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Vlaams jeugdbeleidsplan - Ruimte voor jongeren
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2011-2014 hecht veel belang aan ruimte voor jongeren en kinderen. In
doelstelling 18 is bepaald dat meer kwaliteitsvolle en specifieke ruimte moet zijn afgestemd op hun
noden.
Voor sommige operationele doelstellingen is Bestuurszaken de initiatiefnemer: voor een visie op het
concept medegebruik dat bij de bouw van toegankelijke gemeenschapsvoorzieningen steeds als uitgangspunt kan worden gehanteerd, onder andere de uitwerking van een juridisch kader en voor een
verspreiding van goede voorbeelden. Voor de uitwerking kan beroep gedaan worden op de Vlaamse
Bouwmeester. Ook wanneer het gaat over het stimuleren van lokale besturen en het vormen van hun
personeel, (doelstelling 18.2) kan de Vlaamse Bouwmeester een rol spelen.
In het tussentijds verslag 2011-2012 over de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan (stuk nr.
2158 (2012-2013) – nr. 1) wordt gerapporteerd dat de concrete acties nog niet zijn uitgevoerd, voor
wat betreft het medegebruik en ook inzake ruimtelijke ordening. De uitleg over de initiatieven van de
Vlaamse Bouwmeester inzake het stimuleren van lokale besturen is erg beknopt.
Het politieke en maatschappelijke belang van deze doelstellingen kan niet genoeg worden benadrukt.
Openbare ruimte voor kinderen en jongeren komt in de verdrukking. Het is een verantwoordelijkheid
van alle besturen om hier op hun eigen terrein de nodige visies te ontwikkelen en actie te ondernemen.
In het tussentijds verslag staat: “Hoewel de concrete acties geformuleerd binnen het Vlaams Jeugdbeleidsplan niet uitgevoerd worden, is er wel degelijk beweging in het thema.” Deze zin vraagt om verduidelijking.
1. Bevestigt de minister dat de concrete acties geformuleerd in het jeugdbeleidsplan nog niet zijn
uitgevoerd? Waarom niet?
2. Worden de acties alsnog uitgevoerd?
3. Welke precieze rol of taak kunnen de minister en de Vlaamse Bouwmeester op zich nemen?
4. Welke initiatieven worden alsnog genomen om de doelstellingen 18.1 en 18.2 uit te voeren?
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1. De acties onder de strategische doelstelling 18 van het Vlaams Jeugdbeleidsplan ‘er is meer kwaliteitsvolle, specifieke ruimte afgestemd op de noden van kinderen, jongeren en hun verenigingen’
handelen onder andere over het organiseren van pilootprojecten en het verspreiden van goede
voorbeelden m.b.t. het concept medegebruik. Ook vermeldt het beleidsplan als actie dat het team
Vlaams Bouwmeester met vorming en publicaties alle gemeenten en steden kunnen inspireren om
te werken aan een infrastructuurbeleid met aandacht voor jeugdvoorzieningen en op maat van hun
type van gemeente of stad.
In dit kader geeft de website www.scholenbouwen.be in een overzichtelijke lijst ‘ruimtelijke thema’s voor de opmaak van een projectdefinitie’ mee, waar toegankelijkheid en meervoudig gebruik
door andere instanties (bv. is er de mogelijkheid voor andere organisatie met andersoortige activiteiten om gebruik te maken van bepaalde schoolfaciliteiten, ook buiten de schooluren?) aan bod
komen. De website is rijkelijk geïllustreerd met tientallen voorbeelden.
Daarnaast publiceerde het team Vlaams Bouwmeester in januari 2014 het boek ‘open oproep:
handleiding voor de publieke bouwheer’, dat open oproep projecten toont gerealiseerd sinds 2000.
Alle steden en gemeenten kregen reeds het boek.
Verder verspreidt de Vlaams Bouwmeester inspirerende voorbeelden door middel van zijn publicaties en website, maar biedt eveneens maatwerk aan de lokale en andere publieke opdrachtgevers
met een concrete vraag of bouwprogramma. Er wordt, op vraag van de opdrachtgever, ondersteuning geboden voor het opmaken van een projectdefinitie waarbij steeds wordt gewezen op de
meerwaarde en mogelijkheden van medegebruik. Het is echter aan de opdrachtgever zelf om hierin de voor hem passende keuze te maken.
2. Ik verneem dat er over de strategische doelstelling 18 uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan nog geen
afstemming tussen het team Vlaams Bouwmeester en de Vlaams minister van Onderwijs heeft
plaatsgevonden.
3. Ik verwijs naar de schriftelijke vraag nr.770 dd. 04/09/2013 m.b.t. jeugdbeleidsplan – toegankelijke ruimtes.
4. Binnen mijn bevoegdheden organiseerde het departement Bestuurszaken op 29 januari 2014 een
workshop voor diverse Vlaamse agentschappen en departementen over aanpasbare, combineerbare
en multi-inzetbare infrastructuur met als doel het thema op de agenda te plaatsen en een visie over
het concept medegebruik te ontwikkelen (operationele doelstelling 18.1). De Vlaamse overheid
werkt hieraan met verschillende initiatieven: het concept brede scholen, de pilootprojecten Zorg
binnen VIPA, het rapport ‘in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid’ van het
Team stedenbeleid (Agentschap Binnenlands Bestuur), het project m.b.t. de Slimme subsidies van
de
dienst
Wetsmatiging
van
het
departement
Bestuurszaken
(www.bestuurszaken.be/slimmesubsidies). Op basis van de resultaten van deze workshop wordt
een nota met beleidsaanbevelingen opgemaakt in functie van de nieuwe Vlaamse regering.

