Aarschot is best een toffe stad. Een stad waar veel jongeren sporten, uitgaan, naar optredens kijken
of een of andere vorm van cultuur meepikken. Toch kan het soms allemaal nog wat beter. Op 23 mei
dacht project 3200 met alle geïnteresseerde jongeren na over hoe we Aarschot nog meer kunnen
laten bruisen!
Uitnodigende openbare ruimte
Als we meer leven in de stad en de dorpskernen willen, moeten we jongeren uitnodigen. Jongeren in
de stad betekent leven in de stad. Jongeren verdienen een belangrijke plaats in de stad. Het huidige
skateverbod op o.a. de Raskinkade is een goed voorbeeld van hoe het NIET moet. Project 3200 ijvert
voor hangplekken waar jongeren graag komen (bv. met blue-toothspeakers of sporttoestellen). We
willen dat jongeren ook echt kunnen deel-hebben aan de openbare ruimte, door zelf mee te werken
aan hoe die hangplekken er kunnen uitzien (op eigen initiatief, of via jeugdopbouwwerk). Een
openbaar wifi-netwerk lijkt ook een goed idee. We moeten de binnenstad en de dorpskernen
aantrekkelijker maken voor jongeren, maar ook voor gezinnen, kinderen en ouderen. Dat kan door
bankjes, picknickplaatsen, speeltuintjes, een speel- en of drinkfontein, urban art, groene pleintjes en
stukjes natuur te voorzien. Plaatsen waar het aangenaam vertoeven is en waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Zowel de Grote Markt als de Demervallei hebben op dat vlak nog een groot
potentieel.
Ambitieus evenementen- en fuifbeleid
Jongeren willen een breed aanbod aan evenementen en fuiven. Heel wat jongeren missen een
ambitieus festival in Aarschot, met grote maar ook lokale bands. Heel wat andere jongeren zijn
anderzijds weer bereid om de handen uit de mouwen te steken en toffe evenementen te
organiseren. De stad kan een ambitieus beleid voeren dat evenementen die van onderuit komen
ondersteund, en ook zo komt er meer leven in de stad. Dat kan met een evenementencoach die
proactief meedenkt, het laagdrempelig aanbieden van materiële ondersteuning (uitgebreide
uitleendienst) en het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure. Jongeren die zelf iets willen
organiseren zouden ook financieel ondersteund kunnen worden met een transparante (start-)

subsidie voor evenementen. Duurzaamheid op evenementen is ook nog een werkpunt, de stad zou
het goede voorbeeld kunnen geven door herbruikbare wisselbekers te gebruiken en uit te lenen via
JC De Klinker. De communicatie omtrent evenementen zou ook geprofessionaliseerd kunnen
worden, zodat meer mensen zich aangetrokken voelen, ook van buiten Aarschot. Tot slot willen
jongeren veilig kunnen uitgaan. Ook de politie zou laagdrempelig kunnen meedenken met
fuiforganisatoren over mogelijke problemen en via een jongerenflik eventuele problemen met
vechten of drugs van dichtbij opvolgen.
Aantrekkelijke winkelstad
Jongeren winkelen op een andere manier, jongeren komen vooral voor een aantrekkelijk aanbod in
een stad waar iets te beleven valt. Het pimpen van de openbare ruimte en ondersteunen van
evenementen zijn alvast nuttig om ook de handel te stimuleren. Avondshoppings kunnen een ander
publiek aantrekken en pop-ups zorgen voor een frisse wind. Verder kan Aarschot als winkelcentrum
nog veel sterker gepromoot worden, ook buiten Aarschot, met een positieve imagocampagne.
Jongeren kopen ook meer online. Een webshop-platform voor Aarschotse handelaars kan misschien
ook een jonger publiek tot bij de Aarschotse handelaars brengen.
Inspraak in cultuur- en sportaanbod
CC het Gasthuis biedt een interessant cultuurprogramma, maar jongeren vinden nog niet vaak hun
weg. Het inschrijvingssysteem is voor veel jongeren een drempel (een jaar op voorhand, alles in eens
betalen). We denken dat het een goed idee is om niet àlle kaarten te verkopen aan abonnementen,
maar ook een deel kaartjes individueel bestelbaar te houden via een online systeem. Jongeren
zouden ook meer inspraak kunnen krijgen in de programmatie. Ook in het sportbeleid zou meer
inspraak kunnen ingebouwd worden. De nieuwe sportsite aan de Laak biedt enorme kansen, hopelijk
wordt bij het uitdenken en aanleggen ook rekening gehouden met de wensen en noden van jongeren
(bv. Finse piste, pannafield, basketpleintje of fitnesstoestellen).

Project 3200 is een project voor én door Aarschotse jongeren, dat zijn steentje wil bijdragen aan het
beter en duurzamer maken van Groot-Aarschot. Project 3200 wordt georganiseerd door groene en
onafhankelijke jongeren. Iedereen is welkom om mee te denken. Op basis van de ideeën van jongeren
werkt project 3200 een manifest uit rond 4 thema’s: Aarschot leeft, mobiliteit, wonen en jeugdwerk.
Kom zelf op 2 juli om 20h op de Raskinkade aan ’s Hertogenmolens mee nadenken over mobiliteit!

