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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 19 is vastgelegd dat kinderen en jongeren een vanzelfsprekende actor in de publieke ruimte zijn.
Ruimtelijke Ordening is initiatiefnemer wanneer het gaat over de kennis en de toepassing van participatie van kinderen en jongeren bij planningsprocessen op het vlak van ruimtelijke ordening: de ontwikkeling van een evaluatie-instrument voor lokale besturen, inspraak bij plannen, vorming van lokale
besturen (doelstelling 19.1).
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 opgestart. De
jeugdsector is wel betrokken bij de opmaak van het beleidsplan Ruimte (schriftelijke vraag nr. 763 van
10 juli 2012).
Openbare ruimte voor kinderen en jongeren komt in de verdrukking. Het is een verantwoordelijkheid
van alle besturen om ter zake op hun eigen terrein de nodige visies te ontwikkelen en actie te ondernemen.
1. Werden de concrete acties geformuleerd in het Vlaams Jeugdbeleidsplan inderdaad nog niet uitgevoerd? Waarom niet?
2. Worden de acties alsnog uitgevoerd?
3. Welke initiatieven neemt de minister alsnog om doelstelling 19.1 te behalen?
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4. De strategische doelstelling 19 uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan luidt inderdaad: “Kinderen en
jongeren zijn een vanzelfsprekende actor in de publieke ruimte”.
De operationele doelstelling 19.1: “De kennis over en toepassing van participatie van kinderen en
jongeren bij planningsprocessen op het vlak van ruimtelijke ordening is toegenomen” omvat als
acties:
-

“Evaluatie instrument ruimtelijke ordening lokale besturen. Essentieel bij het uitvoeren van
deze doelstelling is de ontwikkeling van een ‘evaluatie instrument’ (self assessment voor lokale besturen). Dit instrument moet, onder andere door het voorzien van voldoende vorming, ervoor zorgen dat participatie van kinderen en jongeren bij planningsprocessen wordt gegarandeerd.”
Op vandaag is dergelijk evaluatie-instrument niet operationeel. Ik ben er mij echter wel van
bewust dat ook op het lokale niveau deze participatie moet gegarandeerd worden. Waar kinderen en jongeren een doelgroep zijn bij het communicatie- en overlegtraject van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, geldt dit evenzeer voor de lokale beleidsplanning.

-

“Jeugd(sector) als volwaardige partner bij opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.”
Kinderen en jongeren zijn als ruimtegebruiker van de toekomst een belangrijke doelgroep in
het communicatie- en overlegtraject voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De betrokkenheid van deze doelgroep in het maatschappelijk debat naar aanleiding van het Groenboek en
het Witboek voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gebeurt op verschillende niveaus en
langsheen verschillende sporen.
De Ambrassade (vroeger de Vlaamse Jeugdraad en het Steunpunt Jeugd) en Kind en Samenleving maken ten eerste deel uit van het partnerforum dat is opgericht om een brede groep partners stelselmatig te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hun advies nav het Groenboek is meegenomen bij de opmaak van het Witboek.
De voornoemde partners zijn ten tweede ook leden van de werkgroepen “metropolitane allure”, “op maat van de mensen” en “veerkrachtige ruime” die hebben bijgedragen tot de inhoudelijke voorbereiding van het Witboek.
Ten slotte heeft mijn administratie samen met deze partners een specifiek traject uitgezet om
jongeren en organisaties die kinderen en jongeren vertegenwoordigen intensief te betrekken.
Mijn administratie heeft in oktober 2012 een debat gevoerd met jongeren en ambtenaren van
de toenmalige Vlaamse Jeugdraad in het zogenaamde AV² en in november 2012 heeft mijn
administratie een actieve rol opgenomen in een discussiedag over ruimte met vertegenwoordigers van de jeugdsector. In kader van de opmaak van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan
heeft mijn administratie een actieve en faciliterende rol gespeeld op het Groteprioriteitendebat
van 20 september 2013. In opvolging daarvan zetelt ze in de werkgroep “Ruimte” waarbij onder meer gezocht wordt naar synergiën tussen het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan en het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

-

“Vorming wordt voorzien voor Vlaamse en lokale planners rond het belang en de aanpak van
participatie van kinderen en jongeren in planprocessen.”
De doelstelling om vorming te voorzien voor Vlaamse en lokale partners rond het belang en
de aanpak van participatie van kinderen en jongeren in planprocessen wordt meegenomen in
de verdere operationalisering van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

-

“Vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en hun verenigingen zijn vaste gesprekspartner
bij de uitwerking/ herziening van een Vlaams Ruimtelijk Structuur Plan.”
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt vervangen door het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen. Voor de betrokkenheid van de vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en hun
verenigingen verwijs ik graag naar het hierboven vermelde.

5.

Bij de operationalisering van het ruimtelijk beleid in beleidskaders worden deze operationele
doelstellingen en concrete acties mee gevaloriseerd.

6. De jeugdsector wordt enerzijds verder betrokken bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen via partnerfora en gericht overleg. Bij de verdere operationalisering van het Vlaams
ruimtelijk beleid zullen meer concrete doelstellingen kunnen opgenomen worden.
Anderzijds is mijn administratie intensief betrokken bij de opmaak van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan door actieve deelname aan de werkgroep “Ruimte”. In de werkgroep “Ruimte”
wordt een strategische doelstelling geformuleerd en verder uitgewerkt in operationele doelstellingen. Deze dienen als insteek voor de opmaak van het nieuw Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan.
Op die manier worden er synergiën gerealiseerd tussen ruimtelijke ordening en de jeugdsector.

