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VERSLAG 

Datum: 14 november 2019 

 

We doen een kleine kennismaking en overlopen de ervaringen van iedereen in de zaal. 

 Jeugddienst Oostende 

 Veel ongeschikte en oude gebouwen 

 Brandveiligheid problemen 

 Gedeeld gebruik is een knelpunt. Weinig combinatie mogelijk. 

 Jeugddienst Turnhout 

 Lokalenonderzoek in aantocht. 

 Op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden wanneer lokaal geen eigendom is van de stad 

 KSA Benjamin 

 Ondersteuning aan bouwende afdelingen 

 Chiro Ines 

 Advies over jeugdlokalen aan de afdelingen 

 Jeugddienst Meise Lieven 

 Geen verantwoordelijke bouw maar wel opvolgen en reglementeringen opzoeken 

 Afspraken nota’s 

 Sander KLJ 

 Advies geven.  

 Ambrassade An 

 Jeugdwerk ondersteunen regulitis en lokalen en zo 

An haalt FOCI aan 

 Gecoördineerde aanvraag in Oostende gebeurd; de 3 jeugdhuizen halen de voorwaarden niet, pas als 

het samen met CC kan is het groot genoeg. 

 We moeten ons in bochten wringen.  

 Het zou mogelijk moeten zijn voor kleine projecten ook. 

 Het lokale daar wou een minister zich op heden niet echt op inzetten  

 Toch moet er sturing komen van bovenaf 

 Er komt de mogelijkheid om energie-efficiënte te checken en voorstellen voor verbetering.  

 Het gaat in kleine stapjes 

 Wie doet dat in de gemeente? Dat staat niet vast en het is de persoon “die er eerst op botst” 

 Bataljong kan hier een rol in spelen 

 Stedenbouw zou hier zicht op moeten krijgen 

 Er is vanuit departement al communicatie bezig. 

 Formaat is hier hard mee bezig. 

 Dit moet geen zorg zijn voor hoofdleiders.  

 Die moeten met andere zaken bezig zijn. 
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 Een inrijpoort voor jeugdbewegingen bij lokale besturen om er aan te beginnen 

 Een houvast voor jeugdconsulenten om een dossier op te starten.  

 Checklist voor jeugdconsulenten voor lokalen (ver)bouw 

 

Ines licht de brochure jeugdlokalen toe. 

 Ze zijn gericht op de groepen 

 De inhoud is wel handig 

 Een brochure specifiek gericht op gemeente zou handig zijn een tool waar de gemeente mee aan de slag kan. 

Om een ondersteuningstraject op te starten 

 Waar hebben lokale besturen juist nood aan? 

 We zitten vast op papieren versies want de website jeugdlokalen.be is ouderwets en kan de volledige info niet 

dragen.  

 Volgend jaar zijn er middelen om de website te herwerken. 

 De site is nu gericht op thema’s, als doelgroep vind je niet altijd de info. 

 Jeugddienst of bestuur overtuigen, hoe doe je dat?  

 Er wordt veel gedaan maar de kennis wordt niet goed ontsloten.  

 Is vaak niet toegepast op concrete situaties. 

 Wat is de rol van Bataljong hier in? Dit wordt in de beleidsnota’s bekeken 

 Eigenlijk is alles vindbaar.  

 

Over het traject: 

 Hoe start je dat op 

 Zullen er geen foute verwachtingen zijn wanneer de vraag open gesteld worden? 

 Transparantie wanneer iets niet lukt 

 Kadering en genoeg uitleg is de sleutel. 

 Werkgroep jeugdlokalen op niveau van gemeente oprichten. 

 Kortrijk is een goed voorbeeld. Binnen jeugddienst iemand verantwoordelijk voor infrastructuur. Heeft een 

masterplan opgemaakt waardoor er gewerkt wordt vanuit visie op lange termijn.   

 Aan wat is het gemeentebestuur gevoelig? 

 Je moet verder durven denken dan 5 jaar. Het is een uitdaging om gemeenten over langere termijn te 

leren denken. 

 Geld is ook vaak een probleem. 

 Openbare aanbestedingen zijn vaak een uitdaging en kosten altijd meer. 

 De goodwill is een sleutel 

 Een goed contract is belangrijk. 

 

Handvaten voor het proces op te starten.  

 Een participatief traject. 

 Welke diensten zijn betrokken? 



 

Draaiboek voor lokale besturen _ namiddag    •   14 november 2019   •   pagina 3 > 3 

 Hoe overtuig ik mijn collega van de ruimtelijke ordening 

 Neem je collega’s mee 

 Netheid 

 Milieu 

 Duurzaamheid 

 Controles doen 

 Werkjes die nodig zijn.  

 Lokalenmap. 

 Is naar opvolging ook wel goed 

 We horen er nu de eerste keer van dat die nog gebruikt worden. 

 

Hoe kunnen we jeugddiensten beter ondersteunen, welke dingen zijn belangrijk?  

 We maken van het stappenplan van de brochure bouwen en verbouwen een vertaalslag naar lokale bestuur  

 Lokale besturen hebben ook nog weinig kennis van het jeugdlokalen.be aanbod, hierop gaan inzetten.  

 Visie maken is rol van de jeugddienst => maak werk van een visie op jeugdlokalen binnen je gemeente 

 We mogen de kerk niet vergeten in onze overleggen aangezien zij een grote rol spelen  

  

 


