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15. Stad van kinderen en 
jongeren

Standpunt

“Een kindvriendelijke stad stemt haar beleidsvoering af op de noden en behoeften van kinderen”, zegt 
Unicef.

Als snel groeiende centrumstad moet Mechelen kinderen en jongeren beschouwen als volwaardige mede-
burgers. Ze vormen een diverse groep, met uiteenlopende achtergronden, die het leven in de stad op een 
heel eigen manier ervaren. We willen een stad waar de overheid zelf kwalitatieve kinderopvang organi-
seert, waar kinderen zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken van de publieke ruimte en infrastructuur. 
Een stad met een sterk uitgebouwd jeugdwerk en voldoende mogelijkheden en plaats voor jongeren om 
zich uit te leven. Een stad met een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod en een constante dialoog tus-
sen kinderen en jongeren, beleid en middenveld.

onze voorStellen

EEn. DE STEDELIJKE KINDEROPVANG UITBOUWEN

•	 We	bouwen	de	stedelijke	kinderopvang	uit	met	voldoende	personeel	en	een	goede	infrastructuur.	Een	
stedelijke opvang die het voortouw neemt op het vlak van kwaliteit en betaalbaarheid in de kinderop-
vang. Die kinderopvang moet door haar centrale ligging makkelijk met fietskarren bereikbaar zijn.

•	 De	stedelijke	kinderopvang	richt	zich	uitdrukkelijk	ook	tot	werkzoekende	ouders	en	ouders	die	omwille	
van moeilijke omstandigheden nood hebben aan rust en ruimte.

TwEE. VRIJE TIJD EN PUBLIEKE RUIMTE
•	 In	alle	wijken	en	dorpen	wordt	voldoende	speelruimte	voorzien.	Voor	alle	kinderen	moet	er	op	maximaal	

300 meter van huis een aangename speelplek zijn.
•	 Op	de	pleinen	in	heel	de	stad	wordt	een	breed,	laagdrempelig	en	gratis	speelaanbod	voorzien.	
•	 In	de	hele	stad	zetten	we	jonge	animatoren	in	die,	in	samenwerking	met	professionele	jeugdwerkers,	de	

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen buurt.
•	 De	zeldzame	stukjes	natuur	in	onze	stad	worden	volledig	bewaard	en	beschermd.
•	 De	openbare	ruimte	wordt	zo	ingericht	dat	jongeren	er	zich	thuis	voelen.
•	 We	investeren	in	moderne	en	kwaliteitsvolle	jeugdhuizen.
•	 Jongeren	hebben	recht	op	sportinfrastructuur	in	de	buurt:	sporthal,	zwembad,	skatepark,	voet-	en	bas-

ketbalplein, ...
•	 Het	cultuuraanbod	in	de	stad	moet	aansluiting	zoeken	bij	de	leefwereld	van	jongeren.

DriE. INSPRAAK
•	 We	ontwikkelen	tal	van	mogelijkheden	voor	kinderen	om	hun	mening	te	geven.
•	 De	jeugdraad	wordt	een	volwaardig	overlegorgaan	en	moet	ook	initiatiefrecht	krijgen	in	de	gemeente-

raad, zodat jongeren punten op de agenda kunnen zetten.

STADSPROGRAMMA Mechelen 2018 2



•	 We	stellen	een	kinderombudspersoon	aan.
•	 Bij	de	heraanleg	van	straten	en	pleinen	betrekken	we	jongeren	en	geven	hen	daadwerkelijk	inspraak.	

Jongeren	worden	daarvoor	actief	aangesproken	via	scholen	en	jongerenorganisaties.	

ViEr. DE SCHOLEN VERSTERKEN
•	 Elke	school	moet	de	diversiteit	van	de	stad	weerspiegelen.
•	 De	stad	organiseert	en	financiert	voor-	en	naschoolse	opvang.
•	 We	schaffen	de	boterhammentaks	af.
•	 We	versterken	de	ondersteunende	projecten	voor	jongeren	met	moeilijkheden.
•	 We	zetten	in	op	het	wegwerken	van	taalachterstand.

viSie

EEn. DE STEDELIJKE KINDEROPVANG UITBOUWEN
Kinderen tussen nul en zes jaar halen veel profijt uit een stimulerend aanbod van kinderopvang, peda-
gogische ondersteuning en kleuteronderwijs, zowel qua cognitieve ontwikkeling als op vlak van sociale 
vaardigheden en gezondheid. Als ze in hun prille levensjaren verstoken blijven van kwaliteitsvolle diensten, 
presteren zelfs de knapste kinderen beneden de middenmoot.

Het	stadsbestuur	beloofde	in	de	huidige	bestuursperiode	1000	nieuwe	plaatsen	te	creëren	in	de	kinderop-
vang.	Het	haalde	niet	eens	de	helft	daarvan.	Er	werd	nauwelijks	geïnvesteerd	in	de	stedelijke	opvang,	maar	
hoofdzakelijk	ingezet	op	private	initiatieven.	Het	bestuur	wilde	nieuwe	initiatieven	aanmoedigen	door	mid-
del	van	een	crowdfundingplatform.	Op	dat	platform	diende	zich	welgeteld	één	nieuw	initiatief	aan.	“Land	
Plezant vzw” wilde 2750 euro ophalen voor de opstart, het verzamelde slechts 53 euro.

Een sociale voorziening als kinderopvang is te belangrijk om over te laten aan een wispelturige vrije markt 
en	de	vrijgevigheid	van	de	burger.	Investeren	in	stedelijke	kinderopvang	biedt	de	beste	garantie	voor	een	
voldoende groot, betaalbaar en stabiel aanbod. Kinderopvang mag ook niet uitsluitend gezien worden als 
een	noodzakelijkheid	voor	werkende	mensen.	Ook	de	sociale	en	pedagogische	waarde	van	kinderopvang	
moet mee gewaardeerd worden.

TwEE. VRIJE TIJD EN PUBLIEKE RUIMTE
Een stad die kinderen en jongeren als volwaardige stadsgenoten beschouwd, geeft hen alle ruimte om jong 
en	vrij	te	zijn.	Bij	de	ontwikkeling	van	de	publieke	ruimte	moeten	de	wensen	en	noden	van	kinderen	en	
jongeren dan ook alle aandacht krijgen. Er moet gezorgd worden voor speelplekken, plekken om mekaar 
te	ontmoeten,	om	rond	te	hangen,	…	Kinderen	en	jongeren	moeten	zich	overal	thuis	en	veilig	voelen:	op	
straat, op pleinen, in de parken, ...

Om	voldoende	speelruimte	te	kunnen	aanbieden,	moet	niet	altijd	gebouwd	worden.	Door	het	openstellen	
van buurtscholen kunnen ook heel wat mogelijkheden gerealiseerd worden.  

De invulling van vrije tijd is van groot belang om het stadsleven voor kinderen en jongeren tot een positieve 
en	verrijkende	ervaring	te	maken.	Het	stadsbestuur	moet	instaan	voor	een	rijk	en	gevarieerd	aanbod	aan	
activiteiten, waarin rekening wordt gehouden met de diverse achtergronden van de Mechelse kinderen en 
jongeren.	In	het	bijzonder	moet	daarbij	aandacht	besteed	worden	aan	de	toegankelijkheid	voor	kinderen	
en jongeren uit financieel zwakkere gezinnen.
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DriE. INfORMATIE EN INSPRAAK

Kinderen en jongeren worden steeds mondiger. Ze hebben een mening en maken die ook graag kenbaar. 
Een stadsbestuur dat kinderen en jongeren ten volle waardeert, neemt hun mening ernstig en houdt er 
ook	daadwerkelijk	 rekening	mee.	Er	moet	geïnvesteerd	worden	 in	overlegstructuren	die	een	actieve	en	
kritische	rol	kunnen	en	mogen	spelen:	kinderraad,	jeugdraad,	…	Wijkraden,	scholen,	kinder-	en	jongeren-
werkingen, jeugdhuizen, jeugdbewegingen kunnen actief betrokken worden bij de vormgeving van het 
kinder- en jongerenbeleid.

In	 alle	wijken	en	deelgemeenten	moeten	 kinderen	en	 jongeren	aanspreekpunten	hebben:	 brugfiguren,	
jeugdwerkers, … Zo krijgt de stad zicht op welke ondersteuning kinderen en jongeren nodig hebben, welke 
voorzieningen en activiteiten zij nodig hebben. Aantrekkelijke en laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen 
waar kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen, problemen en voorstellen. Er kan ook een kin-
derombudspersoon aangesteld worden.

ViEr. DE SCHOLEN VERSTERKEN
Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Die tijd moet dan ook kwalitatief 
hoogstaand ingevuld worden. Niet alleen voor het vergaren van kennis, maar ook voor de individuele en 
maatschappelijke ontplooiing van kinderen en jongeren.

Mechelen moet, als stad zonder stedelijk onderwijs, sterk inzetten op een ondersteunend beleid dat alle 
Mechelse scholen in staat stelt hun maatschappelijke rol optimaal te vervullen. Daarbij moet in het bijzonder 
aandacht gaan naar het bestrijden van sociale ongelijkheid. De stad moet scholen voluit ondersteunen in 
het opsporen en aanpakken van kinderarmoede, schooluitval, schoolmoeheid, taalachterstand, het water-
valsysteem.
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