Aarschot heeft bloeiende jeugdbewegingen en jeugdwerk, dat een sterke ondersteuning verdient. Op
dinsdag 4 september staken project 3200 en verschillende Aarschotse jeugdbewegingen de koppen
samen over de ondersteuning van het jeugdwerk in Aarschot. Hoe kunnen we deze ondersteuning nog
beter maken en zo het jeugdwerk versterken?
 Ondersteuning van de werking
De jeugdbewegingen zijn dankbaar voor het aanwezige materiaal in de uitleendienst. Het blijft een
belangrijke ondersteuning van hun werking zowel doorheen het jaar, bij evenementen als op kamp.
Toch is er heel wat materiaal aan vervanging toe (bv walkie talkies) of niet goed onderhouden (bv
spelkoffers). Een belangrijk gemis is ook de camionette die alleen door jeugdverenigingen kon
worden uitgeleend. Het opnieuw aanbieden van de camionette zou een grote meerwaarde zijn.
Verder blijven de verschillende subsidielijnen voor jeugdwerk natuurlijk onontbeerlijk: de
werkingssubsidie, de bouwsubsidie, de kadervormingssubsidie en de subsidie voor kampvervoer.
Deze dienen zeker behouden te worden of verder uitgebouwd.
Jeugdbewegingen geven aan dat ze in de jeugddienst terecht kunnen met vragen, maar dat het ook
wel beter kan. Bijvoorbeeld in verband met de problemen op de fuiven of bij bouwplannen zouden
ze meer steun kunnen gebruiken. Er wordt ook aangegeven dat de communicatie niet altijd vlot
verloopt en dat je zelf goed moet weten bij wie je moet zijn met een bepaald probleem.
 Lokalen
Elke jeugdvereniging verdient een lokaal en terrein waar ze kunnen ravotten, vergaderen en spelen.
De stad helpt jeugdbewegingen financieel via de bouwsubsidie die kan gebruikt worden voor
nieuwbouw maar ook voor kleine aanpassings- en verbouwingswerken. Deze is welkom, maar naast
financiële ondersteuning zijn ook andere vormen van ondersteuning mogelijk en dit aspect kan nog
verbeterd worden. Chiro Ourodenberg kende na de brand bijvoorbeeld heel wat problemen.
Enerzijds voelden ze zich door de stad in de steek gelaten bij het opruimen van het asbest. Anderzijds

zijn nieuwe lokalen veraf omdat hun grond verkocht werd (er is wel plaats voor een heem, maar zal
er ook nog plaats zijn voor speelruimte?). De stad kan, en dat geldt niet alleen voor Chiro
Ourodenberg, jeugdbewegingen met advies bijstaan in hun zoektocht naar grond en middelen. De
stad kan ook logistieke hulp bieden (bv. na brand).
In sommige lokalen wordt wel erg vaak ingebroken. Kunnen hiertoe extra politiepatrouilles ingezet
worden? De politie zou in de lokalen kunnen langskomen met tips over inbraakpreventie (van sloten
tot camera’s). De brandweer zou overigens ook hetzelfde kunnen doen in verband met
brandpreventie.
Afvalverwerking is ook een probleem voor sommige jeugdbewegingen. Jeugdbewegingen zijn
bijvoorbeeld vragende partij om meer in te zetten op sorteren en recycleren. Kunnen er door de stad
gescheiden afvalbakken voorzien worden, in plaats van 1 standaard container? Ook aan de Klinker.
Verder is de afvalophaling van de stad soms te weinig flexibel voor een jeugdwerking (bv in
zomervakantie veel afval door zomerkampen).

 Fuiven
Fuiven zijn erg belangrijk voor jeugdbewegingen. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten en vaak
ook een uithangbord voor de werking. Bovendien dragen ze bij tot een levendig uitgaansleven in
Aarschot. Jammer genoeg worden deze fuiven de laatste jaren te vaak ontsierd door vechtpartijen,
drugs- en alcoholmisbruik.
De jeugdbewegingen en organisatoren voelen zich vaak machteloos hiertegenover en zijn vragende
partij om sterker samen te werken met de politie, de stad, JC de Klinker en Arktos, zowel preventief
als curatief. De jeugdbewegingen kunnen dit probleem niet alleen aanpakken en zijn op zoek naar
meer ondersteuning.
De kloof met de politie is op vele vlakken te groot. Een jongerenflik zou voor meer nabijheid kunnen
zorgen en kan proactief inspelen op de noden van jongeren en jeugdbewegingen. De jongerenflik zou
preventief met de jeugdbewegingen kunnen samen zitten over hoe bepaalde problemen kunnen
voorkomen en aangepakt worden. Eventuele problemen met vechtpartijen en drugs kunnen van
nabij opgevolgd worden.
Om vechtpartijen tegen te gaan zou de politie ook preventieve patrouilles kunnen organiseren en
inzetten op undercoveragenten tijdens fuiven. Als gevolg van vechtpartijen probeerden meerdere
jongeren klacht neer te leggen, maar dit blijkt geen evidentie. Het lijkt alsof de daders wel gekend
zijn, maar dat zij weinig consequenties ondervinden van hun daden. Een geïntegreerde aanpak met
jeugdwerkers, buurtwerkers, scholen en politie, die duidelijke afspraken maken, preventief werken
als het kan en bestraffen als het moet lijkt aangewezen. Ongetwijfeld werden er vanuit de stad en
politie reeds acties hiertoe ondernomen, maar het ontbreekt aan terugkoppeling naar de
jeugdbewegingen.
Jeugdbewegingen constateren ook veel druggebruik op hun fuiven en zijn vragende partij voor extra
maatregelen. Ook indrinken voor fuiven en drankmisbruik door steeds jongere fuivers, is een groot
probleem. Er is nood aan een uitgebreide preventieve aanpak, met sensibilisering bij de jongeren

zelf, aanpak van drankverkoop aan minderjarigen (in nachtwinkels ...). JC De Klinker en de jeugdraad
zouden hierin een rol kunnen opnemen.
Los van de veiligheidsproblematiek kan de stad ook op andere manieren de evenementen van
jeugdbewegingen ondersteunen: met een goed uitgeruste uitleendienst, een goede transparante
evenementenagenda en een efficiënt boekingssysteem voor de Klinker club. De administratieve
belasting kan soms ook verminderd worden, een voorbeeld is de aanvraag voor reclameconstructies
op privéterrein.
 Inspraak en participatie
De aanwezige jeugdbewegingen geven aan dat inspraak op een laagdrempelige manier (zoals tijdens
deze denkavond) een grote meerwaarde kan zijn. Suggestie om de AV’s van de jeugdraad op een
meer toegankelijke manier te organiseren en om expliciet ruimte te bieden aan jeugdbewegingen om
zaken op de agenda te plaatsen. Een sterke jeugdraad, met een vertegenwoordiging vanuit
verschillende jeugdbewegingen, kan ook heel wat betekenen voor de Aarschotse jeugdbewegingen.
Hopelijk staan er (zeker na vanavond) nieuwe leden op die mee binnen de jeugdraad zorgen dat de
jeugdbewegingen hun straffe ondersteuning krijgen die ze verdienen.

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
tijdens 4 denkavonden werkt project 3200 een manifest uit rond 4 thema’s: Aarschot leeft, mobiliteit,
wonen en jeugdwerk.

