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Lokale jeugdinfrastructuur - Noden
In 2012 trok Chirojeugd Vlaanderen al aan de alarmbel omdat veel Chiro-afdelingen hun lokalen dreigen te verliezen. Voorlopige steun kon worden gevonden bij het solidariteitsfonds van Chirojeugd
Vlaanderen maar het is duidelijk dat er structurele oplossingen moeten komen. Ook het Steunpunt
Jeugd heeft gesprekken gehad met de kerkelijke overheid om deze problematiek aan te kaarten. Er zou
een brochure worden opgemaakt met daarin voorbeelden van goede huurovereenkomsten.
Ik geef het voorbeeld van de Chirojeugd maar de problematiek van de jeugdinfrastructuur kan worden
opengetrokken naar veel meer jeugdverenigingen. De afgelopen tien jaar was jeugdinfrastructuur de
prioriteit inzake het lokale jeugdbeleid. Om het beleid te kunnen evalueren, lijkt het zinvol om de evolutie van de lokale jeugdinfrastructuur te kennen.
Daarnaast verwijs ik ook naar de problematiek van de zonevreemde jeugdinfrastructuur waar vernieuwing en uitbreiding nog sterk bemoeilijkt wordt.
1. Werd er onderzocht of er na tien jaar verbetering is in de toestand van de lokale jeugdinfrastructuur? Zo ja, hoe? Kan de minister de resultaten meedelen?
2. Op welke manier wordt er gepolst naar de noden van lokale jeugdinfrastructuur? Zijn de noden
bekend? Kan de minister de noden concreet toelichten?
3. Wordt er een balans gemaakt van de huidige lokale jeugdinfrastructuur? Kan de minister dit opsplitsten naar de steden en gemeenten? Kan de minister tevens meedelen wie eigenaar is van deze
lokale jeugdinfrastructuur?
4. Hoe is het dossier van Chirojeugd Vlaanderen intussen gevorderd? Welke stappen heeft de minister hier ondernomen?
5. Wat met de problematiek van de zonevreemde jeugdinfrastructuur waar vernieuwing en uitbreiding nog sterk bemoeilijkt wordt? Hoe evolueert dat dossier? Welke stappen onderneemt de minister?
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1.

Neen. De gemeentebesturen zijn hiervoor verantwoordelijk. De Vlaamse Regering heeft
vertrouwen in de lokale besturen. Indien er lokaal problemen zouden zijn zullen deze besturen
niet nalaten een passend antwoord te formuleren.
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5.

Deze vraag betreft een bevoegdheid van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening.

