
Memorandum 

Inleiding  

Naar aanleiding van de verkiezingen 2018 hebben we vanuit de Jeugdraad Beveren een 

enquête gestart bij de jeugd van Beveren. Wat houdt hen bezig, wat niet, waar willen zij 

verandering zien? Op basis van deze resultaten en een eigen brainstorm met de jeugdraad zijn 

onderstaande strijdpunten naar boven gekomen. Deze strijdpunten willen wij vanuit de 

jeugdraad alvast meegeven aan alle lokale politieke partijen zodat jullie hiermee rekening 

kunnen houden in jullie partijprogramma. Want een beleid afgestemd op maat van kinderen 

en jongeren is een goed beleid voor iedereen, jong én oud!  

 

Strijdpunten:  

1/ Geef jongeren voldoende ruimte  

2/ Maak van Beveren een toegankelijke gemeente  

3/ Geef de jeugd meer inspraak. Een goed beleid voor hen is een goed beleid voor iedereen  

4/ Maak van Beveren een diverse gemeente  

5/ Blijf zorgen voor een gevarieerd vrijetijdsaanbod op maat van kinderen en jongeren 

Strijdpunt 1: Geef jongeren voldoende ruimte  

Anno 2018 antwoorden jongeren op de vraag “Woon je graag in Beveren?” voor 75% met 

“ja”. Pluspunten: Beveren is dichtbij Antwerpen, veel vrienden wonen dichtbij, niet te druk, 

gezellig”. Echter komen er ook veel gebreken naar boven die ze anders willen zien. Er zijn 

geen/weinig cafés en uitgaansgelegenheden voor jongeren. Togenblik kampt met een gebrek 

aan vrijwilligers, feestzalen verdwijnen en de cafés worden steeds duurder. Jongeren trekken 

vaker naar de steden in het weekend omdat ze in Beveren niet voldoende vinden waar ze naar 

zoeken. Hippe cafeetjes, met veel leeftijdgenoten, met eventueel mogelijkheden tot poolen, 

biljarten,... in een gezellige omgeving. Geen leuke cafés? Jongeren worden creatief en gaan 

zelf hun eigen plekje creëren. In de zomer op de bankjes op de markt, in de Warande, op 

Cortewalle. Jammer genoeg worden ze op veel plaatsen beschouwd als overlast.  

 

Wij vragen aan het toekomstig gemeentebestuur om jongeren ruimtes te geven (zomer én 

winter) waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze mogen hangen en experimenteren zonder tot 

overlast van anderen te zijn. Een leuk pleintje ingericht voor jongeren, een overdekte ruimte 

voor in de winter te kunnen lunchen,... Kortom, jongeren moeten plaats hebben om te kunnen 

groeien, om zich te kunnen ontwikkelen en om te mogen experimenteren. Om jongeren 

voldoende ruimte te geven is het niet per definitie noodzakelijk om nieuwe ruimtes te creëren 

waar we ze kunnen wegsteken en waar ze kunnen en mogen experimenteren. In Beveren zijn 

er al heel wat (speel)ruimtes. Het is volgens ons de kunst om de bestaande speel- en 

ontmoetingsruimtes perfect af te stemmen op de noden van de kinderen en jongeren in de 

buurt van het plein. Interactie met de doelgroep is hierbij essentieel, want wie kan het beter 

weten hoe een bepaald plein ingericht moet worden dan de gebruikers zelf ervan?  

 

Maar naast de bestaande ingerichte ruimtes vragen wij aan het toekomstig bestuur om de 

jeugdraad en de jeugddienst steeds te betrekken bij projecten waar speel- of 

ontmoetingsruimtes gecreëerd gaan worden. Dit kan gaan over nieuwe verkavelingen waarbij 

speelruimte voorzien moet worden. Maar dit kan evengoed gaan over de aanleg van een 

compleet nieuw terrein al dan niet gelegen aan een jeugdlokaal. Beschouw jeugdraad en 

jeugddienst als onmisbare partners in het proces van ontwikkeling van bestaande en nieuwe 

speel- en ontmoetingsruimtes. Tot slot vinden wij het met de jeugdraad ook heel belangrijk 

dat het huidige reglement rond nieuwbouw jeugdlokalen kan blijven bestaan. We merken dat 



het bouwen van een nieuw lokaal steeds een positieve schwung geeft aan de werking van die 

jeugdvereniging. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leiding en de leden van de 

Beverse jeugdbewegingen in goede omstandigheden hun werkingen kunnen laten doorgaan.  

 

Een goed lokaal vormt daarin de basis volgens ons. Wekelijks gaan meer dan 2000 jongeren 

naar een van onze 18 jeugdbewegingen waar zij onvergetelijke momenten beleven dankzij de 

inzet van meer dan 100 vrijwillige leiding. De leiding van de jeugdbewegingen doen er alles 

aan om de werking van hun jeugdvereniging zo goed mogelijk te laten verlopen, maar dat kan 

niet zonder de steun van de gemeente, de jeugdraad en de jeugddienst. Daarom vragen wij aan 

het toekomstig bestuur om de huidige manier van ondersteuning te blijven behouden en uit te 

breiden waar dit nodig zou blijken.  

 

Strijdpunt 2: Maak Beveren toegankelijker  

Uit onze bevragingen bij zowel de jongeren als bij de lagere schoolkinderen bleek dat 

mobiliteit een heel belangrijk punt is onder kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 

moeten we eigenlijk standaard aanzien als zwakke weggebruikers. Zij rijden nog niet zelf met 

de auto of ander gemotoriseerd vervoer. Om zich te verplaatsen nemen kinderen en jongeren 

nog zeer dikwijls de fiets. Om naar school te gaan, naar de academie of de jeugdbeweging te 

gaan, om gewoon af te spreken met vrienden gebruiken kinderen en jongeren de fiets of gaan 

ze te voet. Hierdoor worden ze jammer genoeg dikwijls geconfronteerd met gevaarlijke 

verkeerssituaties waar zij als zwakke weggebruiker de dupe van zijn.  

Wij zijn er ons zeker van bewust dat niet alles aangepast kan worden aan fietsers of 

voetgangers, maar op strategische plekken waar kinderen en jongeren frequent passeren lijkt 

het ons een noodzaak om daar de verkeerssituaties dusdanig aan te passen zodat de veiligheid 

van de zwakke weggebruiker maximaal gegarandeerd kan worden.  

 

Ook op de grote wegen in de gemeente zijn de fietspaden volgens de jeugd ondermaats. Deze 

worden uiteraard veel gebruikt door jongeren omdat dit dikwijls de snelste en kortste weg is 

naar hun bestemming. Maar zeker in slechte weersomstandigheden (donker, regen, sneeuw, 

…) is het op verschillende punten niet veilig om je te verplaatsen met de fiets. Naast veilige 

fietspaden op de grotere wegen is de jeugd fan van de fietsstraten in Beveren. Zij geven aan 

dat er gerust veel meer fietsstraten mogen bijkomen in de centra van de verschillende 

deelgemeenten en dat het aantal fietssuggestiestroken ook mag uitbreiden.  

 

Tot slot geeft de fietsende jeugd aan dat niet iedereen (lees: bijna geen enkele jongere) op de 

hoogte is van het bestaan de trage wegenkaart. Dit zou volgens hen veel bekender mogen 

gemaakt worden. Wanneer jongeren niet de fiets gebruiken of te voet gaan, verplaatsen ze 

zich vaak met het openbaar vervoer. Ze gebruiken de trein, tram en bus om naar school te 

gaan, uit te gaan, naar vrienden te gaan, naar optredens te gaan kijken, om te gaan shoppen, 

… Naast de klassieke klachten over het openbaar vervoer (nooit op tijd, stakingen, te duur, 

…) geven de jongeren uit Beveren aan dat er een betere afstemming moet komen tussen de 

NMBS en De Lijn aan het station. Daarnaast zouden er meer treinen mogen rijden in spitsuren 

‘s morgens en ‘s avonds.  

 

Strijdpunt 3: Geef de jeugd meer inspraak 

Een goed beleid voor hen is een goed beleid voor iedereen Kinderen en jongeren zitten 

verweven in heel wat beleidsthema’s op lokaal en bovenlokaal niveau. Als we denken aan 

kinderen en jongeren gaat het niet enkel over de invulling van hun vrije tijd. Kinderen en 

jongeren functioneren als evenwaardige burgers in de maatschappij en komen in aanraking 

met heel wat beleidsthema’s in de gemeente. Alleen gaat iedereen ervan uit dat volwassenen 



weten hoe ze moeten functioneren in deze maatschappij en dat kinderen en jongeren nog veel 

moeten leren.  

 

Het is een feit dat kinderen en jongeren nog veel moeten leren, gelukkig maar. Laat ons hen 

ook die kans geven om te kunnen leren, te mogen vallen en opstaan, fouten te mogen maken, 

… Dit is een essentiële peiler van jeugdwerk van waaruit kinderen en jongeren nog steeds 

veel leren. Maar het is niet omdat kinderen en jongeren nog veel moeten leren dat we niet 

naar hen moeten luisteren als het gaat over goed beleid in de gemeente. Doordat kinderen en 

jongeren elke dag functioneren in de gemeente, net als volwassenen, worden zij ook dagelijks 

geconfronteerd met allerlei zaken die goed gaan of minder goed gaan. Kinderen en jongeren 

hebben hier ook een mening over en deze mening is volgens ons even belangrijk als die van 

de volwassenen. Uiteindelijk zijn de kinderen en jongeren van nu de volwassenen van de 

toekomst in onze gemeente. Dus het lijkt ons noodzakelijk om te luisteren naar onze jonge 

doelgroep.  

 

Noden en behoeften die kinderen en jongeren hebben zijn meestal niet zo verschillend dan die 

van andere leeftijdsgroepen in de gemeente. Jongeren willen een plek om samen te kunnen 

komen, om hun ding te kunnen doen, om af te kunnen spreken met vrienden, om veilig naar 

school of werk te kunnen gaan, … Willen volwassenen of ouderen dit ook niet? Wij zijn er in 

elk geval van overtuigd dat dit zo is. Daarom vinden wij vanuit de jeugdraad dat de gemeente 

inspanningen moet blijven leveren om inspraak te organiseren over beleidsthema’s die 

kinderen en jongeren aanbelangen. En in dit verhaal zijn er volgens ons twee onmisbare 

schakels, namelijk de jeugddienst en de jeugdraad. Wij willen dat er vanuit de gemeente de 

reflex komt om de jeugdraad en de jeugddienst te bevragen wanneer er (grote) projecten op 

stapel staan die een invloed hebben op de doelgroep jeugd. Dit kan gaan over de inrichting 

van een speelterrein, maar dit kan evengoed gaan over de (her)aanleg van een bepaalde 

(school)omgeving waar kinderen en jongeren frequent passeren of aanwezig zijn.  

 

Naast inspraak vragen aan kinderen en jongeren via de jeugdraad en de jeugddienst vinden 

wij het ook belangrijk dat er automatisch vanuit de gemeente teruggekoppeld wordt over 

dossiers die kinderen en jongeren aanbelangen. Wij vragen dus om op de hoogte gehouden te 

worden vanuit de gemeente over allerlei thema’s die een invloed hebben op de Beverse jeugd 

zonder dat wij hier expliciet voor moeten polsen. De gemeente moet volgens ons de jeugdraad 

dus blijven erkennen en ondersteunen als officiële adviesraad op vlak van jeugd. Daarnaast 

moet de gemeente de jeugddienst en de jeugdraad beschouwen als dé organisaties met de 

expertise op vlak van kinderen en jongeren. Zowel jeugdraad als jeugddienst moeten nauw 

betrokken worden in de opmaak en uitvoering van het gemeentelijk beleid.  

 

Strijdpunt 4: Maak van Beveren een diverse gemeente  

Uit de bevraging van de jongeren en de brainstorm met het bestuur van de jeugdraad zijn er 

een aantal ideeën gekomen om van Beveren nog een meer diverse gemeente te maken. Zo 

vinden jongeren dat er voor bepaalde doelgroepen een te eng vrijetijdsaanbod is. Voor 

gezinnen met jonge kinderen is er een te klein structureel vrijetijdsaanbod. Regelmatig 

worden er in het centrum van Beveren leuke activiteiten georganiseerd waar gezinnen met 

kleine kinderen veel plezier aan beleven, maar dit blijven pop-ups. Een leuke kinderboerderij, 

een goede binnenspeeltuin, een groot speelbos, … het zijn maar enkele ideeën die uit de 

bevraging naar boven kwamen en waar wij als jeugdraad achter staan. Wil het toekomstig 

bestuur hier rekening mee houden in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan?  

 

Naast gezinnen met jonge kinderen geven jongeren aan dat er in Beveren centrum zeer weinig 



aanbod is voor jongeren +18 jaar. Het vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren tot 

16 jaar is zeer uitgebreid tijdens de schoolvakanties, maar voor de 18plussers ontbreekt er 

momenteel een uitgebreid aanbod. Met deze doelgroep zou er in de toekomst meer rekening 

gehouden moeten worden. Vervolgens geven jeugdbewegingen aan dat ze het systeem van de 

vrijetijdspas een goed systeem vinden om kinderen met minder kansen toch van hetzelfde 

aanbod te laten genieten. Alleen vinden ze dat de werking van de vrijetijdspas beter bekend 

gemaakt moet worden bij de jeugdbewegingen. Het is volgens ons door een systeem als de 

vrijetijdspas dat we met de gemeente nog een groter bereik kunnen hebben dan nu al het geval 

is. Wij vinden met de jeugdraad dat er in het vrijetijdsaanbod meer aandacht geschonken mag 

worden aan minderheidsgroepen zoals allochtonen, mensen met een beperking, kinderen in 

armoede, ...  

 

Tot slot geven kinderen aan dat ze een initiatief als de pretcamionet enorm fijn vinden. Vanuit 

de jeugdraad zijn wij ook volledig overtuigd van de werking van de pretcamionet. Dit moet 

dus zeker behouden blijven, want hierdoor wordt er op pleintjes buiten gespeeld door 

kinderen die niet altijd de weg vinden naar het reguliere aanbod. De keerzijde van dit 9 

verhaal is dat er in buurten gewerkt wordt met zeer specifieke doelgroepen waardoor een 

aparte begeleiding en opleiding toch een absolute meerwaarde is. Dit ontbreekt op dit moment 

volgens de jongeren die de begeleiding van de pretcamionet reeds hebben gedaan. Volgens 

hen, maar ook volgens de jeugdraad is er in sommige wijken nood aan een permanente 

werking vanuit de gemeente. Dit kan volgens ons alleen maar gerealiseerd worden door het 

inschakelen van (enkele) buurtwerkers. Mensen die hiervoor zijn opgeleid en die de kans 

krijgen van de gemeente om iets op te bouwen in bepaalde buurten.  

 

 

Strijdpunt 5: Blijven zorgen voor een gevarieerd vrijetijdsaanbod op maat van kinderen 

en jongeren  

Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar is er een zeer uitgebreid en toegankelijk 

vrijetijdsaanbod. Vanuit de jeugdraad vinden wij dat dit aanbod gegarandeerd moet blijven in 

de toekomst. Wel vinden wij het belangrijk dat dit steeds afgestemd moet worden op de 

actuele noden en behoeften van de doelgroep en dat er voldoende rekening gehouden moet 

worden met ALLE doelgroepen binnen jeugd. Hiervoor is inspraak opnieuw belangrijk, maar 

ook samenwerking met de juiste organisaties die de know-how hebben om met specifieke 

doelgroepen te werken.  

 

Een andere doelgroep en werking die we niet uit het oog mogen verliezen is het 

jeugdhuiswerk. Momenteel zijn er in Beveren drie goeddraaiende jeugdhuiswerkingen. Dit 

komt in eerste instantie door de inzet van heel wat vrijwillige jongeren, maar ook door de 

steun die ze krijgen vanuit de gemeente. Dit moet zeker behouden blijven en mag volgens de 

jeugdraad nog uitbreiden. Wij zijn er van overtuigd dat er in Beveren nood is aan een 

professionele ondersteuner van alle jeugdhuizen in Beveren. Een officiële werkkracht die 

vanuit de jeugddienst de jeugdhuizen opvolgt en ondersteunt waar nodig. Dit is in het 

verleden steeds zo geweest maar sinds 2014 en de herstructurering van de jeugddienst is dit 

niet meer het geval. Niet enkel de jeugdraad, maar vooral de nieuwe vrijwilligersgroep van JH 

Togenblik betreurt het dat er geen professionele werkkracht meer is op de jeugddienst die de 

jeugdhuizen mag en kan ondersteunen. Daarom willen wij vragen om het debat over en het 

nut van een professionele jeugdhuisondersteuner vanuit de gemeente graag opnieuw te 

openen. 

 

Slot  



Dit waren onze belangrijkste strijdpunten, voortkomend uit de bevragingen bij kinderen en 

jongeren, die jullie hopelijk mee willen opnemen in jullie partijprogramma en later in het 

gemeentelijk meerjarenplan van de gemeente. Op die manier zijn wij ervan overtuigd dat er in 

Beveren een goed beleid gevoerd kan worden op maat van kinderen en jongeren en dus op 

maat van iedereen. Vanzelfsprekend zijn deze strijdpunten niet eindig en evolueren de noden 

en behoeften van kinderen en jongeren voortdurend. Daarom is het belangrijk om steeds een 

vinger aan de pols te houden om te weten te komen wat er leeft bij onze Beverse kinderen en 

jongeren. En wie kan dit beter dan de jeugdraad en de jeugddienst?! Juist, niemand! Dus wij 

vinden het belangrijk om de jeugdraad en de jeugddienst steeds te bevragen, te betrekken bij 

projecten die een invloed hebben op de doelgroep jeugd. Inspraak en participatie blijven voor 

ons essentieel om te komen tot een goed beleid. 

 


