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Jeugdverblijven in woonkernen - Knelpunten
De Ambrassade bracht in 2014 een brochure uit over de moeilijkheden die
jeugdverenigingen ondervinden met zowel lokale, Vlaamse als federale regelgeving. Ze
maakt niet alleen een oplijsting van de knelpunten, maar reikt ook een aantal
oplossingen aan.
Een van de aangehaalde knelpunten zijn de kampplaatsen en/of jeugdverblijven in de
woonkernen. Daardoor stijgt de kans op overlast. De Ambrassade roept in de brochure
op om regelmatig de campagne “Respect op Kamp” te herhalen om zo het respect tussen
de jongeren op kamp en de buurt te bevorderen.
Daarnaast is er een aantal jeugdverblijven gebouwd voor het inkleuren van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waardoor er problemen op stedenbouwkundig vlak
kunnen ontstaan. Zo kunnen jeugdverblijven niet uitbreiden of de nodige
renovatiewerken doen. De Ambrassade vraagt dat de huidige diversiteit in kampplaatsen
behouden blijft en wil dat de gemeenten gestimuleerd worden om via een ruimtelijk
uitvoeringsplan zoveel mogelijk jeugdverblijven in of nabij groen te regulariseren.
1.

Overweegt de minister om de campagne “Respect op Kamp” op een regelmatig
tijdstip te herhalen? Zo neen, waarom niet?

2.

Zal de minister de gemeenten stimuleren om via een ruimtelijk uitvoeringsplan
zoveel mogelijk jeugdverblijven in of nabij groen te regulariseren? Zo ja, hoe zal de
minister dit concreet aanpakken? Zo neen, waarom niet?
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op vraag nr. 261 van 1 juli 2015
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1. De campagne ‘Respect op kamp’ was een initiatief van de jeugdsector. Indien de
sector het wenselijk acht deze campagne opnieuw te lanceren, kan zij dit doen. Het
organiseren van dergelijke initiatieven kadert in de ondersteuningsopdracht waarvoor
de sectoractoren door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd wordt. Ik verneem in die
zin dat de jeugdsector de intentie heeft om in 2016 samen met de VVSG een speciaal
themabrochure rond gemeentelijke reglementen m.b.t. kampen uit te werken.
2. Deze aangelegenheid behoort tot de bevoegdheid van de minister van Omgeving.

