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“Jeugdgemeente van Vlaanderen 2017-18”, deze titel heeft Eeklo behaald door een 
jeugdbeleid waar we terecht trots op kunnen zijn. Zo is er de realisatie van sneeuwstraten 
waar kinderen volop kunnen genieten van winterpret, en in een rustig stukje groen aan 
het Galgenhof is er de mogelijkheid om te kamperen. De ideale manier voor jongeren en 
jonge gezinnen om te genieten van de natuur. 
 
In deze diverse stad wil Groen zich blijven inzetten om jongeren een rechtmatige plek te 
geven. Elke jongere, in elke buurt en elke wijk moet voldoende ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. Die ruimte kan gaan van speeltuinen, laagdrempelige evenementen tot 
blokspots voor de studerende jeugd. Door de drie middelbare scholen zie je op weekdagen 
namelijk heel wat scholieren in onze stad.  
 
Veilige routes naar school zijn noodzakelijk voor een fiets –en jeugdvriendelijke stad. 
Beslissingen over mobiliteit moeten dan ook te allen tijde voorrang geven aan een veilige 
schoolomgeving.  
Ook na schooltijd heeft onze stad jongeren veel te bieden. Daardoor blijft het belangrijk 
dat de stad de noden en wensen van alle jongeren betrekt bij de start van nieuwe 
projecten en de invulling van nieuwe locaties. Via initiatieven zoals een jongerencongres 
krijgt de jeugd kansen om zelf mee te werken aan onze jeugdvriendelijke gemeente. Een 
cinema in het centrum, activiteiten op een parkeervrije markt, ruimtes voor het geven van 
workshops… worden besproken door en voor jongeren. Meer directe participatie en 
betrokkenheid van de jeugd bij beslissingen hierover zorgt ervoor dat Eeklo volop gaat 
voor de toekomst.  
 
Naast voldoende ruimte voor activiteiten is Eeklo een zorgstad, waar het welzijn van 
jongeren op de eerste plaats staat. Door de samenwerking tussen de stad, de scholen, de 
jeugddienst en de welzijnssector kunnen jongeren beter geïnformeerd worden over 
bijvoorbeeld de stap naar volwassenheid, psychisch welzijn en sociale problemen. Voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren is het vaak moeilijk om tijdig de weg te vinden naar 
activiteiten en hulp. Daarom is een proactieve benadering noodzakelijk zodat die jongeren 
ten volle kunnen genieten van het jong zijn en een mooie toekomst voor zich hebben.  
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Onze ideeën 
 

1. Idee: We verdubbelen het aantal straathoekwerkers van twee naar vier, om jongeren nog 
meer te ondersteunen en hen persoonlijke hulpverlening aan te bieden.  
 

2. Idee: De speelruimte in Eeklo wordt uitgebreid. Degelijke speeltuinen in de verschillende 
wijken.  
 

3. Idee: De directe inspraak van jongeren moet één van de prioriteiten zijn van het 
stadsbestuur. De stad zet daarvoor vanuit de jeugddienst een samenwerkingsverband op 
met scholen om periodiek te werken rond lokale directe democratie. Laagdrempeligheid 
staat daarbij centraal.  
 

4. Idee: De organisatie van een jongerencongres waarin concrete lokale dossiers die invloed 
hebben op jongeren besproken worden. Daarnaast biedt een jongerenbeurs de jeugd in 
Eeklo de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het aanbod van 
jeugdverenigingen, jeugddienst, sportverenigingen enzovoort.  
 

5. Idee:  Het invoeren van  studententarieven voor vrije tijd (zoals het zwembad, de 
sporthal…). 
 

6. Idee: Meer toegankelijke ‘blokspots’ in Eeklo. De stad biedt haar infrastructuur aan en 
zorgt voor voldoende aanbod. Ze brengt dat aanbod ook in kaart en geeft de informatie 
door aan scholen.  
 

7. Idee: Duurzaam feesten: geen plastic op evenementen die door het stadsbestuur worden 
georganiseerd of gesubsidieerd. 
 

8. Idee: De stad geeft prioriteit aan veilige routes naar school. Bij elke beslissing over 
mobiliteit staat een veilige schoolomgeving centraal.  
 

9. Idee: Bij evenementen georganiseerd door de stad wordt rekening gehouden met ruimte 
voor kinderen (een aparte tribune bij activiteiten op groot scherm, kinderopvang…). 
 

10. Idee: Meer aandacht voor psychisch welzijn bij jongeren door initiatieven zoals een 
kindersecretaris die waakt over de kinderrechten, het aanstellen van een begeleider voor 
scholen en het asielcentrum wanneer kinderen verplicht het land worden uitgezet, meer 
ondersteunen voor projecten rond psychisch welzijn door het stadsbestuur…  
 

11. Idee: Het jeneverhuis wordt een hippe sociaal-culturele ontmoetingsplek voor jong en 
oud. Er is zowel ruimte voor horeca, als voor initiatieven van onderuit. Daarbij worden 
ruimtes voorbehouden voor zelfstandige jeugdactiviteiten.  
 

12. Idee: De stad ondersteunt projecten rond het dichter brengen van jongeren bij de natuur, 
zoals een kinder –en zorgboerderij.  
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13. Idee: De stad werkt een regeling uit waarbij mensen kunnen co-housen, zonder verlies 
van rechten, zodat jongeren ook op een waardige manier kunnen (samen)wonen.  
 

14. Idee: Eeklo  gaat voluit voor gendergelijkheid. De openbare toiletten moeten gratis en 
toegankelijk zijn voor iedereen.  
 

15. Idee: In de zomer zwemt de Eeklose jeugd graag in de natuur. Een natuurlijke zwemvijver 
kan deze behoefte invullen en maakt Eeklo bovendien een aantrekkelijke toeristische 
locatie.  
 


