KSA) en in Hertsberge
(Chiro) stellen zich problemen.

° speelstraten inrichten in de zomervakantie
Op straat spelen is de dag van vandaag een hachelijke onderneming. Daarom zijn er
de speelstraten. In rustige wijken met veel kinderen wordt in de grote vakantie de wijk
afgesloten, zodat kinderen op straat kunnen ravotten, spelen, fietsen, enz…
De vraag naar het beleid om na te gaan of speelstraten ook in Oostkamp ingang
kunnen vinden.

° beleid omtrent speelpleintjes verder zetten
In heel wat wijken zijn kleine maar mooie speeltuintjes ingericht. De jeugdraad vraagt dat
dit beleid zeker in de toekomst wordt verder gezet.

2. De gemeente zorgt
voor onderdak
Jeugdbewegingen zorgen voor een dynamiek binnen de gemeente. Vandaar dat een goede
infrastructuur onontbeerlijk is om de jeugdbewegingen maximale kansen te geven.

° verder acties ondernemen om het vandalisme aan lokalen aan te pakken
Nog te vaak worden er vandalisme-daden vastgesteld aan jeugdlokalen. Iedereen
moet hierbij verantwoordelijkheid nemen: de jeugdbewegingen zelf door te zorgen dat
geen materialen buiten de lokalen blijven liggen, dat alle deuren worden gesloten na de
werking enz…
In samenspraak met het beleid moet worden onderzocht hoe vandalisme verder kan
worden ingedijkt

° sneller herstel van gemelde schade om verdere schade te beperken
Een aantal keer per jaar wordt er door de jeugddienst een inspectieronde gedaan van
de jeugdwerklokalen. Alle aspecten komen daarbij aan bod: veiligheid,properheid,
hygiëne, enz.. Dit wordt positief ervaren en moet behouden blijven.
Wanneer er echter problemen zijn betreffende het gebouw an sich, blijven
herstellingswerken te lang op zich wachten met als gevolg dat de situatie slechter wordt.
Een aantal voorbeelden getuigen hiervan (Dominiek Savio, lekkende daken enz…)
Aan het beleid wordt gevraagd om samen met de bevoegde diensten een systeem uit
te werken dat dit in de toekomst kan verhelpen.
Ook de communicatie hieromtrent (melden van schade en de herstelling ervan) kan
verbeterd worden. In ieder geval is een goede communicatie iets wat voor alle partijen
beter is.

° extra lokalen voor de scouts van Ruddervoorde
Het overgrote deel van de jeugdbewegingen is goed gehuisvest. Vanuit het beleid is er
hieraan tijdens de voorbije legislatuur fors gewerkt.
De VVKSM van Ruddervoorde kampt echter met plaatsgebrek. De vraag wordt gesteld
om hiervoor te helpen zoeken naar oplossingen.

° behoud van lokalensubisidies
Het bestaande reglement voor de subsidie van particuliere lokalen is goed en dient
behouden te worden.

3. Feesten zonder
zorgen
Zoals spelen bij kinderen hoort, hoort fuiven bij jongeren. Het commerciële aanbod is één zaak,
jongeren laten feesten op een niet-commerciële manier is een zaak van (mede) het jeugdwerk.
Jongeren moeten de ruimte krijgen om te fuiven, onder goede omstandigheden en mits een
aantal afspraken.

° één jeugdcentrum met verschillende zaken op één locatie: JOC
(Jongerenontmoetingscentrum), fuifzaal, repetitieruimte, jeugddienst.
Eén goed uitgeruste, ruime, voldoende geïsoleerde fuifruimte, die ook polyvalent kan
gebruikt worden, is een blijvend aandachtspunt. Ideaal zou zijn dat er één groot
jeugdcentrum komt met een fuifzaal, het JOC, de jeugddienst, en repetitieruimte. Een
eigen plek waar alle jongeren hun gading kunnen vinden, met een grote variatie in
activiteiten.
Verder zéker de oproep om de mogelijkheden tot fuiven in de verschillende
deelgemeenten te behouden.

° plakborden/aanplakzuilen
Het aanplakken van affiches, plaatsen van bordjes blijft voor jeugdbewegingen een
heikel punt. Enerzijds is er begrip voor het feit dat er géén wildgroei mag zijn van bordjes
overal, anderzijds is het aanvoelen dat er specifiek naar jeugd altijd met iéts meer
argwaan wordt gekeken waar zij al dan niet borden plaatsen. Ook de aanvraag die
moet gebeuren om borden te mogen plaatsen langs gemeentewegen, zorgt voor extra
administratieve belasting .
Vanuit de jeugdraad is er de vraag of de beleidsmakers willen onderzoeken of er geen
vaste aanplakborden kunnen komen op een paar héél strategische plaatsen. Dit zou
voor de jeugdbewegingen alsook voor de andere (socio-culturele) verenigingen voor
een stuk tegemoetkomen aan de bekendmaking van activiteiten.
Verder de vraag om zélf borden aan te maken die dan door de verenigingen bij de
gemeente kunnen worden ontleend. Ook dit zou veel duurzamer zijn en een enorme
service zijn aan het verenigingsleven.

° fuifcharter
Er komt heel wat kijken bij het organiseren van fuiven. Van vergunningen over Sabam en
billijke vergoeding, naar veiligheid bij organisatie, beheersen van de afvalberg enz…
De jeugddienst moet in dit alles een ondersteunende rol spelen door te informeren
omtrent dit alles. Er kan worden gewerkt aan een fuifcharter waarin afspraken staan
tussen de jeugdbewegingen en het beleid met wederzijdse afspraken. De jeugdraad is
zéker bereid een uitgestoken hand in deze aan te reiken aan het beleid!

° logistieke steun behouden
Jeugdbewegingen kunnen rekenen op logistieke steun bij organisatie van fuiven. Dit
moet zeker behouden blijven. Als aandachtspunt bij het eventueel inrichten van een
fuifzaal zou erin kunnen bestaan dat er een voldoende krachtige klankinstallatie wordt
aangekocht die door jeugdbewegingen kan gehuurd worden.

4. Het jeugdwerk kan
rekenen op de
gemeente
Binnen het jeugdverenigingsleven nemen (jonge) vrijwilligers een belangrijke plaats in. Zij zijn
de motor van een jeugdvereniging en verdienen stimulansen. De gemeente staat garant voor
een goed vrijwilligersbeleid en ondersteunt de lokale jeugdbewegingen daarbij.

° optrekken voor de algemene middelen voor het jeugdwerk
Eerst en vooral wil de jeugdraad duidelijk stellen dat de gemeente ruime financiële
inspanningen doet voor het jeugdwerk. En dat dit verder reikt dan puur financieel, het zit
ook in de gebouwen, de personele ondersteuning van de jeugddienst enz…
Maar jeugdwerk heeft als typische eigenschap dat het een experimenteerruimte is.
Jongeren experimenteren graag en het jeugdwerk kan daarop een antwoord bieden.
Er kan van alles worden georganiseerd rond creativiteit, sport, (jeugd)cultuur, pop en
rock, muziek, theater, derde wereld, … Van optredens via workshops, tot
jongerencultuurbeurzen, vormingsdagen enz… Vanzelfsprekend is dat hiervoor tussen
de verschillende diensten wordt samengewerkt !
Ideeën kunnen op elk moment ontstaan, maar koken kost geld. Vandaar dat de
jeugdraad vraagt aan het beleid om op basis van ideeën en voorstellen die er op
tafel komen te bekijken of er méér budgettaire ruimte kan komen voor de jeugd.
Eventueel via een enveloppensysteem, maar onder blijvende supervisie en
goedkeuring door het beleid.

° belang van kadervorming
Kadervorming is belangrijk voor de kwaliteit van het jeugdwerk. Zowel het
stimuleren tot volgen van kadervorming als het zelf doen van een aanbod is
essentieel.
De kadervormingssubsiedie komt tussen voor de helft van de kosten voor het volgen van
vorming, met een maximum van 50 euro per cursus per cursist. Deze subsidie moet zeker
behouden blijven.
(Inter)gemeentelijke samenwerking kan vruchtbaar zijn. Een eigen georganiseerde
cursus basisanimator is een optie die moet onderzocht worden.
Kadervorming moet naar de toekomst toe meer aandacht krijgen.

° behoud van de subsidies voor jeugdbewegingen
Het reglement op de betoelaging is gewijzigd, wat positief is. Het bestaande reglement
en de daarvoor voorziene middelen moeten behouden blijven (werkings-,
kadervormings- en lokalensubsidie).
Ook het reglement voor subsidies voor kampvervoer moeten behouden blijven. Want dit
is een immense hap uit het budget van een jeugdbeweging.

° alle kansen voor JOC Den Artisjoc
Op 7 april 2006 opende JOC Den Artisjoc officieel de deuren. De jongeren kregen hun
stek om samen te komen. De immense inzet van het beleid, zowel financieel als logistiek,
alsook van de vele vrijwilligers die de inrichting en aankleding op zich namen, toont aan
dat de ‘drive’ er zeker is om van het JOC dé ontmoetingsplaats te maken voor
jongeren.
Vele vrijwilligers zijn in de weer om het programma aantrekkelijk en divers te maken en in
te staan voor de barwerking.
Het JOC moet eveneens een pleisterplaats worden voor de ongebonden jeugd. Een
lage drempel en gevarieerd activiteitenaanbod moet hiervoor garant staan.
De jeugdraad vraagt dat de financiële ondersteuning minstens op hetzelfde niveau blijft
en dat de werking op die manier gegarandeerd blijft.

° een uitgebreide(re) uitleendienst waar alle verenigingen terecht kunnen voor het
ontlenen van materialen
De jeugddienst heeft een eigen uitleendienst, en ook onder jeugdbewegingen onderling
worden materialen ter beschikking gesteld.
De jeugdraad vraagt of er een uitgebreide gemeentelijke uitleendienst kan komen ,
waar élke vereniging gebruik kan van maken en niét een uitleendienst voor de socioculturele, één voor jeugd enz…
Het opmaken van één grote database met het materiaal dat verschillende verenigingen
ter beschikking stellen kan een eerste stap zijn.

° vereenvoudiging van de administratie voor jeugdbewegingen
Het is normaal dat de werking moet bewezen worden wil een vereniging subsidies
ontvangen. Het vraagt wel een redelijke inspanning voor de jeugdbewegingen om alles
tijdig in orde te brengen.
De jeugdraad vraagt dan ook om te bekijken hoe er binnen het geheel van –
administratieve plichtplegingen voor en naar jeugdbewegingen toe een
vereenvoudiging mogelijk is.

° de jeugddienst als draaischijf voor jeugdwerk
De jeugddienst heeft een coördinerende en ondersteunende functie naar het
jeugdwerk en jeugdbeleid in de gemeente. Daarnaast kan ze op eigen initiatief zaken
organiseren, eventueel via de jeugdraad.
Rechtstreeks en direct contact met jongeren is uiterst belangrijk om te weten wat er leeft.
Een jeugddienst moet afgestemd zijn op de wereld van de jongeren. De deur van de
jeugddienst moet open staan voor alle jongeren. Een open huis, open sfeer, duidelijke
communicatie, goede locatie, … De drempel moet uitermate laag gehouden worden.
De personele bezetting van de jeugddienst is vergroot. Dit wordt als zeer positief ervaren
en het is zéker wenselijk om de twee voltijdse krachten te behouden.

5. Communicatie
op maat
Als we willen bewerkstelligen dat jongeren hun stem laten horen en mee verantwoordelijkheid
willen dragen, dan is het nodig dat zij goed geïnformeerd worden. Maar het is al zo dat met de
nieuwe media men overdonderd wordt met informatie. Er moet dus heel doordacht tewerk
worden gegaan wil men jongeren bereiken.

° Jeugdmerel behouden
De jeugdmerel komt rechtstreeks met informatie op maat van de leeftijd. Dit is een héél
gericht communicatiemiddel met gefilterde informatie. Dit moet zeker behouden
worden.
De digitale versiekan een aanvulling zijn op de tot op heden enkel papieren versie.

° Website op maat van de jeugd
Jongeren zijn surfers en grijpen sneller terug naar de digitale informatie dan dragers
op papier of folders. Vandaar dat het belangrijk zal zijn om bij de uitbouw van de
nieuwe gemeentelijke website het luik voor jongeren voldoende aantrekkelijk te maken.
Het moet, binnen de gemeentelijke website, een portaal zijn voor iedereen die binnen
Oostkamp iets te maken heeft met jeugd of in jeugd geïnteresseerd is.
De jeugdraad vraagt de beleidsmakers om terdege rekening te houden met de
eigenheid van jeugd in deze en zeker te zorgen voor de nodige betrokkenheid vanuit
de jongeren zelf.
Er is reeds voorbereidend werk gemaakt met het oog op een eigen website voor jeugd.
De bevindingen, voorstellen en ideeën die daar zijn samengebracht kunnen zeker
opnieuw worden boven gehaald.

° Communicatie-plan
Gerichte en vooral doelgroepgerichte communicatie is uitermate belangrijk. Ook
binnen de groep jongeren kan een opdeling gebeuren. Het is belangrijk om op een
grondige goed doordachte manier te communiceren vanuit de gemeente en de
diensten daarbinnen naar jeugd toe.
Daartoe wordt best een gedetailleerd communicatieplan uitgewerkt, vanzelfsprekend in
overleg met de andere vrijetijdsdiensten cultuur en sport en de bibliotheek.

6. De stem van kinderen
en jongeren wordt
gehoord

Zowel kinderen als jongeren moeten maximaal betrokken worden bij het beleid. In vele
beleidsdomeinen komen kinderen en jongeren ter sprake.

° de werking van de jeugdraad erkennen en honoreren
Onbekend is onbemind. De ongebonden jeugd heeft maar sporadisch contact met de
brede waaier van wat jeugdwerk is. Naar deze groep toe moeten echt inspanningen
gebeuren om ze meer te betrekken bij het jeugdwerk.
De jeugdraad op vandaag bestaat vooral uit vertegenwoordigers vanuit verschillende
jeugdbewegingen. Ervaringsdeskundigen houden de vinder aan de pols bij het
(jeugd)beleid en zorgen op gezette momenten voor kritische bedenkingen.
De jeugdraad verdient erkenning en de werking moet worden gehonoreerd.
Vanuit het beleid moet hiervoor ook aandacht zijn en bij elk dossier moet
‘jeugdvriendelijk’ worden gehandeld. Dit houdt ook in dat van in het begin dossiers die
jongeren aanbelangen worden overlegd. Betrokkenheid moet verder gaan dan ‘advies
vragen’ wanneer een dossier nagenoeg is afgerond.
Om de communicatie tussen jeugdraad en gemeentebestuur te versterken kan een
afsprakennota worden opgemaakt.

° een ideeënbus, op alle denkbare manieren (brievenbus, email, fora op websites)

waar jongeren hun zeg kunnen doen.
Vergaderen is een woord waar sommige jongeren een afkeer van hebben, wat niét wil
zeggen dat er geen ideeën zijn, voorstellen zijn. Daartoe is het belangrijk om op alle
denkbare manieren de jongeren te stimuleren initiatief te nemen, ideeën kenbaar te
maken.
Ook rond bepaalde dossiers moeten jongeren worden bevraagd. Dit moet vanuit de
jeugddienst aangestuurd worden. Maar ook het gemeentebestuur moet de reflex
inbouwen om rond bepaalde dossiers extra inspanningen te leveren om jongeren warm
te maken om hun zeg te doen. Occasionele inspraakprojecten kunnen zeer zinvol zijn
naar aanleiding van concrete projecten. Ook dit kan in een afsprakennota worden
vastgelegd.

7. Breed en
geïntegreerd
jeugd(welzijns)beleid

Jeugd(werk) moet betrokken worden bij andere beleidsdomeinen in de gemeente. Denken we
maar aan sport, cultuur, buitenschoolse kinderopvang, onderwijs.

° verdere uitbouw van het drugpreventiebeleid
Het drugpreventiebeleid is opgestart. De jeugdraad juicht dit toe en vraagt om dit
zeker verder en in voldoende mate te ondersteunen en verder uit te bouwen.

° uitbouw van een jongereninformatiepunt
Jongeren kunnen overal informatie sprokkelen en kunnen op verschillende
diensten een beroep doen. Denk maar aan het sociaal infopunt en aan het OCMW.
Verdere gespecialiseerde organisaties zijn alweer een stap verder én moelijker. Het
jeugdwerk kan en moet hierbij een rol spelen. Daar waar de drempel soms nogal hoog
is, kan via een jongereninformatiepunt de drempel zéér laag gehouden worden.
De jeugdraad vraagt het beleid om middelen te voorzien om de uitbouw van een JIP
mogelijk te maken. De lage drempel en de mensen van de jeugddienst als eerste
aanspreekpunt zijn een belangrijke schakel in de nuldelijnszorg.
Het JIP moet zijn plaats krijgen binnen het jongerenontmoetingscentrum en men moet
altijd bij de jeugddienst terecht kunnen voor verdere vragen, gesprek of doorverwijs.

° toegankelijkheid van het jeugdwerk - extra inspanningen naar kansengroepen en
ongebonden jeugd
Kansengroepen en ongebonden jongeren zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in het
jeugdwerk.
Het beleid moet blijvende aandacht hebben en voldoende middelen en
mogelijkheden voorzien om vanuit de jeugddienst en jeugdraad initiatieven te laten
groeien die die groepen proberen te betrekken.
De bestaande organisaties met specifieke werkingen moeten mede door het
jeugdwerk bekend worden gemaakt, via verschillende kanalen: affichage, artikels
in de Jeugdmerel, folders via een JIP,…)
De financiële steun die een aantal organisaties krijgen moet behouden worden.
Graag verwijzen we hierbij opnieuw naar het belang van een goede communicatie.

8. Samen in de bres voor
een kwalitatief
vrijetijdsbeleid
Verschillende diensten werken binnen het gemeentelijk apparaat aan vrijetijdsbeleid. Jeugd en
cultuur (met daarbinnen de BIB) werken met beleidsplannen, binnenkort sport ook. Dit alles
moet garant staan voor een kwalitatief beleid en een kwalitatief aanbod. Hierin zitten véél
kansen om in synergie zaken aan te pakken.

° goede afstemming tussen jeugd- en cultuurbeleidsplan
Binnen de gemeente wordt rond een aantal festiviteiten goed en vlot
Dit leidt tot betere kwaliteit en een divers aanbod.

samengewerkt.

Bij de opmaak van het volgende JWBP moet er voldoende afstemming zijn tussen de
genoemde diensten en plannen.
Ook bij de opmaak van cultuur- en sportbeleidsplannen, als die er in de toekomst
komen, dient erop te worden toegezien dat de stem van de jongeren wordt gehoord.
De jeugdraad vraagt ook hier om mee de vinger aan de pols te houden en tijdig de
jeugd te appelleren.

° aandacht voor jongeren- en jeugdcultuur
Binnen de programmering van de Valkaart is er een divers aanbod, met ook
programmering naar scholen en naar jongeren toe. Er wordt overlegd tussen de
diensten betreffende programmering en voorstellen.
Toch is er nood aan méér wat jongeren betreft. Vanuit de jongeren in het JOC zijn er
vragen naar muziekoptredens, en dit in heel diverse stijlen. Dit moet mogelijk zijn binnen
het JOC, mits duidelijke geluidsnormen.
Toch is er de vraag om voldoende middelen te voorzien om, in samenwerking met
cultuur, specifieke workshops, optredens, initiaties, cursussen en dergelijke mogelijk te
maken.

