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JEUGD 

Groen opteert voor een bredere visie van ‘de jongere’.  Onder jeugd vallen zowel kinderen, 

jongeren binnen een jeugdvereniging, kwetsbare jongeren, studenten, jobzoekers, eerste job, 

jongvolwassenen op zoek naar hun eerste huis, etc. 

Daarnaast zullen actoren uit hun omgeving, zoals ouders, grootouders, leiding bij de 

jeugdvereniging, etc. hieronder ook raakpunten vinden die aansluiten bij hun leefwereld. 

Deze visie doorweeft onderstaande doelstellingen. 

Bijkomend moet er ruimte gegeven worden aan burgerinitiatieven en bij elke 

beleidsbeslissing dient de desbetreffende groep (jongeren, ouders, jeugdverenigingen) 

voldoende inspraak te krijgen. 

 PLAATS VOOR JEUGD, IN ALLE DEFINITIES VAN HET WOORD 1.

In elke levensfase van de jongere dient er bijhorende ruimte vrijgemaakt te worden.  

Zo moet een kind kunnen spelen op een veilige verantwoorde manier, en dit staat niet per se 

gelijk met afgebakende zones.  

We hebben reeds een mooi aanbod van openbare ruimte in Merelbeke. Wij ijveren echter voor 

een participatieve aanpak bij nieuwe projecten of bij renovaties van bestaande plaatsen. Laat 

de jongeren aan het woord! 

Zo ijveren wij onder andere voor: 

- gemeenschapsruimtes voor jongeren waar op een ongedwongen manier 

verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden; 

- bestaande aanbod van de jeugdlokalen en speelpleinen inventariseren en updaten 

waar nodig 

- het vereenvoudigen van de administratieve rompslomp : initiatieven mogen niet in 

de kiem gesmoord worden door het papierwerk. Zo stellen wij een vereenvoudigd 

uitleensysteem voor waarbij jeugdverenigingen onderling kunnen kijken bij wie wat 

beschikbaar is, dienen de fuifaanvragen eenvoudiger te worden, en wat is er eigenlijk 

gebeurd met gratis materiaalverhuur? 

- Een vaste stek voor de jeugd in Flora. Nu ontbreekt het er aan de minste 

infrastructuur of vaste plek waar jongeren kunnen samenkomen. 

- Sportcentra openstellen voor multifunctioneel gebruik. En waarom niet dromen 

van een zwemvijver in Merelbeke? 

- Openstellen van leegstand: coworking spots, jeugdateliers, repetitieruimtes, 

studentondernemers hun zaak laten opstarten in een ‘lab’ (fiscaal voordeliger en 

dichtbij),… 



- Borstvoedingsvriendelijke ruimtes creëren 

De jongere dient zich vlot, veilig en ecologisch van de ene plek naar de andere te kunnen 

begeven. Een praktisch voorbeeld is het opnieuw invoeren van nachtbussen naar Gent.  

Een carpoolsysteem voor studenten, werkenden, etc. op belangrijke knooppunten. De 

bestaande carpoolparking ligt strategisch niet goed: mensen zijn dan net voorbij de file en 

staan bij de oprit van de autostrades. Een (extra) carpoolparking meer naar het zuiden is 

wenselijk. 

De speelstraten uitbreiden. 

Verkeersveilige oversteekplaatsen bij speelpleinen, jeugdlokalen,.. 

 HERBESTEMMING ERFGOED VOOR JEUGD 2.

Bij de herbestemming van kerken, pastoriën en/of andere panden moet er ook plaats zijn 

voor de jeugd en jeugdactiviteiten. De koppeling van jeugd aan het patrimonium uit het 

verleden creëert een culturele en sociale meerwaarde. 

 INCLUSIEVER JEUGDBELEID 3.

40% van de Merelbeekse jongeren zit in een jeugdvereniging, fantastisch nieuws! Maar dit 

wil evenzeer zeggen dat meer dan de helft niet bereikt wordt. 

Met Groen willen we een inclusiever jeugdbeleid verwezenlijken. Vanuit een inclusief 

gedachtengoed willen we projecten ondersteunen die de hand reiken naar een moeilijk 

toegankelijke jongerendoelgroep. Het betrokken zijn in de gemeenschap zorgt voor een 

netwerk. Dit ontlast enerzijds de ouders, maar anderzijds evenzeer de gemeenschap. 

Enkele praktische voorbeelden hoe wij dit zouden aanpakken: 

- Extra ondersteuning van de jeugddienst: er is extra personeel nodig. Efficiëntie mag 

niet ten koste gaan van de jeugd en de administratieve ondersteuning daarvan. 

- Moderne communicatie: Instagram, Facebook, Snapchat zijn de nieuwe go-to’s om 

jongeren te bereiken. De gemeente dient hier dan ook op in te spelen en duidelijk op 

aanwezig te zijn. 

- Uitbreiding en versterking van het zorg- en ondersteuningsaanbod: sociaal huis 

kan hier als wegwijzer dienen van het aanbod. 

- De gemeente kan investeren in projecten die erkenning geven aan informele vormen 

van leren. Lokale besturen ondersteunen jongeren die buiten het schoolsysteem deelnemen 

aan vormingen en stages. Dat doen ze door het aanbod bekend te maken en een deel van het 

cursusgeld terug te betalen. Heel concreet pleit Groen voor praktische 'hobbyopleidingen' 

zoals bijv. 'werken met hout', 'herstellen van fietsen'... waarmee jongeren een getuigschrift 

kunnen behalen, bijvoorbeeld in samenwerking met KTA. 
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 PARTICIPATIE 4.

Betrek jongeren vanaf het begin bij het vormgeven van het beleid. Coproductie gaat verder 

dan participatie en laat jongeren ook zelf taken op zich nemen die te maken hebben met de 

uitvoering van het beleid. Dit zowel op vlak van ruimte, mobiliteit, economie, etc. 

Hiertoe hebben we reeds bestaande kanalen, zoals de jeugdraad. 

Groen wil echter de jeugdraad meer inclusiever laten werken, niet enkel verenigingen als 

vertegenwoordiger van de jeugd maar verder kijken dan dat. Wie wordt niet 

vertegenwoordigd en hoe komt dit? De jeugdraad dient een vertegenwoordiger te zijn van de 

hele Merelbeekse jeugd. 

Groen beoogt niet alleen een samenwerking tussen de jeugd en de gemeente maar evenzeer 

tussen de jeugd onderling. Laten we een platform ontwikkelen waarbij de jeugd elkaar kan 

ondersteunen, bijvoorbeeld de uitleen van logistiek materiaal. Het ondersteunen van 

jeugdinitiatieven en samenwerking met de buren. 

De invoering van een jeugdtoets: bij zowel de voorbereiding als de beslissing van elke 

beleidsbeslissing wordt bekeken welke de impact is op jongeren en worden jongeren actief 

betrokken waar mogelijk om input te geven. 

 ONDERSTEUNING VAN DE JONGVOLWASSENE 5.

De jongere in zijn aanloop naar en tijdens zijn professionele carrière dient evenzeer 

ondersteund te worden. Van de schoolkeuze (middelbaar, hogeschool, universiteit) naar de 

zoektocht naar een eerste job. 

De gemeente kan zo bijvoorbeeld verschillende informatiemomenten voorzien omtrent het 

bestaande schoolaanbod, studiekeuzes, etc. 

Op ruimtelijk vlak kan het openstellen van publieke ruimtes tijdens de blokperiodes 

aangemoedigd worden. Collectief zwoegen vermindert namelijk de mentale studielast. 

Het aanbod van bestaande vervoersopties naar hogescholen en de universiteit dient 

herbekeken te worden met een focus op duurzaamheid. Een eerste voorbeeld kan de herinvoer 

van de nachtbus zijn of het stimuleren van autodelen. 

Bij de jobzoektocht dient de jongvolwassene voldoende informatie te krijgen, een jobbeurs op 

gemeentelijk niveau kan hiertoe een eerste aanzet zijn. 

Hulp bij invullen van belastingbrief, ook na de werkuren. We breiden de infomomenten uit 

op diverse tijdstippen van de dag, zodat iedereen daarin ondersteund kan worden, ook wie 

full-time werkt. Nu bestaan die zitdagen enkel van 9 tot 12u en van 13 tot 16 uur. 

We ijveren dus voor het uitbreiden van het informatieaanbod op maat van de leeftijd van de 

doelgroep. 

 



 ECONOMIE EN DE JEUGD: EEN TE FACILITEREN RELATIE  6.

Merelbeke heeft een bloeiende industrie en telt tal van ondernemers. Daarnaast hebben we 

een steeds grotere jongere equipe die afstudeert. Een match made in heaven: een job dichtbij 

huis! 

De gemeente dient de ondernemers kenbaar te maken bij de jeugd, openstaande vacatures zo 

actueel mogelijk bij te houden, jobbeurzen te organiseren, etc. 

Daarnaast dient de gemeente intensiever de jonge ondernemers te steunen. Vaak zijn startende 

ondernemers op zoek naar locaties, middelen, etc. De gemeente kan hiertoe een incubatorrol 

op zich nemen. 

Het gemeentelijke opleidingsaanbod aanpassen naar uren voor jongvolwassenen: ‘s avonds 

eerder dan om 10u  op een dinsdagochtend. 

 


