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1. Voorwoord 

Beste lezer, 

Gent trok de voorbije jaren resoluut de kaart van kinderen en jongeren en nam kindvriendelijkheid expliciet op in haar missie. We zien kind- en jeugdvriendelijkheid 

immers niet alleen als een doel op zich, maar ook als een toetssteen voor een beleid dat iedereen ten goede komt. 

Hoe kreeg dit kind- en jeugdvriendelijk beleid dan vorm de voorbije jaren?  

Eind 2014 kreeg de Stad het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ toegekend door Vlaanderen. Het label is een engagement om elke dag opnieuw te werken 

aan een kind- en jeugdvriendelijke stad. Daarom lanceerde het schepencollege in 2015 een plan met meer dan 180 acties geclusterd onder 15 speerpunten, lopende 

over de verschillende diensten en departementen heen. 

Tweejaarlijks wordt in kaart gebracht hoe we dit actieplan hebben gerealiseerd. In 2016 werd een eerste rapportageverslag gemaakt met een overzicht van de 

realisaties in 2015 en 2016. Het rapportageverslag in dit document is het tweede (en laatste)  van het actieplan. Het is een neerslag van wat er in 2017 en 2018 

gerealiseerd werd. Dit rapportagedocument toont aan dat er op alle speerpunten sterk werd ingezet met heel wat concrete resultaten tot gevolg. Maar ik stel ook 

vast dat binnen alle stadsdiensten en het college de “mindset” om kinderen en jongeren letterlijk en figuurlijk een plek te geven, de voorbije jaren steeds is blijven 

groeien. 

Een volledig overzicht vindt u op de volgende bladzijden, maar toch wil ik niet nalaten enkele concrete realisaties die een grote impact op de kind- en 

jeugdvriendelijkheid van Gent hadden te belichten.  

Van 2013 tot heden werden er 20 nieuwe speelterreinen (3 of meer toestellen) aangelegd en 13 bestaande speelterreinen vernieuwd. Daarnaast werden er 25 

kleine nieuwe speelzones aangelegd (1-2 toestellen) en op 19 locaties toestellen vervangen. Voor 2018 staan nog 13 locaties op de planning. 41 scholen hebben 

een GRAS-speelplaats ingericht, 21 scholen werken er momenteel nog aan. De Gentse groenpolen en grotere groenzones kregen sinds 2013 ca. 185 ha bijkomende 

oppervlakte, waaronder 4,2 ha voor het Parkbos en 5 ha voor de Vinderhoutse bossen. Er werd heel wat nieuwe infrastructuur voor het jeugdwerk- en 

jeugdwelzijnswerk gerealiseerd (El Paso, Bonte Was, Chiro Tijl en Nele, FOS de Zebra’s enz.) en hetzelfde geldt voor scholen en kinderopvang. Er werd sterk ingezet 

op sport en cultuur voor kinderen en jongeren maar ook kinderarmoede was een belangrijk aandachtspunt. Denk maar aan het project "Kinderen Eerst", dat Gentse 

scholen steunt in de strijd tegen kinderarmoede en de vele acties vanuit het onderwijscentrum om in te zetten op schoolkansen van kwetsbare kinderen.. 
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Mijn dank gaat uit dan ook naar voormalige burgemeester Daniël Termont, mijn collega-schepenen uit de vorige legislatuur en alle stads- en OCMW-diensten die 

de afgelopen jaren hard gewerkt hebben om Gent Jong en Wijs te maken.  

Met de nieuwe bestuursploeg trekken we de komende jaren verder de kaart van kinderen en jongeren en streven we naar een beleid waarin kinderen en jongeren 

een centrale plaats krijgen.  

 

Elke Decruynaere, 

Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd 
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2. Inleiding 

Dit voortgangsrapport biedt een overzicht van de stand van zaken van de diverse acties die in het kader van het actieplan Gent kind- en jeugdvriendelijke stad 

werden opgenomen. Per actie leest u kort wat er in 2017-2018 gerealiseerd werd.  

Hoe dit deze rapportage lezen?   

Er zijn in totaal 14 inhoudelijke speerpunten afgebakend. Het 15de speerpunt focust op het traject kind- en jeugdvriendelijke stad zelf. Daaronder ressorteren de 

acties. Per actie wordt de timing nog eens hernomen en met een kleur aangegeven wat de stand van zaken is eind 2018. Ter vergelijking werd de stand van zaken 

van 2015 er ook nog bij gezet. Daar er de voorbije jaren heel wat extra acties opgezet werden, is er een nieuwe categorie toegevoegd, nl. ‘nieuwe acties’.  

De acties:  

Rood Nog niet opgestart 

groen Gerealiseerd 

Oranje Lopende 

Blauw Nieuw 

 

Daarnaast is er een kwalitatieve omschrijving die wat dieper ingaat op de stand van zaken. 

Verder krijgt u een vermelding van de verantwoordelijke dienst. Ook de verantwoordelijke schepenen uit vorige legislatuur werden vermeld.  

Per speerpunt zijn een aantal foto’s geselecteerd die het geheel visueler maken.  

Tenslotte zijn op de laatste pagina’s ook een aantal indicatoren verzameld die relevant zijn om op speerpuntniveau de voortgang te monitoren. Het betreft 

indicatoren die afkomstig zijn uit bestaande bronnen (stadsmonitor, strategisch meerjarenplan, enz.). Sommige cijfers kunnen jaarlijks worden weergegeven bij 

andere zijn we afhankelijk van de bron. 



 

               Beleidsrapportage 2018 ‘Gent, kind- en jeugd-vriendelijke stad’ I 6 maart 2019 I                                                                                                                                                    8 

 

 

 

3. De 15 speerpunten 

3.1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen 
en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen zich gehoord en betrokken bij 
beslissingen die hun aanbelangen en zijn mede-actor. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Versterken van de wijkgerichte participatie door 

i.k.v. bijv. Wijk van de Maand ook kinderen, 

jongeren en gezinnen met kinderen sterker te 

betrekken. 

legislatuur 

Afgerond Afgerond 

Binnen de werkgroepen jeugd zijn er, afhankelijk 

van de nood, participatieve  

projecten opgestart binnen enkele wijken.  

Jeugddienst Decruynaere 

Opzetten van (ad hoc-)inspraakprojecten met 

kinderen en jongeren i.k.v. nieuwe uitdagingen 

binnen het jeugdbeleid met bijzondere aandacht 

voor kwetsbare doelgroepen (bijv. door 

samenwerking met straathoekwerkers, 

jeugdwelzijnswerk enz.).  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Er zijn jaarlijks een aantal projecten, enkele 

voorbeelden: Buurt  

Bestuurt van Sluizeken-Tolhuis-Ham, 

kindvriendelijke begraafplaatsen, ruimtelijke 

projecten in Watersportbaan, Oostakker en 

stationsbuurt, stadsvernieuwingstraject Nieuw-

Gent, inspraak Macharius Heirnis. 

In 2017 organiseerde de Jeugddienst, ism EW32, 

de bevraging Mayor@YourTown. Met het spel als 

methodiek ging de Stad Gent in dialoog met 

tieners over de uitdagingen van Gent voor 2025. 

Via interactieve en multimediale opdrachten 

werden ze bevraagd over diverse thema’s. Bijna 

500 leerlingen uit diverse netten namen deel. 

Deze resultaten, samen met andere bevragingen, 

werden in 2018 verwerkt in de publicatie 

Jeugddienst Decruynaere  
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'Expeditie 2025' dat een waaier aan voorstellen en 

ideeën voor het toekomstig jeugdbeleid omvat. 

Jongeren betrekken i.k.v. nieuwe tijdelijke 

invullingen en waar mogelijk ondersteunen via de 

projectsubsidie.  

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

Actie loopt verder: in 2017 - 2018 werd de 

tijdelijke invulling van nieuwland uitgebreid, werd 

er een nieuwe stek voor skaters opgestart door 

BIY in een loods aan de Afrikalaan, de Jeugddienst 

begeleidde ook vzw De Levensbloem en Das Kunst 

i.f.v. de tijdelijke invulling van de Lubecksite en het 

opstarten van een bouwspeelplaats aldaar. De 

tijdelijke invulling van O19 loopt nog steeds. De 

Jeugddienst is ook nog actief jurrylid van de jurry 

voor tijdelijke invullingen.   

Jeugddienst Decruynaere 

Inzetten op cocreatie met kinderen en jongeren en 

hen als actor betrekken bij de realisatie van het 

traject kind- en jeugdvriendelijke stad.  

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Er is voor gekozen om Project 9000 niet te 

verwezenlijken omwille van het burgerbudget dat 

stadsbreed werd opgenomen. Een voorbeeld van 

een cocreatieproject dat gebeurd is, is het 

speelbos in Zwijnaarde dat in samenwerking met 

de Groendienst en de scholen tot stand gekomen 

is. 

Jeugddienst Decruynaere  

Kinderen en jongeren betrekken bij de opmaak 

van het Ruimtelijk Structuurplan Gent ("Ruimte 

voor Gent").  

Vanaf 2014 

lopend Afgerond 

"Ruimte voor Gent" werd op 22 mei 2018 

definitief vastgesteld door de Gemeenteraad. De 

input van zowel jongeren en kinderen als van de 

Jeugddienst werd verwerkt. Kind- en 

jeugdvriendelijkheid komt doorheen het volledige 

document in verschillende ruimtelijke aspecten 

aan bod. 

Dienst 

Stedenbouw 

en Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

Versterken van participatie van kinderen en 

jongeren i.k.v. milieu en duurzaamheid 

(Kinderklimaatraad enz.). 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Ook in 2016 en 2018 werd de Kinderklimaatraad 

georganiseerd. In 2016 was het centrale thema 

duurzame voeding op school. Drie klassen, die een 

schooljaar lang werkten rond duurzame voeding, 

namen deel. De kinderen gingen in debat met 

schepen Tine Heyse over duurzame 

Dienst Milieu en 

Klimaat 

Heyse 
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schoolmaaltijden en stelden een eigen kookboek 

voor. In 2018 namen 4 klassen, waarvan 2 klassen 

uit het bijzonder onderwijs, deel aan de 

Kinderklimaatraad. De leerlingen stelden hun 

klimaatprojecten op school voor. Dit ging van 

moestuinen, tot poolfietsen en zuinig omgaan met 

water. Ze stelden de schepen vragen over 

duurzame mobiliteit, moestuinen en het Gents 

klimaatbeleid. 

Realiseren van een jeugdparagraaf als toetssteen 

van kind- en jeugdvriendelijkheid bij belangrijke 

beslissingen. 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Vanuit de uitwisselingsmomenten met de Dienst 

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Dienst 

Wonen, werd een matrix opgesteld. Deze matrix 

omvat de noden van kinderen en jongeren m.b.t. 

de sector en zet daar tegenover welke 

instrumenten/stappen vanuit de sector reeds zijn 

gezet en/of nog nodig zijn. Dit is een traject op 

lange termijn. Op korte termijn werden er 4 

toetsstenen uitgewerkt, dit m.b.t. kind- en 

jeugdvriendelijk "wonen", "woonomgeving", 

"verkavelingen" en "meergezinswoningen". Deze 

documenten werden besproken met diverse 

betrokken diensten (Dienst Stedenbouw, Dienst 

Wonen, Stedelijke Vernieuwing, Sociale Regie, 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, 

Groendienst, SoGent). Uit de feedback werd een 

nieuw document opgemaakt dat focust op kind- 

en jeugdvriendelijke ruimtelijke principes. Deze 

principes werden in september 2018 voorgelegd 

aan experten en nadien opnieuw besproken met 

de betrokken stadsdiensten. Op basis van deze 

feedback werden de principes aangepast. Deze 

principes hebben tot doel een kader te bieden 

voor externen en om intern structureel ingebed te 

Jeugddienst Decruynaere  
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worden binnen bestaande instrumenten zoals bijv. 

bestekken.  

Jongeren actiever betrekken bij het te ontwikkelen 

aanbod i.k.v. tewerkstelling.   

Legislatuur 

Niet 

gestart 
Lopend 

In alle acties is een participatieve benadering 

voorop gesteld, met doel het aanbod vorm te 

geven op maat van de noden van de doelgroep. In 

het bijzonder voor hooggeschoolde werkzoekende 

jongeren zijn extra inspanningen gebeurd 

(bevraging noden, focusgroepen en event in mei 

2016), omdat de klassieke begeleidingsacties 

onvoldoende afgestemd bleken op hogere 

profielen. Lessen zijn geïntegreerd in het 

programma "Cosearching", dat na experimentele 

fase ingebed is in de VDAB-werking.  

Dienst Werk Coddens 

De Ombudsdienst van de stad sterker profileren 

als aanspreekpunt voor Gentse kinderen en 

jongeren en daar ook het 

kinderrechtencommissariaat op de maandelijkse 

zitdagen huisvesten. 

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

Eind 2018 wordt opnieuw het gesprek aangegaan 

met het Kinderrechtencommissariaat. Hierbij 

zullen opnieuw de samenwerkingsmogelijkheden 

op een rijtje worden gezet. 

Ombudsvrouw Termont 

Organiseren van J1000: een groot inspraaktraject 

met kinderen, jongeren, burgers, middenveld enz. 

om noden en behoeften i.k.v. kind- en 

jeugdvriendelijke stad in kaart te brengen (met 

aandacht voor het betrekken van kwetsbare 

kinderen en jongeren en diverse doelgroepen). 

Met o.a. een jeugdcongres tijdens het "Child in the 

City"-congres en een slotmoment in de loop van 

2017.  

2016-2017 

Lopend Afgerond 

Op de site Jong en Wijs is er nog steeds een 

overzicht van alle J1000-trajecten.  

Enkele voorbeelden: ondersteuning van het 

project MyUtopia, Buurt Bestuurt in de wijk 

Sluizeken-Tilhuis-Ham, leerlingen bouwen 

interactieve kaart om nieuwkomers wegwijs te 

maken. 

Jeugddienst Decruynaere 

Het bevragen van kinderen en jongeren rond 

leefbaarheid en veiligheid.  

2016 

  NIEUW 

LOMAP i.k.v. Buurt Bestuurt: in het schooljaar 

2016/2017 voerde JES vzw in opdracht van de 

dienst Preventie voor Veiligheid een bevraging bij 

kinderen en jongeren uit de buurt Sluizeke-

Tolhuis-Ham uit. Er werden 57 kinderen bevraagd. 

Dienst Preventie 

voor Veiligheid 

Termont 
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De kinderen en jongeren werden bevraagd rond 

de thema's leefbaarheid en veiligheid, en kregen 

daarnaast ook de kans om zelf nieuwe voorstellen 

te lanceren. Dat resulteerde in een themagericht 

rapport met beleidsaanbevelingen. Hun vragen en 

nieuwe ideeën werden beluisterd door het 

schepencollege en dienen als inspiratie voor een 

aantal aanpassingen in de wijk in de loop van het 

schooljaar 2018/2019. Zo werd ondertussen een 

politieke goedkeuring verkregen om zaken aan te 

brengen op de openbare weg. Dit wordt verder 

geconcretiseerd in 2019. 

 

   

   

Tijdelijke invulling Oude Dokken Bevraging Mayor@YourTown Kinderklimaatraad  
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3.2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Realiseren en in stand houden van kwaliteitsvolle 

(speel)plekken voor kinderen en jongeren in 

samenspraak met kinderen en jongeren met 

aandacht voor prioritaire wijken Muide, Nieuw-

Gent, Drongen en Oostakker.  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Van 2013 tot heden werden er 20 nieuwe 

speelterreinen (3 of meer toestellen) aangelegd en 

13 bestaande speelterreinen vernieuwd. 

Daarnaast werden er 25 kleine nieuwe speelzones 

aangelegd (1-2 toestellen) en op 19 locaties 

toestellen vervangen. Voor 2018 staan nog 13 

locaties op de planning. 

In de prioritaire wijken werd speelzones gecreëerd 

of vernieuwd op volgende locaties: 

Drongen: Baarledorpstraat, Drongenplein (gepland 

2018), groenzone aan bibliotheek (gepland 2018). 

Muide: Lübeckstraat, New-Orleansstraat, 

Vorkstraat, Marseillestraat. 

Nieuw-Gent: Malachietstraat, Kikvorsstraat, de 

komende jaren zal de sociale hoogbouw rond het 

wijkpark vernieuwd worden en wordt het 

woongroen inclusief speelinfrastructuur gefaseerd 

mee heraangelegd. 

Oostakker: Edmond Ronsestraat, Godelieve 

Joliestraat, Absdalestraat, Edmonde 

Helderweirdstraat/Schansakker (gepland 2018). 

Groendienst Coddens 

Een meer kindvriendelijk en uitdagender karakter 

geven aan het openbaar domein, bijv. Oude 

Beestenmarkt, Sint-Pietersplein, pleinen in 

Oostakker en Drongen.   

legislatuur 

lopend lopend 

Bij de inrichting van straten en pleinen is er 

permanente aandacht voor de kindvriendelijkheid. 

Een recent dossier waar dit tot uiting komt zijn de 

Hilarius Bertolfstraat en Rederijkersstraat, Haspel- 

en Aambeeldstraat. In deze straten werden er 

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 
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spelprikkels voorzien. Aan de Oude Dokken en de 

Voorhaven zijn er dan weer specifiek spelprikels 

die verwijzen naar het maritiem verleden van de 

plek. Aan de Schipperskaai werden er twee grote 

kraangrijpers geplaatst en aan de Voorhaven een 

oud locomotiefje waar kinderen in kunnen gaan.  

Speelweefsel als principe sterker implementeren 

bij de grote stadsvernieuwingsprojecten (Sint-

Amandsberg, Dampoort enz.) en andere 

stadsprojecten en realiseren van een pilootproject 

in de Brugse Poort (aanleg van spelprikkels in de 

Haspelstraat, Aambeeldstraat en Kastanjestraat).  

2015 

Lopend Afgerond 

De werken aan de Haspel- en Aambeeldstraat zijn 

uitgevoerd met het aldaar gekozen type van 

speelweefsel/straatmeubilair. 

Dienst Wegen, 

Bruggen en 

Waterlopen 

Watteeuw 

Inzetten op tijdelijke invullingen en meervoudig 

gebruik van ruimte, zoals het openstellen van 

speelplaatsen, bedrijfsterreinen enz. (o.a. terrein 

Lage Lakendreef, Coupurepark KTA MoBi enz.).  

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

Na evaluatie van twee experimentele 

openstellingen i.s.m. betaalde vrijwilligers en een 

oudergroep werd besloten om deze pistes te 

verlaten, wegens te tijdsintensief qua opvolging en 

een te geringe opkomst van kinderen. Er wordt 

vooral structureel op openstellingen ingezet bij de 

heraanleg van schoolspeelplaatsen of bij 

nieuwbouwprojecten (Sint-Bernadette, De 

Sterrespits). We merken bovendien dat de 

randvoorwaarden om inpandige speelplaatsen 

open te stellen vaak niet aanwezig zijn (draagvlak, 

logistieke ingrepen, vandalismepreventie, enz.) en 

zullen verder inzetten op opportuniteiten. 

Jeugddienst Decruynaere 

Opstart van een optimalisatie-oefening rond 

efficiënter en effectiever gebruik van 

binneninfrastructuur, ook voor jeugd.  

2015 

Lopend Lopend 

In 2018 start een denkoefening met het 

Departement Cultuur en Sport en FM i.v.m. een 

eenvoudiger systeem van huursubsidies voor 

verenigingen die gebruik maken van lokalen van 

de Stad. De Jeugddienst wil ook de gebouwen van 

Sogent in deze oefening opnemen. 

Jeugddienst De Regge 
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Voorzien van kind- en jeugdvriendelijke 

buiteninfrastructuur en omgevingsaanleg bij elk 

stadsvernieuwingsproject en andere grote 

stadsprojecten (o.a. Buffalowijk, Oude Dokken, 

Sint-Amandsberg enz.).  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Aangelegd: La Sapinière, Luizengevecht.  

De uitvoeringsdossiers voor Houtdokpark en La 

Gantoise (Buffalopark) zijn lopende.  

Nieuw Gent is opgestart: hier zal de 

omgevingsaanleg meelopen met een gefaseerde 

aanpak van de bebouwing zodat er na elke 

bouwfase meteen ook een groenzone met 

aandacht voor kind- en jeugdvriendelijke 

elementen kan aangelegd worden. 

Groendienst Coddens 

Uitbreiden van het project speelstraten naar uren 

en periodes toe. 

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

De speelstraten blijven een hoogvlieger. Wat de 

zomervakantie betreft, zitten we reeds enkele 

jaren op een status quo. We zien wel dat de 

afgelopen drie jaar het aantal aanvragen in de 

paasvakantie sterk is gestegen. Het aantal 

speelstraten in 2018: paasakantie 34/ 

zomervakantie 89/ september 55/ buitenspeeldag 

41. 

Jeugddienst Decruynaere 

Realiseren van een groot skatepark op de 

Blaarmeersen.   

2015-2017 

Lopend Lopend 

Er is een ontwerp voor het Skatepark. Als alles 

goed gaat, start de bouw in juni 2019 en is het 

skatepark gebruiksklaar in de zomer van 2020.  

Sportdienst Tapmaz 

Realiseren van groene en avontuurlijke 

speelplaatsen (GRAS) door het toekennen van een 

subsidie en aanbieden van inhoudelijke 

ondersteuning aan scholen.   

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

41 scholen hebben een GRAS-speelplaats 

ingericht, 21 scholen werken er momenteel aan. 

Vanuit de scholen is er vraag naar een 

vervolgfinanciëring voor het onderhoud van de 

speelplaatsen. Evaluatie en bijsturing is gepland 

voor de volgende legislatuur. 

Jeugddienst Decruynaere 

Uitbreiden van het aantal buursportterreintjes 

met extra inplanting van fitnesstoestellen, 

pingpongtafels enz. (o.a. pingpongtafels 

Baudelohof, Keizerspark, Flamingostraat, 

voetbalgoaltjes in Azaleapark, Vennestraat, 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Er komen regelmatig nieuwe aanvragen voor 

realisaties. Momenteel staan op de planning: 

voetbal (Bevelandstraat, Sleutelbloemstraat, 

Pinguinstraat), schaken (tussen hoogbouw Nieuw 

Gent). Verder zijn er momenteel nog een aantal 

aanvragen in de goedkeuringsfase. 

Sportdienst Tapmaz 
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Driebeekstraat, basketpaal Roodborstjesstraat, 

Londonstraat, pannakooi in Kikvorsstraat enz.).  

Realiseren van de buursporthal de Tondelier.  2015-2017 

Lopend Lopend 

Er wordt volop gebouwd aan de Buurtsporthal 

Tondelier. Opening is voorzien in de tweede helft 

van november 2018. Er is een overeenkomst 

afgesloten met VZW Jong in het kader van het 

BOP-project om buurtbewoners toe te leiden naar 

de buurtsporthal en het buurtbeheer van de 

buurtsporthal op te nemen. 

Sportdienst Tapmaz 

Uitbouwen van de parkfunctie van 

begraafplaatsen met aandacht voor kinderen (o.a. 

opmaken van een beheers- en inrichtingsplan voor 

de Westerbegraafsplaats en Campo Santo waarbij 

speelprikkels voorzien worden).   

legislatuur 

Lopend Lopend 

Westerbegraafplaats: het beheer- en 

inrichtingsplan, incl. kindvriendelijke ingrepen, 

werd opgemaakt en is momenteel in uitvoering. Er 

werd een traject doorlopen met scholen in functie 

van kindvriendelijke inrichting van 

begraafplaatsen. Hieruit kwamen enkele 

voorstellen voor herdenkingsplekken op de 

Westerbegraafplaats, o.a. het plaatsen van een 

schommelstoel (realisatie najaar 2018). De 

herinrichting van het kinderperk is afgewerkt. 

Campo Santo: opmaak van beheer- en 

inrichtingsplan is opgestart. De herinrichting van 

het kinderperk is ingepland. 

Begraafplaats Drongen: uitvoeringsdossier voor 

aanleg natuurlijke begraafplaats met parkfunctie is 

lopende. 

Diverse kleine ingrepen op andere 

begraafplaatsen om de parkfunctie te verbeteren: 

Zwijnaarde kerk, Zuiderbegraafplaats, Ledeberg, 

Gentbrugge, Oostakker, St-Denijs-Westrem, St-

Kruis-Winkel, Wondelgem, Drongen. 

Groendienst Bracke 

Realiseren van een speelbos in de groenpolen 

Vinderhoutse Bossen en Parkbos. 

2017-2018 
Lopend Lopend 

De Gentse groenpolen en grotere groenzones 

kregen sinds 2013 ca. 185 ha bijkomende 

Groendienst Coddens 
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oppervlakte, waaronder 4,2 ha voor het Parkbos 

en 5 ha voor de Vinderhoutse bossen. 

Parkbos: voor het speelbos Bufferbos Zwijnaarde 

werd een participatietraject met de school en 

bewoners doorlopen waarbij de kinderen hielpen 

bij het ontwerp. Vinderhoutse bossen: 

uitvoeringsdossier lopende voor het landgoed De 

Campagne (incl. speelbos) en in Park Claeys-

Bouüaert werd nieuwe speelinfrastructuur 

voorzien. Dit dossier zit in de ontwerpfase. 

Uitvoeringsdossier is lopende voor 

Maaltebruggepark: omvorming bebossing, 

beheerplan, heraanleg paden, bijkomende 

speelinfrastructuur en parking. 

Het realiseren van spelprikkels in de binnenstad. Legislatuur 

Lopend Lopend 

De Jeugddienst werkt  via aanwezigheid op de IKZ-

vergadering aan een kind- en jeugdvriendelijk 

openbaar domein.  Regelmatig worden adviezen 

gegeven op ontwerpen waarbij spelprikkels 

geïntroduceerd worden.  De Jeugddienst 

introduceerde in 2017 ook mobiele spelprikkels in 

de stad in de vorm van speelcontainers. In een 

eerste fase werden 5 speelcontainers geplaatst in 

de binnenstad. In 2018 volgt een uitbreiding van 

het project naar de randstad waar 5 bijkomende 

speelcontainers worden geplaatst op diverse 

locaties. 

Jeugddienst Decruynaere 

Realiseren van bespeelbare kunst als 

kunstintegratie bij de aanleg van parken (bijv. 

bespeelbare, maritieme elementen in de Oude 

Dokken).  

2017 

Lopend Lopend 

 
Cultuurdienst Storms 

Investeren in nieuwe wijkparken: Visserij, 

Buffalopark, Wijkpark Houtdok, Wijkpark 

legislatuur Lopend Lopend Tussen 2013-eind 2017 werden volgende 

oppervlakte wijkpark (her)aangelegd: 10,2 ha.  

Groendienst Coddens 
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Handelsdok-Oost, Trambrugsite/Gasmetersite 

(deel gashouders), Tondelierpark, La 

Sapinière/Hogeweg, De Porre, Victoria regiapark, 

Bloemekenspark, Rijsenbergpark. Daarnaast 

worden enkele bestaande opgewaardeerd: 

Duifhuispark, Wolterslaanpark/Denderlaan, 

Wijkpark Hekers, Park De Vijvers – Adolf 

Papeleupark, Nieuw Gent, Citadelpark, Bijlokesite, 

Baudelohof.   

Volgende parken werden heraangelegd: Visserij, 

Bloemekenspark fase 1, De Porre, Trambrugpark, 

Bijlokesite, Driemasterpark, Victoria Regiapark. 

Aanleg in uitvoering voor Tondelierpark, La 

Sapinière/Hogeweg 

Het uitvoeringsdossier loopt voor Houtdok, De 

Vijvers/Papeleu, Baudelohof, Bloemekenspark fase 

2, Gantoise (Buffalopark), Citadelpark en Hekers 

(Zonnepark). 

De onderzoeks- en ontwerpfase werd opgestart 

voor Denderlaan (Wolterspark), Bloemekenspark 

fase 3, Nieuw Gent. 

Investeren in bijkomend woongroen 

(Warmoezeniersweg + groenas met nieuwe 

volkstuinen en sportterreinen, Fiets- en 

wandelpad tussen de Scheldedijk en de Vincent 

Evrardlaan,  Melkerijstraat, Papiermolenstraat, 

Groenas Hogeweg, Blaisantvest – omgeving Maria 

Goretti, Binnengebied Kwakkelstraat, 

Loodsenstraat, Oeverzone Eiland Zwijnaarde) en 

vernieuwen woongroen (Willem De Beersteeg, 

Begijnhofdries, SH-Charles l’Epeeplein, SH- Jan 

Yoens, SH- Neerscheldestraat, SH- Rabottorens, 

SH- Steenakker). 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Bijkomende oppervlakte woongroen 2013-eind 

2017: 12 ha; daarnaast werd nog 8 ha 

heraangelegd.  

Er is woongroen aangelegd in de Willem De 

Beersteeg, Melkerijstraat en talrijke bijkomende 

locaties binnen Gent die in de actie niet 

gespecificeerd werden. Binnengebied 

Kwakkelstraat en eiland Zwijnaarde zijn in 

uitvoering. Daarnaast is een uitvoeringsdossier 

lopende voor Maria Goretti, Loodsenstraat en 

Begijnhofdries. Voor de Warmoezeniersweg (+ 

groenas) is er een visieontwerp voor recreatiefbos 

opgestart. 

Woongroen aan sociale hoogbouw wordt 

aangelegd na bouwwerken: Rabot & Steenakker & 

Charles L'Epeeplein (in uitvoering), Jan Yoens & 

Neerscheldestraat (bouw uitgesteld). Sinds 2013 

werd woongroen (her)ingericht aan 20 

verkavelingen in Gent. 

Groendienst Coddens 
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Standaard bekijken van de mogelijkheid tot het 

plaatsen van spelprikkels bij de (her)aanleg van 

straten.   

  

  NIEUW 

De ontwerpen voor integrale heraanleg van 

straten gaan systematisch de mogelijkheid tot het 

plaatsen van spelprikkels, spelelementen, 

verblijfsplekken na (hinkelspel, stapstenen, ….) 

Voorbeelden: Cluster Gustaaf van den 

Heckestraat/Hiarius Bertolfstraat (gerealiseerd),  

cluster Hertstraat (in ontwerp). 

Dienst Wegen, 

Bruggen en 

Waterlopen 

Watteeuw 

Het organiseren van pop-up picknickplekken. 2018 

  NIEUW 

Pop-up picknickplekken: in samenwerking met de 

Dienst Outreachend Werken werd het project 

"pop-up picknickplekken" opgezet. Tijdens de 

middagpauzes wordt bij mooi weer, op plaatsen 

waar scholen samen komen, een leuke plek 

voorzien. Jongeren kunnen daar samenkomen en 

samen eten. Het is de kans om jongeren te 

ontmoeten, jongeren aan te spreken op gezonde 

voeding en zwerfvuil. Hiermee trachten we de 

openbare ruimte aan te passen aan de noden van 

de jongeren en de buurtbewoners opdat het 

samenleven verbetert. De actie ging van start in 

april 2018 en zal worden verdergezet. 

Dienst Preventie 

voor Veiligheid 

Termont 

Het realiseren van een jeugdvriendelijke invulling 

op de site van de Porre.  

2018 

  NIEUW 

Brandweerkazerne De Porre: op vraag van de 

jongeren uit de buurt, in samenwerking met 

Sportaround VZW en BOP project, werd 

geïnvesteerd in boksinfrastructuur in de tijdelijke 

invulling de Porre. Op die manier bouwden we aan 

een positieve dynamiek op het pleintje, door in te 

spelen op de wensen van de jongeren, op een 

pleintje dat reeds enige tijd gekend stond als een 

plek met veel overlast. 

Dienst Preventie 

voor Veiligheid 

Termont 
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Gentbrugse Meersen  

Kindvriendelijke begraafplaatsen  Uitbreiding van aantal buurtsportterreinen Speeltuin Citadelpark  

Gentbrugse Meersen  Westerbegraafplaats 
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Gentbrugse Meersen  Maaseikplein  Maaseikplein  

Schoolpark De Toverberg  Skatepark Zuid  Speelcontainer  
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Speelcontainer  Speelstraat  Speelterrein Bijgaardepark 

Tijdelijke invulling in NEST  Ontwerp skatepark Blaarmeersen  
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3.3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en 
jongeren. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Realiseren en ondersteunen van een 

kindvriendelijk en toegankelijk cultuuraanbod met 

bijzondere aandacht voor tieners en stadsbrede 

evenementen (Wilde Mannen, Woeste Wijven, 

Urban Festival enz. ). 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Er zijn diverse kind- en jeugdgerichte activiteiten 

bijv.  i.k.v. de Week van 't Gents, organisatie De 

Kleine Cervantes, Lokale Helden, ondersteuning 

van TumultinGent enz.  

Cultuurdienst Storms 

Ontwikkelen van een Uitpas met aandacht voor 

een divers aanbod voor en werving van kinderen 

en jongeren. 

2014 

Lopend Afgerond 

De UiTPAS werd qua partners uitgebreid richting 

sportclubs, jeugdwerk en kindvriendelijk aanbod. 

Sinds september 2017 is de Jeugddienst een extra 

laagdrempelig  verkooppunt van UiTPAS met 

kansenstatuut. In 2018 is in samenwerking met de 

jeugddienst een communicatiecampagne gevoerd 

ifv de aankoop van UiTPAS voor jongeren. Er 

worden aantrekkelijke omruilvoordelen in de 

markt gezet, ook specifiek voor kinderen en 

jongeren (powerbank, gratis tickets…) Er zijn 

segmentatiemailings rond kindvriendelijke 

Winterfeesten en de bijhorende omruilvoordelen. 

Sociale organisaties en armoedeverenigingen die 

inzetten op kinderen en jongeren worden 

proactief aangeschreven om hen op de hoogte te 

brengen van het systeem van groepspassen om de 

doelgroep naar vrijetijdsaanbod toe te leiden. De 

UiTPAS is geïntegreerd in het project “Onbekend is 

onbemind” van de Jeugddienst. 

Daarnaast werd het systeem van Groeps-uitpassen 

en organisatie-Uitpassen gelanceerd,  om zo de 

Cultuurdienst Storms 
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vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede 

zowel in groepsverband als op individuele basis 

vanuit en in overleg met de sociale organisaties 

verder te ondersteunen. Complementair aan de 

UiTPAS werd tot en met 2016 het 'Reglement 

80/20 voor de erkenning en subsidiëring van 

organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van 

mensen in armoede' aangehouden als vangnet 

voor het aanbod dat nog niet in de UiTPAS werd 

opgenomen. In overleg met het Netwerk 

Vrijetijdsparticipatie en de sociale organisaties van 

en voor mensen in armoede, werd besloten om 

vanaf 2017 het reglement 80/20 niet verder te 

zetten, maar te vervangen door een nieuw 

subsidiereglement dat beter tegemoet komt aan 

de huidige noden, transparant en 

gebruiksvriendelijk is. 

Uitbouwen van Minus One tot een 

jeugdontmoetingsplek voor en door jongeren en 

met de functie van beleving, creatie en 

presentatie (met ruimte voor optredens, 

tentoonstellingen, creatieplekken enz.).  

Vanaf 2014 

Lopend Afgerond 

Minus One verkreeg in 2017 Vlaamse 

projectmiddelen voor Ondernemerschap en 

Culturele projecten en zet hiermee een extra 

werking en twee extra medewerkers in. De 

werking van Minus One kwam daarmee in 2017 en 

2018 in een stroomversnelling terecht. 

Jeugddienst Decruynaere  

Extra zuurstof geven aan kinderkunsten in de 

structurele en projectmatige ondersteuning van 

de culturele sector, bijv. 

kindertheatergezelschappen, cultuureducatieve 

organisaties … 

Legislatuur 

Afgerond Afgerond 

Er werd ingezet op de ondersteuning van het 

Jeugdfilmfestival Gent, ondersteuning van 

stadsfestival WildeMannen WoesteWijven, 

realisatie stadsbrede communicatie rond 

Kinderkunstendag, realisatie van de 

"Stropspeelzak" i.k.v. de Week van 't Gents, 

ondersteuning van culturele organisaties die zich 

richten op kinderen en jongeren (o.a. 4Hoog, 

Bougie, Circusplaneet, DasKunst, Elftwelf, 

Muziekcentrum Goedleven, JEF vzw, Kabinet K, 

Cultuurdienst Storms 
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Kopergietery, Larf!, Mais Qualle Chanson, 

Muziekhuis Goeste Majeur, Studio Orka, 

Topocopy, Ultima Thule ...).  

Kinderen en jongeren een belangrijke rol geven in 

de werking van de nieuwe bib in de Krook en de 

wijkfilialen. 

Vanaf 2016 

Lopend Lopend 

Sinds 2016, in de aanloop naar de verhuis van 

Bibliotheek Zuid naar De Krook, organiseert de 

bibliotheek een jongerenwerking: Team Krook. 

Een 15-tal jongeren tussen 13 en 18 jaar heeft de 

jongerenwerking mee vormgegeven, met focus op 

een activiteitenaanbod op woensdagnamiddag.  

Dit gratis en doorlopend aanbod focust op de 

thema's: games, digitaal maken, literatuur en 

mixed media, telkens met een link naar de 

collectie of een expertise die aansluit bij de 

leefwereld van de jongeren. Team Krook staat ook 

in voor de begeleiding van de activiteiten. 

Daarnaast worden kinderen en jongeren 

betrokken als redactie of experten voor de 

"Kookkrant". Twee jongeren schrijven hierin de 

jongerenpagina "Klubkrook" en telkens een ander 

kind wordt gevraagd input te geven voor een 

boekenkeuze en als testpersoon voor een nieuw 

product van de bibliotheek (bijv. Bieblo, Karaton 

...). 

Bibliotheek Storms  

In het subsidiereglement ‘Culturele projecten’ is 

kindvriendelijkheid opgenomen als krachtlijn die 

een meerwaarde verleent aan de ingediende 

projecten. De Jeugddienst zetelt in de 

adviescommissie. 

Vanaf 2015 

Afgerond Afgerond 

  Cultuurdienst Storms 

Faciliteren van een Urban Sport & Art Festival 

(USAF) gedragen door cultuur, sport en jeugd. 

USAF is te ontwikkelen als een referentie in Gent 

en Vlaanderen voor hybride expressievormen 

Vanaf 2014 

Lopend Afgerond 

  Cultuurdienst Storms   
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(sportief en artistiek) voor en door jongeren.  Het 

is een plaats waar professionals en amateurs 

elkaar kunnen ontmoeten en waar een podium 

kan geboden worden voor nieuw talent. 

Verbreden van het aanbod van sommige 

Historische Huizen naar alle leeftijdsgroepen (bijv. 

Het Gravensteen) en/of aanbieden van 

vakantiewerkingen (bijv. de Sint-Pietersabdij). 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Voor het hefboomproject voor het Gravensteen is 

een audiotour op maat van gezinnen met kinderen 

in voorbereiding die in 2019 zal worden 

gelanceerd. Er is eveneens een hoorspel (CD met 

boekje) van Geluidshuis in productie over het 

Gravensteen. 

Kindergerichte initiatieven zoals bijv. mini-

beiaardiers (participatief project voor kinderen), 

educatieve workshops en verjaardagsfeestjes 

lopen uiteraard verder! 

Nog steeds worden gezinnen met kinderen 

aangetrokken met laagdrempelige activiteiten als 

Schatten van Vlieg (zomerperiode) in de Sint-

Pietersabdij en het Winterwonderkasteel 

(winterfeesten) in het Gravensteen. Feest in 't 

kasteel is een jaarlijks middeleeuws feest eind mei 

in het Gravensteen dat zich voornamelijk richt op 

gezinnen met kinderen. Er waren riddergevechten, 

een kiddy battle, workshops voor kinderen, 

schminken, een vuurspuwer, een 

verhalenverteller, muziek en dans enz. 

IVA Historische 

Huizen 

Storms 

Aandacht geven aan kindvriendelijkheid en 

educatie in de publiekswerking van de stadseigen 

culturele instellingen (bibliotheek, musea, 

historische huizen). 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Bij de tijdelijke tentoonstelling In de ban van de 

tijd (geëindigd in april 2018)) in de Sint-

Pietersabdij werd voor kinderen een speurtocht 

voorzien en een opstelling waar ze zelf proeven 

ivm de tijd konden uitvoeren. 

Op Erfgoeddag en Open Monumentendag brengen 

we erfgoed dichter bij gezinnen met kinderen. Dit 

jaar op Erfgoeddag ontving de burgemeester in 

IVA Historische 

Huizen 

Storms 
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het Stadhuis de kinderen in zijn kabinet en 

mochten ze met sjerp en hoed voor even 

burgemeester zijn. Op OMD organiseerden we een 

speurtocht voor gezinnen met kinderen in Hotel 

d’Hane Steenhuyse. 

Kunstendag voor kinderen op 18 november 2018: 

in het teken van de tentoonstelling Lang Leve de 

Muziek in de Sint-Pietersabdij. 

Opstarten van het project Buur(t) Zoekt Beweging 

(gratis lesgevers voor organisaties/verenigingen 

die gezonde beweegactiviteit willen organiseren). 

Vanaf 2015 

Afgerond Afgerond 

Buurt Beweegt Gezond bestaat nog steeds. Sinds 

de vorige terugkoppeling waren er volgende 

initiatieven specifiek op jongeren gericht:  creatief 

dansen voor 6 - 10 jaar (2017 - afgerond),  Military 

Sports Training & Obstacle Course (2018 - 

afgerond), Bootcamp (2018 - lopend). 

Sportdienst Tapmaz 

Realiseren van Elk Talent Telt, een project van 

Voetbal in de Stad om zo veel mogelijk Gentse 

kinderen en jongeren de kans te geven voetbal te 

spelen. 

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

Elk Talent Telt: Tussen 2015 en 2018 steeg het 

aantal betrokken clubs van 12 tot 15, het aantal 

trainers van 163 tot 247 en het aantal 

jeugdspelers van 2712 tot 3183. In 2017 traden 

alle Elk Talent Telt-clubs toe tot het UiTPAS-

systeem, wat voetbal voor mensen in armoede 

wel toegankelijker maakt. Momenteel zijn er 

echter bij veel clubs nog wachtlijsten. Er wordt in 

2018 een grote investering gedaan voor wat 

betreft de aanleg van kunstgrasterreinen, 

waardoor er wel meer trainingsuren mogelijk zijn 

per veld en de wachtlijsten mogelijk korter 

worden. 

Andere activiteiten van de KAA Gent Foundation 

(nieuwe naam voor vzw Voetbal in de Stad): 

De Buffalo Dance Academy is een sport-plus 

project waarbij kinderen en jongeren uit de wijk 

Nieuw Gent/Steenakker verenigd worden rond 

dans, muziek en buurtgericht engagement. Er zijn 

Sportdienst Tapmaz 
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35 regelmatige deelnemers met een gemiddelde 

van 10 deelnemers per sessie. 

In samenwerking met voetbalclub Hou ende Trou 

opstart van een meisjesvoetbalwerking. Er worden 

momenteel 25 deelnemers per sessie bereikt.  

11 jongeren zijn begonnen aan een opleiding tot 

scheidsrechter via de KAA Gent Referee Academy.  

Het organiseren van de Buffalo Cup een voetbal 

competitie die jaarlijks gedurende enkele weken 

georganiseerd wordt voor kinderen uit het lager 

onderwijs in Nieuw Gent. KAA Gent en voetbal 

wordt gebruikt als instrument om kinderen en 

ouders te versterken in hun talentontwikkeling, en 

om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. 

137 leerlingen uit 4 scholen zijn hierbij betrokken.  

De Buffalo League is een buurtsportproject 

waarbij de verbindende kracht van KAA Gent 

wordt ingezet voor het versterken van kinderen en 

jongeren. Per activiteit zijn er ongeveer 29 

deelnemers.  

Uitbreiding aantal jeugdsportcoördinatoren, met 

aandacht voor nieuwe thema’s (diversiteit, 

maatschappelijke rol jeugdvoetbal enz.).  

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Het systeem van de "jeugdsportcoördinatoren" is 

gedeeltelijk gewijzigd.  

Er zijn nog steeds sportcoördinatoren (die niet 

enkel met jeugdsport bezig zijn). De 

"themasportcoördinator" voorziet jaarlijks de 

"opleiding Gentse Trainer" waarbij de focus sterk 

ligt op het begeleiden van kinderen en jongeren. 

De "themacoördinator gevechtssporten" werkt 

aan de kwaliteit van de gevechtssporten en dit 

zowel naar kinderen als naar volwassenen toe. De 

"coördinator voetbal" werkt binnen het kader van 

ETT (Elk Talent Telt) aan de kwaliteit van het 

jeugdvoetbal. 

Sportdienst Tapmaz 
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De opdrachten van enkele 

jeugdsportcoördinatoren zijn opgenomen in 

samenwerkingsovereenkomsten met organisaties. 

Sportaround vzw en Voetbal in de Stad vzw 

ontvangen nu rechtstreeks de middelen voor de 

respectieve opdrachten "omnisport" en 

"maatschappelijke rol voetbal".  

De opdrachten "G-sport" en "diversiteit" zijn in de 

reguliere werking van de Sportdienst 

geïntegreerd. 

Versterken van het laagdrempelig sportaanbod 

door buurtsportwerkers voor kinderen en 

jongeren (sportmobiel, Electrabel Street Heroes 

…). 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Het Team Iedereen Sport (nieuwe naam unit 

Buurtsport) werkt zowel rond Buurtsport, G-sport 

en Diversiteit. De focus ligt niet uitsluitend op 

kinderen en jongeren maar die worden wel goed 

bereikt. Taak is het toegankelijk maken van het 

sportaanbod voor iedereen die in Gent woont met 

bijzondere aandacht voor mensen met minder 

sportkansen. Werking in 2017 voor -25-jarigen: 52 

G-sporters op diverse activiteiten, 84 deelnemers 

sport op Doortrekkersterrein, 41 deelnemers 

buurtsportkampen, 48 deelnemers zomerwerking 

i.s.m. Brede School, 1335 deelnemers Sportmobiel 

i.s.m. BOP-project.  

Sportdienst Tapmaz 

Verder uitbreiden van het aantal wijkgerichte 

sporthallen (Tondelier, Oude Dokken en 

Ledeberg).  

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

De realisatie van buurtsporthal Oude Dokken is 

opgestart en voorzien voor 2019. Ook daar 

voorzien we samenwerking met een buurtpartner 

om de betrokkenheid van buurtbewoners te 

stimuleren.  

Sportdienst Tapmaz 

Realiseren van nieuwe jeugdwerkinfrastructuur 

voor het jeugdwerk- en jeugdwelzijnswerk (El 

Paso, Bonte Was, Chiro Tijl en Nele, FOS de 

Zebra’s enz.)  

legislatuur 

Lopend Afgerond 

Begin 2018 zijn de gebouwen van El Paso, Bonte 

Was en FOS De Zebra's in gebruik genomen. Voor 

het project van Chiro Tijl en Nele aan de 

Campagne - ingangspoort Vinderhoutse Bossen - 

Jeugddienst De Regge 
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werd een nieuwe trekkende vereniging gevonden 

na stopzetting van de Chiro: Scouts en Gidsen St. 

Coleta neemt het dossier op en brengt het 

versneld in uitvoering. In 2018 wordt de 

bouwaanvraag ingediend. 

Uitwerken van een reglement ‘Jeugdinitiatieven’ 

voor structurele en laagdrempelige ondersteuning 

van jongereninitiatieven die niet in aanmerking 

komen voor erkenning als jeugdwerkinitiatief.  

Vanaf 2015 

Lopend Afgerond 

Het reglement "Experimenteel Jeugdwerk" is in 

voege sinds eind 2017 en de eerste initiatieven 

ontvingen reeds een startsubsidie. 

Daarnaast werd, op basis van signalen van 

jongeren en jeugdinitiatieven gestart met een 

traject om het kader van erkenning en subsidiëring 

van jeugdwerkinitiatieven aan te passen aan de 

superdiverse stedelijke jongerencultuur van 

vandaag.  Jeugdwerkers en jongeren worden 

hierbij betrokken, met oa een inspraakforum in 

2019. 

Jeugddienst Decruynaere  

Promoten van buitenspelen en opzetten van een 

campagne hierrond.  

legislatuur 

Lopend Afgerond 

In april 2018 stond de Jong en Wijze maand 

helemaal in het teken van buitenspelen en jeugd 

in de publieke ruimte. Er waren een 30-tal 

activiteiten, gaande van een kunstenspeelplaats 

tot ziplinen van het AC Zuid. Op de buitenspeeldag 

zelf vonden 7 activiteiten plaats doorheen heel de 

stad.  

Jeugddienst Decruynaere 

Organiseren van de Pretfabriek, een 

volledagspeelpleinwerking in zomer- en 

paasvakantie, met ophaalpunten in diverse 

gemeenten en andere activiteiten, inspelend op 

blinde vlekken in het vakantieaanbod.  

Vanaf 2014 

Lopend Afgerond 

De werking van de Pretfabriek werd de voorbije 

jaren aangepast en uitgebreid. De groep van de 

kleuters (Olie) werd opgesplitst in Olie en Mini 

(enkel voor de 3-jarigen). Daarnaast werd de 

werking uitgebreid met een tieneraanbod. De visie 

hierachter is dat er zo een brug kan gemaakt 

worden tussen Max en animatoren.  Door hier op 

in te zetten creëren we de mogelijkheid om langer 

in de Pretfabriek te blijven en om tieners te laten 

Jeugddienst Decruynaere 
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doorstromen naar de animatoren. In 2018 

verhuisde de Pretfabriek tijdelijk naar Gentbrugge 

(wegens renovatiewerken aan de Wijze Boom).  

Zomer 2018 namen er 6152 kinderen deel aan de 

Pretfabriek.  

Ondersteunen van het project Jong Gent in Actie 

(jongeren in generatiearmoede).  

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Het project Jong Gent in Actie werd in 2017 door 

stad en OCMW Gent voor 15.000 euro 

gesubsidieerd. JGiA verzorgt jeugdwelzijnwerk 

voor een kwetsbare doelgroep. Daarenboven zet 

JGiA zich in om kansarme jongeren een stem te 

geven. Ze werken met de jongeren aan 

beleidsparticipatie en dragen de resultaten 

stadsbreed uit. Ze bepalen mee de doelstellingen 

en acties van het armoedebeleidsplan. Daarnaast 

dragen ze de stem van jongeren ook Vlaams en 

nationaal uit. Sedert 2017 werden de middelen 

voor JGIA verhoogd en investeerde de Stad ook in 

een trajectbegeleider voor hen. Trajectbegeleiders 

beantwoorden directe (hulp)vragen van jongeren, 

onder andere over relaties, onderwijs, werk en 

gezondheid. Trajectbegeleiders hebben ook 

jongeren in intensieve begeleiding. Hieruit groeien 

meer en meer ook (hulp)vragen vanuit hun 

onmiddellijke omgeving(ouders, familie,…). 

De samenwerking wordt gecontinueerd in 2018 en 

2019. 

OCMW Coddens 

Extra inspanningen leveren om het 

vakantieaanbod en de animatorenwerking van de 

Jeugddienst en het jeugdwerk toegankelijker en 

diverser te maken, op maat van de draagkracht 

van elke werking.  

legislatuur 

Lopend Afgerond 

De animatorenwerking is anno 2018 een sterk 

gediversifieerde werking, zowel naar etniciteit, 

sociale klasse en gender (41% van een andere 

etnische afkomst).  De Pretfabriek trekt een breed 

publiek aan en is steeds meer een staalkaart van 

de hedendaagse bevolkingssamenstelling.  De 

Pretfabriek is geen inclusieve werking, maar 

Jeugddienst Decruynaere 
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vragen worden steeds op individuele basis 

bekeken en aangepakt. 

Realiseren van de Zulle (nieuwe polyvalente 

fuifzaal in Wondelgem). 

2015 
Afgerond Afgerond 

  Jeugddienst De Regge  

Werken aan een positiever fuifbeleid door het 

wegwerken van administratieve overlast en 

beperkende maatregelen door de  organisatie van 

een studiedag en de opmaak van een actieplan. 

2015 

Lopend Lopend 

Er wordt verder ingezet op het updaten van de 

fuifzalenzoeker en het geven van informatie waar 

nodig. Een aantal acties werden ondernomen op 

basis van het fuifforum:   

- verplichte vergunning voor het schenken van 

gegiste en/of sterke dranken op ‘occasionele 

drankgelegenheden’ werd afgeschaft (zie 

hierboven) 

- aankaarten problematiek: indien een bepaalde 

organisator voldoet aan de geluids- en 

omgevingsnormen van de VLAREM-wetgeving, wil 

het niet zeggen dat er geen (geluids)overlast kan 

veroorzaakt worden. Indien een verbalisant 

lawaaioverlast vaststelt, hoorbaar op openbaar 

domein, kan hiervoor perfect een GAS-vaststelling 

worden opgemaakt. We blijven verder op zoek 

gaan naar een oplossing om organisatoren meer 

zekerheid te kunnen geven. De wetgevingen 

zouden op elkaar afgestemd moeten worden en er 

moet steeds een duidelijk antwoord aan 

organisatoren gegeven kunnen worden. 

In kader van 'veiligheid op fuiven' werd een 

proefproject opgestart in Oostakker, dit in 

samenwerking met de politie, OCO Oostakker en 

fuiforganisatoren om de veiligheid op fuiven te 

verbeteren. 

Jeugddienst Decruynaere 

Uitbreiden van het Quality Nights Label  naar 

andere fuifconcepten in Gent. Gaat om 12 services 

Legislatuur  
Lopend Lopend 

‘Quality Nights Light’ is ‘Quality Bar’ geworden. 

September 2018 is er gestart met het project 

Dienst Preventie 

voor Veiligheid 

Termont 
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die de organisator moeten garanderen: 

oordoppen, condooms, gratis water, link naar 

openbaar vervoer, gezondheidsinfo, getraind 

personeel, gezonde voeding, chill-outruimte, 

toegang met een rolwagen, EHBO-ruimte. 

‘Quality bars’ in de Overpoort, Gent. Stad Gent 

heeft samen met een aantal partners (uitbaters 

Overpoort, EU, horeca Vlaanderen, VAD) het 

concept uitgewerkt. Bedoeling is een positieve 

omgeving creëren om uit te gaan en een 

verandering van attitude en mentaliteit creëren bij 

zowel de horeca uitbaters als de klanten en 

studenten. Een café kan het label ‘Quality bar’ 

ontvangen bij het aanbieden van bepaalde 

diensten/services. Er wordt op vier verschillende 

terreinen gewerkt: educatie, regels en afspraken, 

omgevingsinterventies en zorg en begeleiding. De 

uitbaters krijgen een pancarte en kunnen voor 

elke service een erkenningssticker plakken. Er 

wordt controle uitgevoerd op de aanwezigheid 

van de services a.d.h.v. een checklist. Specifiek 

voor de Overpoort zijn er ook extra services nl.: 

het actief communiceren van het glasverbod en 

het communiceren van de aanwezigheid van 

camera’s. Er komt ook een website waar alle cafés 

met een Quality bar label zullen worden opgelijst. 

Geven van een advies rond sfeerbeheer bij 

afleveren van een milieuvergunning.  

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Het advies m.b.t. preventief sfeerbeheer wordt 

standaard meegegeven aan iedere startende café-

uitbater. De succesvolle campagne "Ssst! De 

buren, weetwel" zette hier ook op in 

(https://stad.gent/samenleven-welzijn-

gezondheid/sssst-de-buren-weetwel). 

Dienst Preventie 

voor Veiligheid 

Termont 

Verder uitwerken van preventiecampagne rond 

100-dagen. De centrale boodschap hierbij: draag 

zorg voor elkaar. Onderzoeken van de 

mogelijkheid om 100-dagen voor alle Gentse 

scholen op 1 dag te organiseren en voorzien in 

2015 

Lopend Afgerond 

Tijdens het schooljaar 2017-2018 werd opnieuw 

contact opgenomen met alle middelbare scholen 

om de campagne "Scholieren <3 Gent" te 

evalueren. De conclusies en de bezorgheid van het 

bezoek van scholieren uit andere steden, leerden 

ons dat het tijd was om een nieuwe weg in te 

Dienst Preventie 

voor Veiligheid 

Termont 
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enkele omkaderende maatregelen (i.f.v. vervoer, 

veiligheid op straat (Overpoort), sfeerbeheer …). 

slaan. De Dienst Preventie voor Veiligheid denkt 

dan ook actief mee in de ad hoc werkgroep "100-

dagen" van VAD waaruit zowel lokale als 

bovenlokale acties zullen vloeien (die dan ook in 

de Gentse context vertaald zullen worden). De 

DPVV contacteert daarnaast blijvend de scholen 

bij het begin van het schooljaar, als aanspreekpunt 

voor vragen en ondersteuning. 

Detecteren en aanpakken van discriminatie in het 

uitgaansleven door afstemmen van het 

Portiersreglement op het Anti-discriminatieplan, 

communicatie richting middenveld (o.a. 

jeugdwelzijnswerk).  

2015 

Lopend Lopend 

De politie deed jaarlijks nazicht tijdens Student 

Kick-off op de aanwezigheid van de verplichte 

sticker "sms 8989". Er werden nieuwe stickers 

overhandigd waar nodig. 

Door de politie werd op regelmatige tijdstippen 

controle uitgevoerd op de zichtbaarheid van de 

stickers en op de activiteiten van de portiers.  

Hier en daar kwamen ook horecameldingen 

binnen via mail, maar ook die waren schaars. Het 

lage aantal van meldingen kan verschillende 

oorzaken hebben: ofwel is het nummer nog steeds 

niet gekend, ofwel is er sprake van 

meldingsmoeheid bij de jongeren, ofwel is dit een 

indicatie dat discriminatie in de Gentse horeca 

echt laag is. 

Elk jaar staat Unia wel op Student Kick-Off om het 

sms-nummer beter bekend te maken, maar finaal 

krijgt men weinig feedback van de 

jongeren/studenten, niet in meldingen (in 2017 

was er welgeteld 1 melding via sms) en niet 

aangaande hun kennis over het nummer. Dat 

noodzaakt om het meldsysteem (via sms) te 

evalueren en na te gaan wat er beter kan in de 

toekomst.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 
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Ondersteuning en stimulering van het organiseren 

van evenementen in Gent door het 

vereenvoudigen van bestaande procedures. De 

komst van een evenementenloket (eind 2017) 

wordt voorbereid. 

2017 

Lopend Lopend 

De dienst EFMF streeft naar de verdere ontsluiting 

van haar aanbod en dienstverlening voor zowel 

het Uitleenpunt als de aanvragen Inname 

Openbaar Domein. Bij beide afdelingen is een 

nieuw softwareplatform in ontwikkeling. In de 

loop van 2020 / 2021 zal de klantenzijde 

operationeel zijn. In de loop van 2019 wordt 

verder werk gemaakt van een transparante 

planning in functie van de klantenservice waarbij 

gestreefd wordt naar een maximale 

dienstverlening met correct opgevolgde 

afspraken. 

Dienst 

Evenementen, 

Feesten, 

Markten en 

Foren 

Peeters 

Het opzetten van omnisportactiviteiten.  2017 

  NIEUW 

Er is sinds 2017 een samenwerkingsovereenkomst 

met vzw Sportaround voor de organisatie van 

Omnisportactiviteiten voor Gentse kinderen. Zij 

bereikten hiermee in 2017 een 1200-tal kinderen 

tijdens naschoolse opvang, zomerwerking en bij 

evenementen. Sinds maart 2018 brengen zij 

kinderen aan het sporten in de Brandweerkazerne 

Moscou. Daar zijn momenteel 103 verschillende 

kinderen langsgeweest (een 40-tal per 

woensdagnamiddag).  

Sportdienst Tapmaz 

Het realiseren van een buurtsportproject.   

  NIEUW 

Er is een samenwerkingsovereenkomst met vzw 

Jong voor het Buurtsportwerkers in Opleiding-

project. Zij telden 7093 deelnemers (kinderen, 

tieners, jongeren) van hun verschillende 

activiteiten, waaronder bijvoorbeeld de 

sportmobiel.  

Sportdienst Tapmaz 
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Buurtsportterrein Gentbrugse Meersen  Buurtsportterrein  Gentbrugse Meersen 

Promotiecampagne jeugdhuizen  Jeugdwerk in Gent  

Jeugdwerk in Gent  
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Huis van KINA  Huis van Alijn Museum voor Schone Kunsten (MSK) 

Zomeractiviteiten Blaarmeersen  Peutertoer MIAT ©Martin Corlazzoli  Pretfabriek  
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Wilde Mannen, Woeste Wijven   Wilde Mannen, Woeste Wijven  Wilde Mannen, Woeste Wijven  
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3.4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Invoeren van de zone 30 in de binnenstad en in de 

woonkernen van de deelgemeenten.  

2015 (vr 

binnenstad) -

legislatuur (vr 

deelg.) 

Lopend Lopend 

In het najaar 2018 wordt zone 30 ingevoerd in de 

woonkernen van Zwijnaarde en Drongen. De 

andere woonkernen volgen in de volgende 

legislatuur. 

IVA 

Mobiliteitsbedrijf 

Stad Gent 

Watteeuw 

Voorzien van gratis openbaar vervoer voor alle 

kinderen van 6 -14 jaar bij De Lijn. 

legislatuur 

Afgerond Afgerond 

  IVA 

Mobiliteitsbedrijf 

Stad Gent 

Watteeuw 

Vergroten van de verkeersveiligheid door verder 

in te zetten op veilige schoolomgevingen, 

inrichting van fietsinfrastructuur (aanleg 

fietspaden, fietsdoorsteken, fietsbruggen, 

fietsstraten, fietssuggestiestroken, fietsstallingen, 

enz.) en in overleg met scholen verbeteringen op 

de schoolroutes of omgeving schoolpoort aan te 

brengen (voetpaduitstulpingen, verbetering 

voetpaden, enz), organiseren van fietslessen 

(lesmateriaal, verkeersparken enz.).  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Het mobiliteitsbedrijf is in continu overleg met 

scholen om de schoolomgevingen verkeersveiliger 

te maken, door o.a. schoolstraten in te voeren en 

aanpassingen uit te voeren ten voordele van de 

zachte weggebruiker. Bij aanleg van fietspaden en 

fietsstraten wordt steeds rekening gehouden met 

nabijheid van scholen en worden afmetingen in 

de mate van het mogelijke aangepast aan 

kinderen (met ouders). Een "werfcharter" zorgt er 

voor dat vrachtwagens de schoolpoort mijden 

tijdens de spits. Daarnaast wil de Stad een extra 

stimulans bieden aan Gentse scholen die inzetten 

op veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen 

van en naar school door middel van het 

toekennen van een subsidie voor acties die 

streven naar meer duurzame mobiliteit en 

verkeersveiligheid. De focus moet zowel liggen op 

duurzame mobiliteit als op het creëren van meer 

verkeersveiligheid aan schoolpoorten, dewelke 

IVA 

Mobiliteitsbedrijf 

Stad Gent 

Watteeuw 
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steeds hand in hand gaan. Het subsidiereglement 

werd in mei goedgekeurd. Momenteel worden de 

communicatie en nodige formulieren voorbereid. 

Vanaf 1 september 2018 kunnen de Gentse 

scholen een subsidie aanvragen. 

Verdubbelen van het voetgangersgebied in de 

binnenstad en doorknippen van doorgaande 

verkeersstromen in het centrumgebied.  

Vanaf 2016 Niet 

gestart 
Afgerond 

Op 3 april 2017 werd het Circulatieplan ingevoerd. 

Dit leidde tot een sterke daling van 

verkeersdrukte in de binnenstad. 

IVA 

Mobiliteitsbedrijf 

Stad Gent 

Watteeuw 

Uitbreiden van het aantal schoolstraten. Vanaf 2016 

Afgerond Afgerond 

Momenteel zijn er 8 schoolstraten in voege. IVA 

Mobiliteitsbedrijf 

Stad Gent 

Watteeuw 

Realiseren van speel- en verbindingsweefsel door 

bij publieke en private 

stadsvernieuwingsprojecten hiermee rekening te 

houden. 

legislatuur 

lopend lopend 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject 

"Nieuw Gent Vernieuwd" wordt een recreatieve 

structuur opgemaakt. In de 2e helft van 2017 

werd de bestaande situatie geïnventariseerd in 

overleg met de aanwezige wijkpartners. In deze 

oefening werden alle leeftijdscategorieën zoveel 

mogelijk meegenomen. In 2018 wordt gewerkt 

aan een nieuwe recreatieve structuur, die ook zal 

meegenomen worden in de ontwerpplannen voor 

het park en de heraanleg van het openbaar 

domein.  

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

Realiseren van een kindroute (met spelimpulsen) 

in de Brugse Poort. 

2015-2016 

afgerond afgerond 

  Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

Uitbreiden en verbeteren van het nachtnet i.k.v. 

openbaar vervoer. 

2014 

Afgerond Afgerond 

  IVA 

Mobiliteitsbedrijf 

Stad Gent 

Watteeuw 
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Verhoging van het budget en inzetten op een 

uitbreiding van het TrottoirActiePlan om de 

voetpaden in de stad versneld te herstellen en 

vervangen. 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Het TAP is elk jaar herhaald en wordt momenteel 

nog altijd verdergezet (zo bedroegen de 

resultaten van 2015 en 2016 respectievelijk  

31.060 m² en 34.200 m²). Gemiddeld worden er 

jaarlijks 85.000 m² aan nieuwe trottoirs 

aangelegd, het TAP realiseert daarvan meer dan 

een derde. 

Dienst Wegen, 

Bruggen en 

Waterlopen 

Watteeuw 

Uitbouwen netwerk Trage Wegen.  Legislatuur 

Lopend Lopend 

De voorbije jaren werd er voornamelijk werk 

gemaakt van het tragewegennetwerk in Drongen 

(2015) en Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem 

(2016). De trage wegen werden er onder meer in 

goede staat gebracht en voorzien van een 

specifiek trage wegen-naambordje. Sinds 2017 

werkt vzw Trage Wegen in opdracht van Stad 

Gent en Provincie Oost-Vlaanderen aan een 

adviesnota. In deze nota formulerert de vzw hun 

aanbevelingen aan Stad Gent over de trage wegen 

in alle delen van Gent die nog niet aan bod 

kwamen. In afwachting van deze adviesnota 

focust Projectbureau Ruimte zich momenteel op 

een selectie van 16 nieuwe trage wegen, 

verspreid in Gent. Voor deze trage wegen 

onderzoekt Projectbureau Ruimte of deze er 

kunnen komen. Als dat zo is, worden deze trage 

wegen gerealiseerd. 

Projectbureau 

Ruimte 

Watteeuw 
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Schoolstraat  Inrichting fietsinfrastructuur 
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3.5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Realiseren van kindvriendelijke balies met 

aandacht voor speelhoeken, toegankelijkheid, 

luiertafels, vorming voor baliemedewerkers, 

borstvoedingshoekjes, enz. Dit wordt 

opgestart door middel van pilootprojecten 

(Loket migratie, Dienstencentrum 

Wondelgem, Jeugddienst, Dienst Wonen 

enz.).  

Vanaf 2014 

Lopend Afgerond 

Het proefproject werd officieel afgerond in 

2018. De projectgroep maakte afspraken om 

de verdere opvolging van kindvriendelijke 

balies structureel te verankeren binnen LEO 

(Loket- en OnthaalBeleid). 

Jeugddienst Decruynaere  

Kind- en jeugdvriendelijk maken van de 

Gentse Feesten (verlengen van 

kindernamiddag in het Zuidpark, 

openingsmoment voor kinderen, aanzetten 

van organisatoren om hun 

namiddagprogrammatie te versterken naar 

het doelpubliek  gezinnen met kinderen en 

presentatiekansen voor jongeren te voorzien 

(cfr. subsidiereglement)) en de Winterfeesten 

(meer aanbod voor kinderen). 

Vanaf 2014 

Afgerond Afgerond 

  Dienst 

Evenementen, 

Feesten, 

Markten en 

Foren 

Peeters  

Inzetten van kindvriendelijke aspecten bij het 

organiseren van eigen evenementen.  

Vanaf 2014 

Afgerond Afgerond 

  Dienst 

Evenementen, 

Feesten, 

Markten en 

Foren 

Storms 
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Stimuleren van kindvriendelijke aspecten 

i.k.v. feesten van derden (kermissen, 

dekenijfeesten, enz.) door bijv. het installeren 

van een kinderbar, luiertafels, kindertoiletjes, 

voorzien van animatie enz. 

Vanaf 2014 

Niet 

gestart 
Afgerond 

De checklist voor kindvriendelijke 

evenementen werd gelanceerd in april 2018. 

Om tegemoet te komen aan de noden van 

jonge gezinnen op evenementen, werd in de 

nieuw aangekochte toiletwagens een 

verzorgingstafel voorzien. 

Dienst 

Evenementen, 

Feesten, 

Markten en 

Foren 

Peeters 

Aanpakken van de problematiek m.b.t. de 

inzet van kinderen als tolk tijdens de 

schooluren en opzetten van een 

vormingsaanbod voor loketmedewerkers  

i.s.m. het EVA IN-Gent, het Huis van het 

Nederlands en de Dienst Communicatie. 

2015 

Lopend Lopend 

Het opschrift werd in 21 locaties opgehangen: 

10 dienstencentra, mobiel dienstencentrum, 

hulpkantoor, loket migratie, Infopunt 

Migratie, loket bevolking (cel verhuizen, cel 

identiteit, cel uittreksels), loket burgerlijke 

stand (cel geboorten, cel overlijden, cel 

huwen & samenwonen, cel schijnrelaties). 

In de vormingen Klare Taal voor de Dienst 

Burgerzaken, waarmee 138 medewerkers 

werden bereikt, kreeg het ontmoedigen van 

tolken door kinderen expliciet een plaats.   

In 2018 – 2019 grijpen we het voorbeeld van 

de Dienst Burgerzaken aan om deze visie ook 

breder uit te dragen naar andere stads- en 

OCMW-diensten. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Begeleiden van ‘jonge horeca-ondernemers’, 

bij de opstart van hun zaak en communicatie 

naar de buurt.  We doen dit  door 1 op 1 

infoverstrekking en anderzijds door het 

organiseren van buurtoverlegmomenten. Bij 

de FAK-bar heeft dit tot uitstekende 

resultaten geleid. 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

De horecacoach voert bij elke nieuw 

startende horecazaak een 1 op 1 gesprek 

waarbij informatie wordt verstrekt, ook bij 

jonge horeca-uitbaters. Indien er 

aanwijzingen zijn dat een buurtoverleg 

noodzakelijk zou zijn (bijv. grote bezorgdheid 

van de buurt) dan kan dit steeds 

georganiseerd worden.  

Dienst 

Preventie voor 

Veiligheid 

Termont 
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  NIEUW 

De foorkramers nemen jaarlijks het initiatief 

om kinderen en volwassenen gratis toegang 

te geven en hen een leuke namiddag te 

bezorgen op de halfvastenfoor. De Stad Gent 

faciliteert dit initiatief. In 2017 namen hieraan 

400 kinderen en 350 volwassenen deel.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

    

  NIEUW 

Tijdens de Gentse feesten 2018 voorzien we 

een integraal toegankelijke activiteit voor 

kinderen met een beperking, nl. een 

circusatelier op  woensdag 18 juli. De 

promotie is verzonden naar diverse scholen, 

organisaties en verenigingen voor deze 

doelgroep. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

    

  NIEUW 

In 2017 werd in de Krook een verzorgtafel 

voor volwassenen en grote kinderen met een 

beperking geplaatst. In de werkgroep Publiek 

Sanitair zal verzorging als thema 

meegenomen worden naar de volgende 

legislatuur. Er wordt ook onderzoek gedaan 

naar nieuwe vormen van verzorgmeubels in 

het publiek sanitair.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 
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Gentopia Zuidpark  Gentopia Zuidpark  Kindvriendelijke evenementen  

Kinderbar   Kindvriendelijke balies  Kindvriendelijke evenementen  
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3.6. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde 
uitstroom. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Aanpakken van jongerenwerkloosheid (zie 

Beleidsnota Werk en Activering 2014-2019, WERF 

1). 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

De ondernomen acties in de aanpak van 

jongerenwerkloosheid zijn zeer uiteenlopend: van 

het inzetten op toekomstgerichte studie- en 

beroepskeuzes bij schoolgaande jongeren (via het 

Beroepenhuis, Technologica), wegwijs op de 

arbeidsmarkt (Wijs aan-t werk), 

werkervaringsprogramma's in het deeltijds 

onderwijs en uitbouw van duaal leren 

(Brugprojecten, IBAL, pilootprojecten duaal leren) 

tot intensieve begeleidingsprogramma's voor 

kwetsbare werkzoekende jongeren (Take Off, 

Werkpalet, Word Wijs) en samenwerkingen met 

bedrijven (Expeditie Werk). Het aanpakken van 

jongerenwerkloosheid vraagt immers een aanpak 

die zowel preventief als curatief inzet. 

Ondernomen acties zijn opgezet in 

partnerschappen met VDAB, OCMW, sectoren en 

jongeren- en welzijnsorganisaties. Voor tal van 

projecten bood het partnerschap GSIW 

proeftuinmogelijkheden. Waar mogelijk zijn 

Europese middelen naar Gent gehaald, wat een 

breder aanbod op maat van Gentse noden 

mogelijk maakte. 

Dienst Werk Coddens  

Aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom 

(zie ook Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en 

Jeugd 2014-2019).  

Legislatuur 

lopend lopend 

Opstart "Netwerk tegen schooluitval" met 

verschillende partners uit diverse sectoren in de 

schoot van de nieuw opgerichte opstart 

Onderwijs-

centrum Gent 
Decruynaere 
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"Regiegroep onderwijsbeleid Gent". Er zijn 6 

schoolprojecten gerealiseerd rond schooleigen 

actieplannen, en daarnaast zijn 6 schoolprojecten 

lopende. Subsidie URBACT ESL is binnengehaald. 

Gent is lead partner van dit internationale 

netwerk. Er zijn diverse convenanten lopende met 

organisaties rond dit thema. Diverse acties, 

netwerken en inspanningen zijn opgezet, maar 

VSV (vroegtijdig schoolverlaten) is een hardnekkig 

en complex probleem dat blijvende aandacht 

vergt.  

Samenwerkingsverbanden aangaan tussen 

onderwijs en het bedrijfsleven i.k.v. het verhogen 

van de gekwalificeerde uitstroom (bijv. actie 

Expeditie Werk: trajecten met bedrijven en 

groepen jongeren ikv wederzijdse verwachtingen 

en traject Werkingleving Jongeren, waarbij 

jongeren bevraagd worden over aanbod en 

begeleiding).  

2015-2017 

Niet 

gestart 
Afgerond 

OCG is trekkende partner binnen het Regionaal 

Overlegplatform Gent Over Gent, dat diverse 

actoren bundelt. OCG is lid van de GSiW (Gent 

Stad in Werking) werkgroep. 

Onderwijs-

centrum Gent 

Decruynaere 

Acties uitwerken om de ondernemingszin en 

ondernemerschap in de hogere jaren van het 

secundair onderwijs te bevorderen (o.a. 

ondernemerschapswedstrijden bij scholieren, 

educatief Gents ondernemerspel enz.). 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

In 2016 kreeg het project Student-Gentrepreneur 

een doorstart via het EFRO-project 

"Ondernemende Ecosystemen in 

studentensteden". Daarbij werd de doelgroep om 

ondernemerschap/-zin uitgebreid tot alle Gentse 

jongeren binnen en buiten het onderwijssysteem. 

Op regelmatige basis geven de 

projectmedewerkers van Gentrepreneur lezingen 

in het 5de/6de en 7de jaar secundair onderwijs en 

in jeugdhuizen werden tal van activiteiten 

georganiseerd rond het stimuleren van 

ondernemingszin en het benutten van talenten. 

Ook via rolmodellen trachten we jongeren op een 

Dienst 

Economie 

De Clercq 
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laagdrempelige manier kennis te laten maken met 

ondernemerschap en ontplooiing van talenten. 

Beleidsafstemming realiseren tussen Stad Gent, 

VDAB, OCMW en onderwijspartners i.f.v. een 

meer coherent en doeltreffend pakket aan 

preventieve en curatieve maatregelen m.b.t. 

jeugdwerkloosheid (met o.a. opvolging projecten 

Take Off, Wijs aan ’t Werk en Word Wijs en 

bekijken welke nieuwe noden zich stellen en hoe 

hieraan kan tegemoetgekomen worden).  

Legislatuur 

Lopend Lopend 

In opvolging van de convenant tussen de Stad, 

VDAB en OCMW is beleidsafstemming m.b.t. de 

aanpak van jongerenwerkloosheid gerealiseerd. 

Dit resulteerde in de gezamenlijke opvolging van 

diverse acties en cofinanciering van een aantal 

specifieke projecten op maat van Gentse noden 

(Take Off, Werkpalet, Word Wijs, Wijs aan't Werk), 

flankerend aan het reguliere VDAB-aanbod werd 

ingezet. 

Dienst Werk Coddens 

Opzetten van het arbeidsmarkteducatief pakket 

“Wijs aan ’t Werk” voor jongeren in de laatste 

graad secundair onderwijs  

Legislatuur 

Lopend Lopend 

De vorming "Wijs aan 't werk" is uitgerold in de 

derde graad van de secundaire scholen. De Stad, 

Dienst Werk, deed dit in samenwerking met VDAB, 

het Beroepenhuis en JES. Het vormingspogramma 

is in een verkorte versie ook aangeboden aan de 

leerlingen die het jaarlijkse Bouwbaanevent voor 

secundaire scholen bijwonen. Het  bereik van 988 

lln in schooljaar 2014-2015 omvat naast WAW-

sessies in klassen en op het Bouwbaanevent ook 

een sessie tijdens een éénmalige jobbeurs in de 

Ghelamco-arena. Voor het schooljaar 2015-2016 

bereikten WAW in de klas en Bouwbaan samen 

731 leerlingen, voor het schooljaar 2016-2017 

waren dat 847 leerlingen. Het laatste jaar zijn 

extra promotie-inspanningen gebeurd om de 

toegang tot scholen te verbeteren. We merken 

ook een stijgende tendens op in het aantal 

bereikte klasgroepen. Voor het schooljaar 2017-

2018 is dit 1074 leerlingen, te wijten aan een 

groter bereik van scholen en klasgroepen. De 

cijfers van Bouwbaan zijn stabiel.  

Dienst Werk Coddens 



 

               Beleidsrapportage 2018 ‘Gent, kind- en jeugd-vriendelijke stad’ I 6 maart 2019 I                                                                                                                                                    50 

 

 

 

Uitbouwen van een outreachende werking naar 

NEET-jongeren (not in employment, education or 

training) die niet of moeilijk bereikt worden door 

de reguliere dienstverlening richting werk.  

2014-2015 

Lopend Lopend 

Take Off werd in 2016-2017 via 

convenantfinanciering verder gezet voor 2 VTE. 

I.s.m. met ESF heeft de Stad een projectoproep 

gelanceerd (Stad Gent: 20% cofinanciering) rond 

begeleiding naar werk voor kwetsbare groepen. 

Daaruit zijn twee projecten voortgekomen die 

gestart zijn in juni 2017: In-groei en Werkpalet. In-

groei is gericht op maatschappelijk kwetsbare 

personen en biedt individuele en 

groepsbegeleiding. Het wordt getrokken door 

OCMW. Werkpalet is specifiek gericht op 

kwetsbare jongeren (min. 189 tot eind '18) en 

werkt vindplaatsgericht. Het is een samenwerking 

vanuit vzw JES, vzw Jong, Compaan en De Stap. In 

dit project zijn de pilootprojecten Take Off en 

Word Wijs geïntegreerd. Via Werkpalet is het 

aanbod naar NEET-jongeren sterk gegroeid (meer 

dan 6 VTE tav 2 VTE vroeger via Take Off). Het 

project loopt goed: bereik gaat vlot, de 

samenwerking vanuit diverse organisaties is een 

meerwaarde. Uitdagend is soms wel de enorme 

kwetsbaarheid van de doelgroep i.f.v. stappen 

naar werk. Co-searching werd 2 jaar ondersteund 

via Gsiw, in die periode werden 94 workshops 

georganiseerd met 491 deelnames. Co-searching 

loopt nu verder via ondersteuning van VDAB.  

Dienst Werk Coddens 

Opzetten van acties om de dialoog tussen 

jongeren en werkgevers te stimuleren via "Gent, 

Stad in werking", met als doel werk- en 

leerkansen te verhogen.  

Legislatuur 

Lopend Afgerond 

Met 'Expeditie Werk' konden 107 jongeren 

kennismaken met 3 concrete bedrijfsvloeren. 

Lessen uit de ontwikkelde methodiek worden 

meegenomen naar toekomstige projecten zoals de 

uit te bouwen werkgeversarrangementen in 

Interregproject Skillsnavigator.  

Dienst Werk Coddens 
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Uitbouwen van de mogelijkheden voor 

ongekwalificeerde jongeren om een kwalificatie 

te behalen via leer-werktrajecten (ESF-

innovatieproject Qualification@work).  

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Van januari 2016 tot en met juli 2017 liep het 

project Co-creatie van een lokaal traject rond 

duaal leren, met de partners Tofam Oost-

Vlaanderen en PlastiQ. Er namen 4 scholen, 5 

bedrijven en 32 leerlingen deel. Beleidsadviezen 

werden geformuleerd via het Lerend Netwerk olv 

Syntra Vlaanderen, en de Dienst Werk definieerde 

haar rol in duaal leren. Dienst Werk is partner in 

het ESF-project ‘Kwalitatieve uitwerking van 

standaardtrajecten duaal leren interieurbouwer 

en operator CNC-gestuurde 

houtbewerkingsmachines’(03/18-08/19). Dienst 

Werk ondersteunt kwetsbare jongeren in duaal 

leren via IBAL-coachings.  

Dienst Werk Coddens 

Structureel inbedden van innovatieve 

methodieken ontwikkeld door "Gent, Stad in 

werking" (Eminenta (VDAB), Word wijs (Stap), 

acties i.k.v. ankerfiguren met IEM-achtergrond 

enz.).  

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Verschillende pilootprojecten, opgezet vanuit 

GSIW (Gent Stad in Werking), zijn structureel 

ingebed. De werking van de Ankerfiguren liep in 

de periode 2015-2017 verder, gefinancierd door 

VDAB en verbonden aan het ESF-project A-tiem. 

Na evaluatie van deze periode werd de jobinhoud 

aangepast. VDAB financiert deze werking verder 

tot eind 2019. Word Wijs wordt voor een stuk 

gefinancierd via Werkpalet (20% financiering Stad 

Gent). In het AMIF-project @level2Work werd in 

ruime zin ingezet op de ondersteuning van 

hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers 

(derdelanders). De expertise van Eminenta was 

daarvan een aspect (naast een mentorenwerking, 

inzet op opleiding ...). Deze werking wordt 

momenteel gedragen door VDAB. 

Dienst Werk Coddens 

Co-regie opnemen ten aanzien van 

begeleidingsacties voor jongeren opgezet door 

VDAB voor begeleidingsprogramma’s bijv. i.k.v. 

legislatuur 
Lopend Lopend 

Het reguliere begeleidingsprogramma van VDAB 

voor laaggeschoolde jongeren is Werkinleving. De 

derde editie is uitbesteed aan SBS. Via de 

Dienst Werk Coddens 
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werkinleving jongeren (begeleiding van meer dan 

550 jongeren). 

convenant volgt de Stad de uitvoering van deze 

werking mee op, vooral in functie van een goede 

afstemming met andere programma's voor 

kwetsbare werkzoekenden. De Stad trekt de 

werkgroep "jong en laaggeschoold Gent", waar de 

voortgang van de verschillende projecten 

opgevolgd wordt.   

Werken aan een toeleiding en kruisbestuiving van 

Alles Kan-projectindieners naar projecten over 

werk en ondernemerschap door jongeren toe te 

leiden naar trajecten en projecten van Dienst 

Economie. 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

De Jeugddienst overlegt met Gentrepreneur over 

de mogelijkheden van samenwerking. 

Ism Gentrepeneur stelt de Jeugddienst een locatie 

ter beschikkking.  Lab10 is een ruimte die jongeren 

kunnen gebruiken als broedplaats, gedeelde 

werkplek of experimenteerruimte. Hier is er plaats 

om dingen uit te proberen, te leren en te 

professionaliseren en daarvoor de nodige 

ondersteuning te krijgen.  

Jeugddienst Decruynaere 

 

 

 

Werkpalet, gericht op kwetsbare jongeren Ghentrepreneurs 
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3.7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer leer- en 
ontwikkelingskansen voor jeugd in armoede. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Opmaken en realiseren van een beleidsplan 

kinderarmoede met aandacht voor verhoging van 

kennis bij diverse diensten en sectoren, integrale 

samenwerking, toegankelijke dienstverlening enz. 

(zie groeiactieplan). 

2014 

Lopend Lopend 

Met het kinderarmoedebeleidsplan wordt ingezet 

op zes grote domeinen: 1) basiszorg en 

hulpverlening, 2) gezin, 3)kinderen op de vlucht, 4) 

onderwijs, 5) vrije tijd, en 6) participatie. Het 

armoedebeleidsplan werd vanaf 2015 jaarlijks 

geëvalueerd op de gemeenschappelijke commissie 

welzijn. De evaluatie van de doelstellingen en 

acties kan gedetailleerd worden opgevraagd. De 

commissie was ook in 2017 en 2018 positief over 

de geboekte vooruitgang. 

OCMW Coddens 

Inzetten op armoedebeleid op school binnen de 

vernieuwde werking van de Beleidsgroep 

Onderwijs Gent (BOG) en met de ondersteuning 

van het IVA. 

legislatuur 

Lopend Afgerond 

Armoedebeleid is netoverschrijdend opgenomen 

binnen de werking Regiegroep Onderwijsbeleid 

Gent. De werking brugfiguren heeft een sterke 

welzijnscomponent, heeft structureel overleg met 

OCMW en GK&W (Gelijke Kansen en Welzijn), 

heeft een concreet project i.s.m. het OCMW rond 

"Kinderen Eerst" (zitdagen OCMW op scholen), en 

biedt vorming rond armoede voor scholen. Het 

Sociaal Steunfonds ondersteunt scholen financieel. 

Er is een werking rond gezonde voeding voor alle 

scholen via Brede School werking. Er zijn 

studieondersteuningsinitiatieven voor scholen en 

gezinnen. Er is de signaalnota dakloze gezinnen. 

Veel is gerealiseerd, armoede blijft echter een 

aandachtspunt. 

Onderwijscentr

um Gent 

Decruynaere  
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Realiseren van een team Outreachende 

wijkwerkers (straathoekwerkers, schoolspotters 

enz.).  

2015 

Afgerond Afgerond 

  Dienst 

Outreachend 

Werken 

Tapmaz  

Organiseren van netoverschrijdende 

intervisiemomenten voor scholen met als thema 

armoedebeleid op school en het inzetten van 

ervaringsdeskundigen tijdens de schoolwerking. 

Vanaf 2015 

Afgerond Afgerond 

  Onderwijscentr

um Gent 

Decruynaere 

Herwerken van het reglement van het Sociaal 

Steunfonds met daarbij aandacht voor het 

inhoudelijke luik rond het realiseren van een 

armoedebeleid op school.  

2015 

Afgerond Afgerond 

  Onderwijscentr

um Gent 

Decruynaere  

Verder uitwerken en monitoren van 

inkomensgebonden kinderopvang en betaalbare 

maaltijden. 

legislatuur  

Lopend Afgerond 

De maaltijden werden niet duurder voor de 

ouders. Het retributiereglement (RR) van onderwijs 

en kinderopvang werd herzien en gelijk afgestemd. 

Voor mensen in de laagste inkomensgroep van de 

inkomensgerelateerde korting is er een korting 

voorzien op de producten van 25%, onder meer 

voor de vieruurtjes. Voor contexten waarin de 

inkomensgerelateerde korting niet tegemoet komt 

aan de context van het gezin, kan er via Art. 15 van 

het RR gewerkt worden met sociale kortingen die 

ook kunnen toegepast worden op de maaltijden.  

Dienst 

Kinderopvang 

Decruynaere 

Realiseren van een kansentarief voor kinderen 

van mensen met verhoogde tegemoetkoming via 

UiTPAS: kinderen en jongeren betalen 20% van de 

gewone prijs voor cultuur, sport en 

jeugdactiviteiten. 

legislatuur  

Afgerond Afgerond 

  Cultuurdienst Storms 

Binnen de lokale bevoegdheden en in 

samenspraak met het middenveld en de overige 

welzijnsorganisaties (OCMW en CAW) 

mogelijkheden bekijken om de situatie van de 

legislatuur 

Lopend Lopend 

In september 2017 startte de gezinsnachtopvang 

(GNO) in het gebouw aan de Baudelokaai. Initieel 

startten we met de 2 gezinnen die in de 

gezinsnachtopvang kunnen verblijven. Sinds 

OCMW Coddens 
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gezinnen met kinderen, die in precaire 

leefomstandigheden verblijven en dakloos 

dreigen te worden, te ondersteunen en te 

verbeteren. (gerealiseerde (kleinschalige) 

deelacties: instapwonen, organisatie 

winteropvang, crisisopvang, opening weekend 

inloopcentrum (momenteel op zondag tijdens 

winter). 

december zijn er 4 gezinskamers. De GNO wordt 

uitgebaat door het CAW en gefinancierd met 

OCMW middelen. De gezinsnachtopvang is 

gekoppeld aan een aantal voorwaarden waaronder 

de verwachting om een traject te doorlopen; de 

toeleiding kan enkel via het OCMW.  Tussen 

september 2017 en 1 juni 2018 verbleven er een 

30tal gezinnen in de gezinsnachtopvang. Dit is een 

goeie stap in de richting naar een proces op zoek 

naar betere opvangvormen voor gezinnen. 

Tijdens de winterperiode (19/11/2018-18/03/2019) 

wordt het aantal beschikbare bedden voor dak- en 

thuislozen in de nachtopvang uitgebreid tot 105 

bedden, verdeeld over drie locaties: 

1. Locatie Nieuwland: capaciteit 40 bedden 

(waaronder 14 bedden voor de NO plus) 

2. De tijdelijke locatie in het Baudelohof: capaciteit 

40 bedden 

3. De locatie Huize Triest: tijdens de winterperiode 

zijn ze 7/7 dagen open: capaciteit 25 bedden. 

In tegenstelling tot vorige jaren gaat deze winter 

de nachtopvang op alle locaties 1 u vroeger open. 

Concreet kunnen gebruikers van de nachtopvang 

tijdens de winter op alle locaties binnen vanaf 

20.00 tot 21.00u. Men verlaat de nachtopvang ten 

laatste om 09.00u. Gebruik maken van 

nachtopvang en winternoodopvang is altijd 

gekaderd in een hulpverleningstraject uit de 

dakloosheid. Zonder langs te gaan bij een toeleider 

(CAW, OCMW, straathoekwerker Stad Gent) kan 

men geen bed reserveren. Minimaal om de 2 

weken is er een contact met de toeleider nodig om 
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van de nachtopvang /winternoodopvang gebruik te 

kunnen (blijven) maken. 

Opzetten van een actieonderzoek naar de 

oververtegenwoordiging van Slovaakse leerlingen 

in het buitengewoon onderwijs i.s.m. vzw 

TOPpunt met aandacht voor pedagogische 

ondersteuning i.k.v. het zorgcontinuüm en het M-

decreet.  

legislatuur 

Niet 

gestart 

Niet 

gestart 

Werd niet door het Onderwijscentrum Gent 

geïnitieerd of opgevolgd. Wel is er binnen de 

brugfigurenwerking een specifiek en positief 

geëvalueerd project rond intra-Europese migratie. 

De bevindingen daarvan zijn geïntegreerd in de 

brugfigurenwerking.  

Onderwijscentr

um Gent 

Decruynaere 

Het stimuleren van kleuterparticipatie met 

specifieke aandacht voor kansengroepen en intra-

Europese migranten.  

Tot juni 2016 

Lopend Afgerond 

Een filmpje en pedagogisch-didactisch pakket 

werden verspreid, gekoppeld aan een studiedag en 

netwerkmoment. Daarnaast werd een proeftuin 

i.s.m. 9 scholen, inloopteams, ouders enz. opgezet 

rond kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid  

binnen het kader AMIF (Europees Fonds voor Asiel, 

Migratie en Integratie). Daarvoor werden subsidies 

binnengehaald. De binnen dit project ontwikkelde 

expertise willen we integreren binnen de 

brugfigurenwerking.  

Onderwijscentr

um Gent 

Decruynaere  

Inzetten op taalstimulering via het convenant met 

Roeland vzw voor het organiseren van 

taalkampen Nederlands voor minderjarige 

nieuwkomers in de schoolvakanties en het 

ontwikkelen van taal ondersteunend materiaal 

i.s.m. TVGent en Kind en Gezin.   

2015-2017 

Lopend Lopend 

In 2018 – 2019 grijpen we het voorbeeld van de 

Dienst Burgerzaken aan om deze visie ook breder 

uit te dragen naar andere stads- en OCMW-

diensten. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Realiseren van een onderwijsinfo- en 

ondersteuningspunt i.s.m. INGent voor ouders uit 

ECM. 

2014 

Lopend Lopend 

Deze opdracht werd in samenspraak met de Stad 

Gent on hold gezet en ingekanteld in de 

intakeprocedure en - gesprekken. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Extra-muros aanbod en huiswerkbeleid op 

stedelijke scholen sterker afstemmen op kinderen 

in armoede.  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Uit de resultaten van het kleinschalig 

onderzoek 'Leren buiten het klaslokaal', 

okt.2016 (nauwe samenwerking met de 

Koepel van Ouderverenigingen van het 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 
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Officieel Gesubsidieerd Onderwijs(KOOGO)  en 

de staf van het Gentse stedelijk onderwijs), 

bleek dat leerkrachten en ouders het roerend 

eens zijn over het feit dat activiteiten in de 

buurt van de school of op het schoolterrein 

zeer leerrijk zijn. Ouders vinden dit een extra 

troef van de school en worden hier graag bij 

betrokken. Financiële drempels mogen hierbij 

geen bezwaar zijn om deze activiteiten voor 

alle kinderen toegankelijk te maken waarbij er 

geen kloof mag ontstaan tussen ouders die 

activiteiten kunnen betalen en ouders die dit 

niet kunnen. Binnenlandse activiteiten scoren 

net iets beter dan buitenlandse activiteiten. 

Er werden vormingen i.v.m. "outdoor 

learning" georganiseerd in het schooljaar 

2017-2018. In het schooljaar 2018-2019 

worden deze vormingen gecontinueerd en 

wordt er een collegagroep opgericht om 

goede praktijken te delen. Bij de inrichting van 

speelplaatsen wordt de mogelijkheid tot 

"outdoor learning" steeds meegenomen.  

Uitbreiding van het project Brugfiguren binnen 

het secundair onderwijs. 

Vanaf 2015 

Lopend Afgerond 

Er zijn brugfiguren in 8 secundaire scholen. Vanuit 

de evaluatie wordt vooruit gekeken richting 

mogelijke continuering in de nieuwe legislatuur. 

Onderwijscentr

um Gent 

Decruynaere 

Jeugdwelzijnswerk verder versterken (mobiel 

jeugdwerk) met aandacht voor kinderen en 

jongeren in armoede, Oost-Europese 

doelgroepen, meisjes … 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Er werden extra middelen voorzien voor mobiele 

jeugdwerkers in de Vorkstraat (€24.530) en aan de 

site Zuid (€25.371,27) voor vzw Jong. 

Er werd een nieuwe subsidieovereenkomst met JES 

afgesloten  (jaarlijks €31.000) met focus op het 

Jeugddienst Decruynaere  
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toeleiden van anderstalige nieuwkomers naar het 

Gentse vrije-tijdsaanbod, (vakantie)jobs of  

opleidingen tot animator. De 

subsidieovereenkomst met Jong Gent in Actie werd 

verlengd, de middelen werden verhoogd en 

bijkomend werd een trajectbegeleider ingezet die 

nauw samenwerkt met de trajectbegeleiders van 

vzw Jong.  Vzw Jong kreeg ook in 2017 en 2018 

extra middelen om in te zetten op vluchtelingen.  

Ze bouwden het NIEMO-team verder uit (NIEMO is 

een projectteam binnen VZW JONG dat zich richt 

op een specifieke doelgroep/werkvorm voor 

NIEuwkomers/vluchtelingen en MObiel 

jeugdwerk). Het IEM-project werd verlengd, 

waarbij naast vzw Jong ook vzw Zwerfgoed als 

vaste partners werd aangetrokken met focus op 

het organiseren van laagdrempelige basisactivering 

van jongeren met een IEM-migratieachtergrond. 

De jeugddienst startte een Forum 

Jeugdwelzijnswerk op.  Doelstelling is afstemmen, 

samenwerking bevorderen en ervaringen 

uitwisselen. 

Creëren van een stimulerende leesomgeving in 

samenwerking met de bibliotheek (crèches, 

voorleesprojecten met ouders en grootouders, 

Komen Lezen …).  

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Bibliotheek De Krook zet in op haar 3 pijlers: lezen, 

leren en leven. Een stimulerende leesomgeving 

wordt gecreëerd in een bibliotheek op maat van de 

doelgroep: een gezellige  kinderbibliotheek van 0 

tot 12 jaar op -1 in De Krook en een 

jongerenbibliotheek uitgebouwd op maat van de 

noden van de jongeren (nav 

jongerenparticipatietraject Bomb the Bib) op -2 in 

De Krook. Daarnaast worden tal van activiteiten 

aangeboden waarbij het leesplezier bij kinderen en 

jongeren wordt gestimuleerd:                                                                                                                                                           

Bibliotheek Storms 
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- "Boekje Proef" (i.s.m. Dienst Kinderopvang): 

voorleestraject bij 35 kinderdagverblijven van Stad 

Gent.                                                                                                                                                                          

-"Boek op Bezoek" (i.s.m. Onderwijscentrum Gent): 

voorleesproject voor 3de kleuters uit leesarme 

gezinnen in de woonkamer.                                                                                                                                  

- "Luisterende Oortjes": meertalige voorleesuurtjes 

in de bibliotheek.                                                                  

- "Verteluurtje" en "Vertelfestivals": profesionnele 

vertellers tweewekelijks vertellen in De Krook, 5 

filialen werken i.s.m. buurtpartners een meerdaags 

festival uit.                                                                               

- "Kinder- en Jeugdjury" en "Kleine Cervantes": 

lees- en boekenclub voor 4 tot 16 jaar.                                      

- "Jeugdboekenmaand": in maart staan 

jeugdboeken in de kijker, met een aanbod in de 

vrije tijd en schooltijd. Er wordt gefocust op 2de en 

3de graad lager onderwijs.                                                                                                                     

- "Voorleesmaand": voorlezen in de kijker in de 

maand november met een aanbod in de vrije en 

schooltijd focus op kleuters en 1ste graad.                                                                                                                      

-"Crea Workshops": al spelend en knutselend 

maken kinderen kennis met verschillende 

onderwerpen en de bibcollectie.  

Het versterken van de betrokkenheid van ouders 

bij het onderwijs van hun kinderen aan de hand 

van conversatiegroepen Nederlands op de 

schoolbanken van hun kinderen. 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

In 2016-2017 organiseerde IN-Gent vzw 6 

conversatiegroepen in basisscholen. Sinds 

1/09/2017 trekt het Onderwijscentrum Gent dit 

project met Vlaamse projectmiddelen. Er is een 

halftijdse projectmedewerker aangesteld bij het 

Onderwijscentrum Gent om dit project uit te 

bouwen. Naast nieuwe projecten in basisscholen 

zullen er ook conversatiegroepen starten op 8 

secundaire scholen. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 
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De opvoedingswinkel trekt de wijken in en 

herschikt zijn openingsuren. 

Vanaf 2014 

Lopend Afgerond 

Er was een sterke stijging van contactmomenten 

van 722 in 2015 naar 965 in 2017. De diversiteit in 

het bereik weerspiegelt die van de stad. Er is een 

permanentie van 4 dagdelen, maar daarnaast is de 

winkel 5 dagen op 5 open voor afspraken. De 

decentrale gesprekken zijn gestegen. Het aantal 

locaties werd uitgebreid en is structureel 

verankerd en gekend door diverse diensten in de 

wijken. Er is ook een samenwerking met 

vormingspartners om de vraag in de wijken te 

capteren en te beantwoorden. Hierin neemt ook 

Huis van Het Kind als netwerk een belangrijke rol 

op. Het bereik van ouders uit de diverse wijken van 

Gent is goed gespreid.  

Onderwijscentr

um Gent 

Decruynaere 

Realiseren van preventieve, laagdrempelige 

gezinsondersteuning door het opstarten van Huis 

van het Kind Gent.  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Een babyspot is een label voor organisaties en 

handelszaken dat aangeeft dat ouders er welkom 

zijn om hun baby te verluieren, flesje/potje op te 

warmen en borstvoeding te geven. Half 2018 

waren er reeds 50 labels toegekend. Alle info is te 

vinden op stad.gent/babyspot. Er is vanuit Huis van 

het Kind ingetekend op de Koala-oproep vanuit 

Kind en Gezin. Hierdoor hebben we voor de wijk 

Brugse Poort voor 10 jaar extra subsidiëring 

Kinderopvang gekregen en middelen om ouder-

kind-activiteiten te organiseren. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz  

Versterken van het team wooncoaches en de 

begeleiding van kwetsbare gezinnen. 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Integrale Gezinsbegeleiding (IG) richt zich specifiek 

tot gezinnen met problemen op verschillende 

levensdomeinen: financieel, huisvesting, 

gezondheid … en die nood hebben aan 

opvoedingsondersteuning in de brede zin van het 

woord. Deze gezinnen krijgen een intensieve, 

specifieke en integrale begeleiding waarbij we de 

draagkracht van alle betrokkenen willen vergroten 

OCMW Coddens 
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en escalatie van problemen vermijden via 

gecoördineerde intensieve hulp, 

opvoedingsondersteuning en procesgerichte 

werking. Doelstellingen binnen de begeleiding zijn 

onder meer: streven naar een positiever 

gezinsklimaat, werken aan garanties rond de 

veiligheid van kinderen en inzetten op ieders 

ontwikkelingskansen. Integrale Gezinsbegeleiding 

(IG) richt zich specifiek tot gezinnen met 

problemen op verschillende levensdomeinen: 

financieel, huisvesting, gezondheid … en die nood 

hebben aan opvoedingsondersteuning in de brede 

zin van het woord. Deze gezinnen krijgen een 

intensieve, specifieke en integrale begeleiding 

waarbij we de draagkracht van alle betrokkenen 

willen vergroten en escalatie van problemen 

vermijden via gecoördineerde intensieve hulp, 

opvoedingsondersteuning en procesgerichte 

werking. Doelstellingen binnen de begeleiding zijn 

onder meer streven naar een positiever 

gezinsklimaat, werken aan garanties rond de 

veiligheid van kinderen en inzetten op ieders 

ontwikkelingskansen. Ook in 2016 en 2017 

versterkten twee halftijdse wooncoaches het team. 

In 2017 bood Integrale Gezinsbegeleiding 

ondersteuning aan 174 gezinnen door 186 

begeleidingen. De 2 halftijdse wooncoaches 

begeleidden 28 dossiers, waarbij ze in 12 dossiers 

samenwerkten met een Integrale medewerker. 

    

  NIEUW 

Het project "Kinderen Eerst", dat Gentse scholen 

steunt in de strijd tegen kinderarmoede, werd voor 

het schooljaar 2017-2018 uitgebreid. Dankzij 

"Kinderen Eerst" is er een OCMW-medewerker 

OCMW Coddens 
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aanwezig op school die ter plaatse de 

welzijnsvragen van ouders beantwoordt.  

 

   

 

Stimulerende leesomgeving De Krook  Babyspot MIAT  Jeugdwelzijnswerk JES  
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3.8. Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Realiseren van extra plaatsen op verschillende 

scholen (Hippo’s Hof, De Tovertuin, De Piramide, 

De Regenboog, De Klavertjes …) en het tot stand 

brengen van extra scholen (o.a. Oude Dokken, 

Sint-Bernadette).   

legislatuur 

Lopend Lopend 

Alle bouw-en renovatieprojecten liggen op 

schema. Groen Drieske en Hippo's hof zijn 

afgerond. Tandwiel start aan tweede 

(ver)bouwingsfase. 

Voorlopig opgeleverd (= nog lijsten met 

opmerkingen die afgewerkt moeten worden): De 

Klavertjes, De Tovertuin, De Regenboog. De 

Piramide: einde werken februari 2019. De 

Boekenmolen: start werken KDV voorzien midden 

2019. 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 

Bibliotheek De Krook  Bibliotheek De Krook  Sticker babyspot  
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Uitbouwen van een dekkend vakantieaanbod i.k.v. 

opvang (zie actieplan ‘dekkend vakantieaanbod’).  

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

Voor de vakantie-opvang werd er 

gemaximaliseerd, werd er samengewerkt met de 

Sportdienst (De Regenboog) en wordt het geheel 

van de nood in de vakantie-opvang ook verder 

opgenomen in de ontwikkeling van de vernieuwde 

buitenschoolse.  

Dienst 

Kinderopvang 

Decruynaere 

Realiseren van een stijging van het aantal plaatsen 

in de kinderdagverblijven.   

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

De Bron' ging open in september 2018. In 

voorbereiding zijn ook nog een aantal plaatsen in 

geplande projecten voorzien, vb. de 'Oude 

Dokken' zal opengaan in september 2019. 

Dienst 

Kinderopvang 

Decruynaere 

Realiseren van een school op het 

doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners.  

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

IN-Gent is in gesprek met Onderwijspartners om 

regulier onderwijs te kunnen organiseren voor de 

kinderen van doortrekkende families die tijdelijk 

verblijven op het terrein in Gent.  

In afwachting daarvan heeft IN-Gent sinds 

november 2017, een onderwijzer in dienst 

genomen om gedurende drie dagen in de week 

onderwijsstimuli te komen geven voor de 

aanwezige kinderen.  

Om dit aanbod te ondersteunen, kon IN-Gent in 

2017 rekenen op een totaal van 11 stagiaires: 4 

stagiaires in opleiding voor kleuteronderwijs, 7 

voor lager onderwijs, 4 studenten voor secundair 

onderwijs. Aangezien hier nog geen regulier 

erkend onderwijs wordt aangeboden, gaat het 

momenteel nog steeds over kortlopende 

keuzestages en niet over de - langer lopende - 

traditionele onderwijspraktijkstages. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Een Lokale Taskforce Secundair onderwijs 

oprichten, naar analogie van de Taskforce 

Capaciteit Basisonderwijs, die het aanbod en de 

vragen van ouders van naderbij opvolgen.  

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

In 2023 kondigt zich demografisch een nieuwe 

capaciteitsdruk aan in de basisscholen. In de 

secundaire scholen is de capaciteitsbubbel voor 

het schooljaar 2018-2019 goed verlopen. 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 
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Expliciet voorzien van crèches, scholen enz. in 

RUP’s. (bijv. RUP Voorhaven, RUP Oude Dokken, 

RUP Rijsenbergwijk, RUP Bijgaardepark, RUP 

Duifhuisstraat).  

legislatuur 

Afgerond Afgerond 

Het RUP 153 Antwerpsesteenweg - Orchideestraat 

werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad 

van juni 2018. In het RUP wordt de juridische 

bestemming voor de jeugdvereniging Sint Lucia 

bevestigd. Er wordt eveneens ruimte gereserveerd 

om bijkomend groen, aansluitend aan het 

jeugdterrein, te voorzien.  

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

 

   

 

 

   

Uitbouw van een dekkend vakantieaanbod Uitbouw van een dekkend vakantieaanbod 

 

Ontwerp stadsgebouw Oude Dokken 
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3.9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Realiseren van een nieuwe jongeren- en 

kindersite.  

2014 

Afgerond Afgerond 

De Kidssite is herwerkt voorjaar 2018. De site is 

een cluster van alle info voor  

ouders met jonge kinderen over vrije tijd en 

opvang.  

Jeugddienst Decruynaere  

Uitbouwen van een meer geïntegreerd 

jeugdinformatiebeleid en stroomlijnen van de 

communicatie naar kinderen en jongeren toe 

(overleg met mediapartners, verbreding van 

informatie naar plekken waar jongeren vertoeven, 

samenwerking met jeugdwelzijnswerk, sociale 

media, meegeven van schoolroutes en het 

fietsrouteplan enz.). 

2015 

Lopend Lopend 

De informatiekanalen naar kinderen en jongeren 

toe werden gestroomlijnd. Nav het onderzoek 

rond Opvang en Vrijetijd waaruit bleek dat ouders 

van de niet-stedelijke onderwijsnetten veel 

minder op de hoogte zijn van de 

vrijetijdsmogelijkheden werd hier prioritair op 

ingezet.  Daarnaast wil de Jeugddienst ook 

inzetten op de promotie van Wat Wat, een 

bundeling van jeugdinformatie die vanuit de 

Ambrassade eind oktober werd gelanceerd.  

Jeugddienst Decruynaere 

Realiseren van een jeugdpagina in het 

stadsmagazine. 

2014 
Afgerond Afgerond 

  Jeugddienst Termont 

Faciliteren van een "Rap Op Stap"-punt in de 

Jeugddienst door Kompas vzw (reisinfo voor 

gezinnen in armoede). 

2014 

Lopend Afgerond 

Rap op stap is sinds 2017 niet meer aanwezig op 

de Jeugddienst wegens te weinig opkomst. Het 

nieuwe "Rap Op Stap" kantoor in Gent - Ledeberg 

is eind maart 2018 opgestart. 

Jeugddienst Decruynaere 

Uitbrengen van brochures met gebundelde 

informatie rond het vrijetijdsaanbod 

(kinderfeestenpocket, winterpocket enz.) i.s.m. 

Uitbureau. 

2014 

Afgerond Afgerond 

In 2017 heeft Uitbureau een winterfeestenpocket 

uitgebracht. Dit gaat over het kinderaanbod vanaf 

de kerstvakantie tem krokusvakantie in een 

brochure. Dit werd verspreid via uitbureau, 

Jeugddienst en tijdens de winterfeesten bij het 

infopunt van land van wijs. Voor 2018 wordt deze 

Jeugddienst Decruynaere 
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actie niet herhaald. De Gentse Feesten brochure 

voor kinderen werd geïntegreerd in het officiële 

programmaboekje van de Gentse Feesten. 

Realiseren van een "Huis van de Jeugd" met een 

geïntegreerde infobalie. 

2018 

Lopend Lopend 

De projectgroep is opgestart en het programma 

van eisen is in kaart gebracht. Er wordt een bestek 

uitgeschreven. De Stadsbouwmeester zet mee zijn 

schouders onder het project. Er wordt een 

werkgroep van specialisten opgestart, o.a. i.f.v. 

het goed afstemmen van alle gebruikers, 

bewoners, omwonenden, het park en andere 

gebouwen. In functie van het jongerenluik zal 

nauw samengewerkt worden met het Overkophuis 

en het jeugdverblijfscentrum van de Chiro. 

Jeugddienst Decruynaere 

Sterker informeren van ouders uit kansengroepen 

rond het Gentse vrijetijdsaanbod aan de hand van 

de methodiek “Onbekend is Onbemind”. We 

promoten de methodiek bij intermediairs zoals 

Kras-diensten, leerkrachten, brugfiguren, OCMW-

personeel … in samenwerking met Verenigingen 

waar Armen het Woord nemen. 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Dit blijft een zeer sterke methodiek en elk jaar zijn 

er meer dan 10 sessie bij  

intermediairen. Sinds begin 2018 verkoopt de 

Jeugddienst ook de UiTPAS (met kansentarief) aan 

de ouders na de sessie.  

Jeugddienst Decruynaere 

Monitoring van het gebruik van nieuwe/sociale 

media door kinderen en jongeren en op basis 

hiervan bekijken welke andere sociale netwerken 

en nieuwe media ingezet kunnen worden richting 

kinderen en jongeren.  

Legislatuur 

Niet 

gestart 

Niet 

gestart 

Begin 2018 was er een grote evaluatie van de 

sociale media kanalen van de Jeugddienst. Er is 

tweewekelijks een redactieraad om ondersteuning 

te geven aan alle pagina's van de Jeugddienst. Dit 

zorgt er voor dat alle pagina's beter op elkaar 

afgestemd zijn. De Facebookpagina "Gent Jong en 

Wijs" heeft een nieuwe naam: Jeugddienst Gent. 

De doelgroep blijft alle jongeren van Gent en het 

jeugdwerk. 

Jeugddienst Decruynaere 

Creëren van een website-onderdeel 

‘jongenwijs.gent’ binnen de gent.be met als 

voornaamste doel een interactief platform te zijn 

2015 
Lopend Afgerond 

De website is operationeel en werd inhoudelijk al 

wat bijgestuurd. Er wordt hoofdzakelijk op nieuws 

Jeugddienst Decruynaere 
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rond ‘jong en wijs / kind- en jeugdvriendelijkheid’ 

in de stad Gent.  

gefocust en de grote projecten binnen Stad Gent 

m.b.t. "Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad". 

Aandacht schenken aan het herbruikbaar maken 

van data en informatie o.a. in de vorm van open 

data (om de diversiteit in de vragen mee op te 

vangen), zodat ontwikkelaars (professioneel en in 

de vrije tijd) deze data kunnen verwerken in hun 

eigen apps/webtoepassingen en met extra 

aandacht voor informatie  m.b.t. kinderen en 

jongeren (bijv. data rond speelterreinen, erkende 

jeugdverenigingen, fuifzalen enz.).  

2016 

Afgerond Afgerond 

De oefening om te bekijken hoe een aantal apps 

kunnen ontwikkeld worden voor stadszoektochten 

en het ontsluiten van andere informatie ikv kind- 

en jeugdvriendelijke stad is opgenomen in de 

portfolio oefening van digipolis. 

Dienst Data & 

Informatie 

Termont 

Lancering Facebookpagina "Gent: jong & wijs" 

voor jongeren tussen 12-18 jaar met informatie 

over wat er te doen is voor jongeren en wat er 

leeft in Gent. 

2015 

Lopend Lopend 

Begin 2018 was er een grote evaluatie van de 

sociale media kanalen van de Jeugddienst. Vanuit 

het departement OOJ werd er een extern expert 

bij betrokken: zij kreeg de opdracht om alle sociale 

mediakanalen te screenen en advies te geven. 

Voor de Jeugddienst concreet kwam dit neer op te 

veel versnippering en moest er een 

clusteroefening gebeuren. Ook de naam is 

veranderd.  

Er is tweewekelijks een redactieraad om 

ondersteuning te geven aan alle pagina's van de 

Jeugddienst. Dit zorgt er voor dat alle pagina's 

beter op elkaar afgestemd zijn. De 

Facebookpagina "Gent Jong en Wijs" heeft een 

nieuwe naam, namelijk "Jeugddienst Gent". De 

doelgroep blijft alle jongeren van Gent en het 

jeugdwerk.  

Jeugddienst Decruynaere 

    

  NIEUW 

Versterken van de digitale vaardigheden van 

kinderen en jongeren. Sinds 2017 biedt 

Bibliotheek De Krook, i.s.m. Onderwijscentrum 

Gent het project "Vlot Digitaal" aan. Dit project 

Bibliotheek Storms 
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gaat over hulp bij huiswerk op de computer, is een 

samenwerking met vrijwilligers en wordt tot op 

heden aangeboden in Bibliotheek De Krook en 2 

filialen (uitbreiding volgt vanaf volgend 

schooljaar). In de workshop "Digitaal Maken" leren 

kinderen en jongeren de eerste stappen van 

programmeren, 3D printing en andere digitale 

toepassingen, i.s.m. vzw De Creatieve Stem.  

 

 

 

 

 

  

Herwerkte kidssite Jeugdinformatiewebsite gecoördineerd door De Ambrassade 
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3.10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Realiseren van extra acties voor kinderen met een 

beperking (financiële ondersteuning voor ouders 

met een kind met een beperking, 

behoeftenonderzoek in kader van vrijetijd in de 

vakantie).  

2014 

Lopend Lopend 

De Stad geeft jaarlijks een premie van €100 voor 

thuisverzorging van kinderen met een beperking of 

personen met verlengde minderjarigheid. In 2017 

ontvingen 321 personen deze premie.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Ontwikkelen van een app/website met informatie 

rond toegankelijkheid (aangepaste 

parkeerplaatsen, sanitair, toegankelijke horeca 

enz.).  

2015 

Lopend Lopend 

Er wordt gekeken om in de nabije toekomst een 

update te maken van de opgemeten handelzaken 

in de app en om de onjuiste of ontbrekende data te 

vervolledigen. Er werden ook rolroutes ontwikkeld 

voor de vorige edities van de Gentse Feesten en 

het Lichtfestival. Er wordt onderzocht om in de 

toekomst samen met de Dienst Data en Informatie 

meer toegankelijkheidsdata op te meten en ter 

beschikking te stellen. Hiervoor wordt er gewerkt 

aan twee informatie-kanalen: een update van de 

webpagina "www.stad.gent/toegankelijkheid" 

alsook een multisensoriële voelmeubel waar 

digitale lagen en data geraadpleegd kunnen 

worden. Dit project wordt voorzien in September 

2018 en zal plaatsvinden in de Krook. De maquette 

werd op 2 okt 2018 ingehuldigd en kreeg een plek 

in De Krook. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Aandacht verhogen voor inclusie binnen onderwijs 

en kinderopvang en het intensifiëren van de 

bestaande samenwerkingsverbanden, o.a. door 

het verder uitrollen van het M-decreet. 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Er werd een ondersteuningsteam opgericht in het 

schooljaar 2017-2018 waarbij een multidisciplinair 

team van ongeveer 40 medewerkers in 3 

deelteams de verschillende stedelijke Gentse 

scholen ondersteunen in de tweede en derde fase 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 
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van het zorgcontinuüm. Er wordt een 

samenwerkingsverband met het 

ondersteuningsteam van het 

Gemeenschapsonderwijs opgericht waarin de 

nadruk ligt op uitwisseling van expertise en 

gemeenschappelijke vormingen en 

intervisiemomenten. 

Realiseren van het project “Blijf er niet mee 

zitten!" waarbij Gentse organisaties en 

verenigingen psycho-educatieve sessies kunnen 

aanvragen (met bijzondere aandacht voor een 

aanbod van methodieken op maat van jongeren). 

legislatuur 

Lopend Lopend 

"Blijf er niet mee zitten!" is nog lopende. Acties, 

specifiek voor jongeren, gingen onderstussen over 

naar "Warme Stad" (zie nieuwe acties).  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Ondersteunen van het recent gestarte Tejo Gent 

als aanbieder van laagdrempelige therapeutische 

hulpverlening voor jongeren van 10 tot 20 jaar. 

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

Tejo Gent bereikte in 2017 256 jongeren (176 

meisjes, 58 ECM). Dit is een opnieuw een stijging 

m.b.t. de voorbije jaren (2016: 2017). De 

Jeugddienst heeft gezorgd voor de infrastructuur in 

Nieuwland.   

Jeugddienst Decruynaere  

Uitwerking van een intersectoraal beleid rond 

gezonde voeding in samenwerking met het 

Netwerk Gezondheidspromotie Gent (i.k.v. 

overgewicht bij jongeren, risico op diabetes, 

promoten van water drinken). 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Met 'Stoemp' willen we in Gent 'goed eten' 

(gezond, lekker, voldoende, voedzaam, eerlijk, 

lokaal en met respect voor het milieu) toegankelijk 

maken voor iedereen. In Gent gebeurt er al veel 

rond dit thema. Veel mensen zijn er mee bezig en 

nog meer mensen komen met nieuwe initiatieven. 

STOEMP is een netwerk om al deze initiatieven te 

bundelen, met elkaar in contact te brengen en 

daardoor te versterken. STOEMP focust zich 

immers niet enkel op óf gezonde óf duurzame óf 

toegankelijke voeding, maar verbindt al deze 

thema's. STOEMP staat voor een intersectorale en 

integrale benadering via de 5 B’s van 

toegankelijkheid (bewust zijn, beschikbaar, 

bereikbaar, betaalbaar en ver(b)inden). De 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 
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strategische doelstellingen zijn: burgers, 

organisaties en beleid bewust maken over het feit 

dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot goed 

eten, inspireren en activeren en verbinden (1+1=3) 

van partners en intiatieven .STOEMP werkt 

participatief: via de open vergaderingen en de 

verschillende werkgroepen kan iedereen mee de 

richting bepalen en zijn/haar bijdrage leveren. Er 

zijn vijf werkgroepen actief om de doelstellingen te 

realiseren: Data, Communicatie, Ratatouille, 

GoodFood@school en STOEMP(en). In 2018 werd 

een 1e STOEMPdag (inspiratiedag) georganiseerd 

voor partners en een STOEMPfeest voor 

Gentenaars. Het Netwerk Stoemp bestaat uit: Gent 

en garde, Gentse Wijkgezondheidscentra, Stad 

Gent, OCMW Gent, Onderwijscentrum Gent/brede 

school, EVA vzw, Bond Moyson, CM Midden-

Vlaanderen, Netwerk sociale restaurants, Trafiek 

vzw, soepcafé, Samenlevingsopbouw, Logo 

Gezond+ vzw. 

Uitwerken van een nieuw project voor 

toegankelijke tandzorg in Gent met sensibilisering 

van huisartsen.  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Tijdens het schooljaar 2017-2018 werd een nieuw 

project gelanceerd met de bachelorstudenten 

Mondzorg. Daarbij trokken deze studenten naar 14 

Gentse basisscholen om aan de 3de graad lager 

onderwijs les te geven over mondzorg. Op het 

einde van het schooljaar kregen die leerlingen de 

kans om aan hun jongere medeleerlingen dezelfde 

kennis over te dragen. Hierbij zijn dus minstens 

1000 leerlingen bereikt. Tijdens de maand maart 

vindt nog steeds de jaarlijkse campagne "Maand 

van de Tand" plaats. Organisaties als de Gentse 

Wijkgezondheidscentra, de CLB's, K&G, vzw Jong 

en vzw de Tinten geven in die maand extra 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 
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aandacht aan mondzorg bij hun doelpubliek. Door 

deze organisaties worden ook elk jaar 

poetspakketjes verdeeld aan kansarme 

volwassenen en kinderen. 

Ontwikkelen van educatief materiaal om jongeren 

een beter zicht te geven op de werking van ons 

gezondheidssysteem (wat is een 

ziekteverzekering, belang van een vaste huisarts, 

wat kost een doktersbezoek, soorten 

mutualiteiten enz.).  

legislatuur 

Lopend Lopend 

De brochures worden nog regelmatig opgevraagd 

door ziekenhuizen en door Inburgering. Ze bestaan 

nog steeds en worden regelmatig aangepast.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Via CLB’s materiaal ter beschikking stellen i.k.v. 

gezondheid.  Leerlingen verstandig leren omgaan 

met snoep,  intensifiëren van het water- en 

plasbeleid op de scholen en inzetten op bewegen 

binnen scholen.  

legislatuur 

Lopend Afgerond 

In het schooljaar 2017-2018 werd in samenwerking 

met Logo Gezond + de methodiek 

"waterchallenge" toegepast waarbij meer water 

drinken op school werd gepromoot. Daarnaast 

werden de nieuwe voedingsdriehoek en 

bewegingsdriehoek gepromoot. Diverse materialen 

werden aangeboden via de materialenbank. Ook in 

schooljaar 2018-2019 wordt een waterchallenge 

voor het basisonderwijs gepland. 

Centra 

Leerlingenbegel

eiding 

Decruynaere 

Leerlingen verstandig leren omgaan met 

genotsmiddelen (tabak, alcohol, partydrugs …) en 

het voeren van een preventiebeleid hierrond. 

legislatuur 

Lopend Lopend 

De secundaire scholen werken hun 

gezondheidsbeleidsplan verder uit.  

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 

Voorzien van gezonde versnaperingen en 

tussendoortjes als alternatief voor snoep- en 

frisdrankautomaten bij scholen en kinderopvang. 

legislatuur 

Lopend Lopend 

In de meeste stedelijke basisscholen zijn 

gesuikerde snacks verbannen uit de scholen bv 10 

uurtje, verjaardagen, feestjes... De meeste 

stedelijke basisscholen stimuleren gezonde snacks 

tijdens verjaardagen, vieruurtjes, feestjes, … en 

drinken kinderen water op school. 

Frisdrankautomaten zijn in het basisonderwijs 

allemaal verdwenen.  

In het secundair onderwijs zijn er meer en meer 

scholen met waterautomaten. 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 
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Opstarten van het project "Proeftuinen" waarbij 

moestuinen en moestuinbakken op scholen 

worden gepromoot in het kader van gezonde 

voeding i.s.m. Logo Gezond+.  

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

De Milieudienst licht in het schooljaar 2018-2019 

haar vernieuwde klimaatwerking toe aan de 

Gentse stedelijke scholen. 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 

Inzetten op het integreren van een 

alcoholbeleidsplan op 4 grote Gentse scholen (op 

vraag van de schooldirecties). Coördinatie gebeurt 

door DLPV,  inhoudelijke invulling door Centrum 

voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips.  

2015 

Lopend Afgerond 

Deze actie is afgerond en wordt verder 

meegenomen in diverse campagnes. 

Dienst 

Preventie voor 

Veiligheid 

Termont 

    

  NIEUW 

Organisatie van een jaarlijkse bewustwordingsdag 

"Geestig Gent": in het kader van het project 

Warme Stad Gent wordt het engagement genomen 

om een jaarlijkse bewustwordingsdag te 

organiseren. In 2017 vond deze plaats op de Zuid 

met o.a. Live Radio door Radio Gaga, workshops, 

een vrij podium, standenmarkt etc. In 2018 zal 

deze doorgaan in Overkop op 3/10 met o.a. film, 

workshops, activiteteiten, ruimte voor ontmoetin 

enz. 

Aanmaak koffers psycho-educatief materiaal: in 

het kader van het project Warme Stad Gent 

worden alvast 2 koffers aangemaakt die Gentse 

scholen en organisaties gratis kunnnen ontlenen,  

vol educatief materiaal (methodieken en spelletjes, 

boeken, beeldmateriaal enz.) die zij kunnen 

gebruiken in hun werk(ing) rond thema's als: 

emoties, conflicten, ingrijpende gebeurtenissen 

enz.  

Werken rond emotionele remediëring en 

gevoelsplekken in de stad. Vanuit het project 

Warme Stad Gent wordt een proefproject 

opgestart in samenwerking met vzw De Bleekweide 

om jongeren te helpen adequaat om te gaan met 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 
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(opgekropte) emoties en frustraties, o.a. via de 

installatie van extra warme plekken waar jongeren 

emoties kunnen helpen (h)erkennen, benoemen en 

verwerken. Een eerste traject wordt gelopen in 

Ledeberg. 

Ontwikkeling van een stadsspel voor jongeren: 

vanuit het project Warme Stad Gent wordt een 

"serious urban game" ontwikkeld i.s.m. JES vzw die 

jongeren moet helpen een beter zicht te krijgen op 

de sociale kaart van Gent, met focus op 

organisaties die laagdrempelige hulp kunnen 

bieden bij sociale- en emotionele problemen. Door 

in groep een spel te spelen waarbij men letterlijk 

over de drempel van organisaties moet, hopen we 

hulpverlening toegankelijker te maken voor hen. 

Overkop: in februari 2018 opende "Overkop": een 

huis in Gent waar jongeren (12-25 jaar) terecht 

kunnen met al hun vragen, zonder afspraak en met 

laagdrempelig onthaal. Tegelijk is Overkop een plek 

voor ontmoeting, om te chillen of je even terug te 

trekken. Maandelijks wordt daartoe een 

programma opgesteld, incl. activiteiten met het 

oog op veerkrachtbevordering. Dit project wordt 

vanuit de stad mee opgevolgd en ondersteund. 

Student in Warme Stad Gent: 5 Gentse 

Hogeronderwijsinstellingen zijn vanuit het project 

Warme Stad Gent de uitdaging aangegaan om 

samen in te zetten op het welzijn van Gentse 

Studenten. Omdat veel studenten kampen met 

eenzaamheid, wordt onder meer een online 

(buddy)systeem ontwikkeld via een laagdrempelige 

app die échte ontmoetingen stimuleert, en er 

wordt ook samengewerkt rond psycho-educatieve 

groepscursusssen, lezingen, e.a. initiatieven. Een 
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samenwerkingsprotocol werd ondertekend tussen 

UGent, HoGent, Artevelde hogeschool, Luca School 

of Ars en Odisee. Een ruwe versie van deze app 

werd reeds ontwikkeld. 

Warme Scholen: vanuit het Fonds GavoorGeluk 

werd parallel aan en verankerd in het project 

Warme Stad Gent het project "Warme Scholen" 

opgestart. In Gent engageerden 15 vestigingen (LO 

en SO) zich om hun hele schoolwerking, beleid en 

visie in vraag te stellen en eventueel te hertekenen 

met het oog op het bereiken van "elk kind goed in 

zijn vel". Dit project wordt gecoacht door Flanders 

Synergie. 

    

  NIEUW 

Word Warme William: Warme William is de 

mascotte van Warme Stad Gent: een warme, 

blauwe beer op een bank. Hij reist de stad door en 

is te vinden op buurtevenementen, 

jongerenactiviteiten enz. Warme William roept op 

om allemaal meer Warme William te worden. Hij 

geeft tips hiertoe én helpt ook om (jouw) Warme 

Williams in de kijker te zetten (cf. unieke pin aan te 

vragen). 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

    

  NIEUW 

Wijze (w)eters: campagne over duurzame voeding 

in Gentse stadsscholen. N.a.v. nieuw (duurzaam) 

cetringcontract met Culinor. Campagne op in totaal 

43 lagere scholen. Aankleding van 43 refters (met 

620 mobiles, 172 vlaggenlijnen, 129 posters). 

Uitdelen van 2.572 informatieve flyers voor 

leerkrachten. Drie wijze (w)eters doe- boekjes 

(lente, herfst, winter) verspreid in lagere scholen 

(ongeveer 5.700 leerlingen, in totaal ongeveer 

17.000 boekjes). 

Dienst Milieu 

en Klimaat 

Heyse 
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  NIEUW 

Het IVA Stedelijk Onderwijs zet in het stedelijk 

basisonderwijs en secundair onderwijs volop in op 

het gedeeld gebruik van schoolfietsen voor 

uitstappen en verplaatsingen van leerlingen naar 

het zwembad, de bib, toneel enz. Er werden ook 

enkele tandems aangekocht om kinderen met een 

beperking te laten participeren. Deze fietsen 

kunnen ook in kader van een Brede Schoolwerking 

door derden gebruikt worden bij. Vzw Jong, STIBO, 

andere buurtscholen. 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 

  

 

 

 

 

 

  

Wijze (w)eters Warme Stad Gent Maand van de tand 
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3.11. Er wordt gestreefd naar voldoende, passende betaalbare, kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke 
woningen en een kind- en jeugdvriendelijke omgeving. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Stedenbouwkundige instrumenten ontwikkelen & 

toepassen voor het stimuleren van betaalbare 

gezinsvriendelijke woningen, bijv. 

woningtypetoets, "mix bij meergezinswoningen", 

budgetwoningen, RUP’s, opmaak van een 

thematisch RUP "Stedelijk Wonen" (Zie plan p25 IV 

actie 2) … 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Het algemeen bouwreglement werd intussen door 

de gemeenteraad op 19 maart 2018 goedgekeurd 

en is van kracht vanaf 1 juni 2018. Wat 

gezinsvriendelijkheid betreft, werden ruimere 

oppervlaktes van leefruimtes ingeschreven en een 

verplichte kwalitatieve buitenruimte. Ook 

schakelwoningen werden ingeschreven in het 

bouwreglement. Daarnaast is het ook verplicht om 

per te beschermen eengezinswoning die wordt 

gesloopt, een ruime woongelegenheid 

(appartement of eengezinswoning) van min. 

120m² netto vloeroppervlakte te voorzien. 

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

In de beoordeling van stedenbouwkundige 

vergunningsaanvragen kind- en 

jeugdvriendelijkheid mee opnemen. 

legislatuur 

lopend lopend 

Bij grote projecten wordt extra aandacht gevraagd 

voor voorzieningen zoals crèches opnemen, 

kindvriendelijke routes voorzien … Een voorbeeld 

is het dossier Sidaplax waar de private 

ontwikkelaar is aangespoord een crèche te 

voorzien en waarbij een grotere autovrije en 

groene speelzone is voorzien. Ook Ryhovepark is 

een voorbeeld van een project waar via 

doorsteken en een keuze voor een autovrij 

openbaar domein een kindvriendelijke(re) 

omgeving zal gecreëerd worden.  

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke beleidsvisies en 

-instrumenten kind- en jeugdvriendelijkheid mee 

opnemen. 

legislatuur 

lopend lopend 

We werken de komende jaren aan verschillende 

ruimtelijke beleidsvisies en instrumenten, vaak in 

uitvoering van Ruimte voor Gent. Kind- en 

Dienst 

Stedenbouw en 

Taeldeman 
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jeugdvriendelijkheid wordt als een criterium 

meegenomen. Zo werd het bijvoorbeeld al 

meegenomen als aandachtspunt in het plan-MER 

(Milieu Effecten Rapportage) van RUP Dampoort. 

Ruimtelijke 

Planning 

Opmaken van beleidskaders m.b.t. diverse 

ruimtelijke thema’s, bijv. uitwerken van een 

stedenbouwkundige visie op gezinsvriendelijke 

hoogbouw, verkavelingen … 

legislatuur 

Niet 

gestart 
Lopend 

Ruimte voor Gent werd op 22 mei 2018 definitief 

vastgesteld door de Gemeenteraad. De komende 

jaren werken we aan het actieprogramma dat in 

Ruimte voor Gent is uitgewerkt. Naast concrete 

uitvoeringsprojecten, worden ook verschillende 

ruimtelijke instrumenten en beleidskaders 

opgemaakt. 

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

Kwaliteit van gezinswoningen verhogen door het 

toekennen van woonpremies. 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Premie Woningkwaliteit:  

- 2016: 382 aanvragen twv 437.941 euro 

- 2017: 579 aanvragen twv 745.420 euro 

Premie Wijk in de steigers (sinds 2016, specifiek 

voor Rabot-Blaisantvest): 

- 2016: 28 aanvragen twv 50.827 euro 

- 2017: 37 aanvragen twv 114.710 euro 

De cijfers voor 2018 zijn pas begin 2019 

beschikbaar. 

Dienst Wonen Taeldeman 

Stimuleren tot realiseren van gezinsvriendelijke 

woningen. In elk groot woonproject streven naar 

1/3e van de gezinswoningen in de rand en 1/4e 

gezinswoningen in de kernstad. Bij 

nieuwbouwappartementen streven naar 1/4e met 

drie of meer slaapkamers. Bij 

nieuwbouwwoningen streven naar bijkomend 

aanbod van woningen met vier of vijf slaapkamers. 

legislatuur 

Lopend Lopend 

In het algemeen bouwreglement werd de mix in 

appartementen duidelijker ingeschreven. Er moet 

een mix zijn naar type (naar aantal slaapkamers): 

min. 25% appartementen met drie slaapkamers, 

ca. 50% met twee slaapkamers en max. 25% met 

een slaapkamer. En er moet tevens een mix zijn 

naar grootte, waarbij de gemiddelde netto-

vloeroppervlakte min. 75m² bedraagt.  

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 

Opmaken en implementeren van een woontoets 

i.k.v. kindvriendelijkheid van plannen, projecten 

en bestaande woningen en ontwikkelen van een 

toets voor kindvriendelijke woonomgeving. We 

legislatuur 

Lopend Lopend 

We werkten verder aan de matrixoefening om te 

bekijken waar we als Dienst Stedenbouw nog 

meer ons steentje kunnen bijdragen. We 

Dienst 

Stedenbouw en 

Ruimtelijke 

Planning 

Taeldeman 
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vragen aan kinderen zelf welke 

verbetervoorstellen zij in hun wijk zien en houden 

daar rekening mee. 

adviseerden ook de verschillende voorbereide 

"jeugdtoetsen".  

Voorzien van hulp aan kwetsbare gezinnen bij 

energierenovatie van woningen via vzw REGent. 

Dit vertaalt zich op vlak van advisering 

(bouwadvies, renovatieadvies aan huis, financieel 

advies), ontzorging (zoeken en contacteren van 

aannemers en het vergelijken van offertes, 

opvolging van de werken …), het verlenen van 

energiepremies en -leningen.  

legislatuur 

Lopend Lopend 

De renovatiebegeleiding, lening en verhoogde 

premies naar de kwestbare gezinnen werd 

verdergezet. In 2016 werden 205 energiezuinige 

renovatiebegeleidingen opgestart bij kwetsbare 

doelgroepen, 110 energiepremies uitgereikt aan 

gezinnen met beperkt inkomen en 26 

energieleningen toegekend. In 2017 werden 110 

energiezuinige renovatiebegeleidingen opgestart 

bij kwetsbare doelgroepen, 599 energiepremies 

uitgereikt aan gezinnen met beperkt inkomen en 

41 energieleningen toegekend.  

Dienst Milieu en 

Klimaat 

Heyse 

    

  NIEUW 

Buurzame Stroom. Zoveel mogelijk PV 

(zonnepanelen om elektriciteit op te wekken) 

plaatsen in een afgebakende zone in Sint-

Amandsberg-Dampoort. Iedereen kan meedoen, 

ook kwetsbare gezinnen. Tegelijk wordt er in het 

project gezocht naar manieren  om het net in 

evenwicht te houden. In de projectzone of in de 

nabije omgeving daarvan liggen 6 scholen. Deze 

werden allen gecontacteerd om deel te nemen 

aan het project. Daarbij worden de mogelijkheden 

om PV op de daken van deze scholen te plaatsen 

bekeken en worden de ouders bij gans dit 

gebeuren betrokken. Enerzijds worden zij via de 

school en kinderen gestimuleerd om PV te 

plaatsen op hun eigen dak. Anderszijds kunnen zij 

via het aankopen van aandelen het project 

financieel haalbaar maken.  

Dienst Milieu en 

Klimaat 

Heyse 
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  NIEUW 

De Taskforce Wonen werd opgericht en 

organiseerde op 1 dec 2017 haar eerste open 

vergadering. Het verenigt stadsdiensten, 

middenveld, private partners en sociale 

woonactoren om gezamenlijk oplossingen uit te 

werken die een antwoord bieden op de 

woonnoden van het onderste segment van onze 

woonmarkt/ woninghuurmarkt. Er worden 

oplossingen uitgewerkt voor mensen die een 

gewone huurwoning niet (meer) kunnen betalen. 

Op dit moment ligt de nadruk op het zoeken naar 

tijdelijke opvangmogelijkheden die realiseerbaar 

zijn op korte termijn. De uitwerking van de 

verschillende sporen en oplossingen op het vlak 

van opvang en huisvesting wordt toevertrouwd 

aan zes werkgroepen. Concrete realisaties tot nu 

toe: Er zijn extra opvangplaatsen voorzien, met 

begeleiding voor gezinnen met kinderen: bovenop 

het bestaande aanbod voor twee gezinnen kunnen 

nog eens twee extra gezinnen op die manier 

geholpen tijdens de nacht. Er worden meer dan 40 

woonentiteiten tijdelijk in gebruik genomen voor 

grote en kleine gezinnen en alleenstaanden. Van 

23 november tot 9 december 2018, liep er een 

projectoproep aan het middenveld  om concrete 

aanbodverruiming op de huurmarkt via private 

initiatieven te ondersteunen.                                                                                                                                                                 

Dienst Wonen Taeldeman 

    

  NIEUW 

Er zijn extra opvangplaatsen voorzien, met 

begeleiding voor gezinnen met kinderen. Er 

worden meer dan 40 woonentiteiten tijdelijk in 

gebruik genomen voor grote en kleine gezinnen en 

alleenstaanden. Van 23 november tot 9 december 

2018, loopt er een projectoproep aan het 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 
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middenveld  om concrete aanbodverruiming op de 

huurmarkt via private initiatieven te 

ondersteunen. Middenveldorganisaties worden 

aangemoedigd om mee creatieve oplossingen te 

vinden inzake kwalitatieve betaalbare huisvesting 

voor kwetsbare groepen met een woonnood.  

 

 

 
 

 

 

  

Ruimte voor Gent  Buurzame stroom Taskforce Wonen 
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3.12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Acties realiseren rond intergenerationeel werken 

(ontwikkeling van website "jongenoudingent.be", 

ondersteuning aanbieden, uitreiken jaarlijkse 

prijzen enz.).  

Vanaf 2014 

Lopend Lopend 

Jaarlijks vindt de wedstrijd "Jong en Oud in Gent" 

plaats. De website (www.jongenoudingent.be) 

biedt inspiratie en een overzicht van 

intergenerationele initiatieven in Gent. De website 

loopt al drie jaar en de wedstrijd gaat een vierde 

editie in. Drie winnaars krijgen geldprijzen tussen 

250-500-700 euro. De selectie gebeurt door een 

intergenerationele jury. Sinds juni 2018 staan al 98 

initiatieven op de site gebundeld. In 2017 ging de 

eerste prijs naar het Onderwijscentrum Gent - 

Brede school van Basisschool Blaisantnest 

(Mozaïek) en Lokaal Dienstencentrum De 

thuishaven met het project "Samen leren lezen!". 

Kinderen van het 1ste leerjaar in basisschool 

Blaisantvest uit de Rabotwijk worden ondersteund 

in het leren lezen door senioren uit de buurt. Een 

aantal kinderen van het 1ste leerjaar worden een 

aantal keer per week geholpen door oudere dames 

uit de wijk. De tweede en derde plaats gingen 

respectievelijk naar De Kleurdoos - Jenaplanschool 

i.s.m. Woonzorgcentrum De Vijvers en 

Freinetschool De Harp i.s.m. WZC Privilege. Alle 

informatie over de winnaars 2017 staat online 

htttp://jongenoudingent.be/wedstrijd.  

OCMW Coddens 

Promoten van de kinderrechten (actualiseren en 

toegankelijker maken van 

de kinderrechtenwandeling met extra aandacht 

legislatuur 
Niet 

gestart 

Niet 

gestart 

De voorbije kalenderjaren waren er volgende 

deelnames: 2015: 5354; 2016: 5198; 2017: 6134. In 

2017 werd geïnvesteerd in het nieuw inleefdecor 

voor 6- tot 10-jarige kinderen waardoor 

Dienst Noord-

Zuid 

Heyse 
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voor het mondiaal aspect, viering 25 jaar 

kinderrechten enz.). 

onvoldoende capaciteit in het team bleek om ook 

de wandeling "recht door de stad" te herwerken. 

Uitbouw van het vrijwilligerssteunpunt waarbij 

vraag en aanbod i.k.v. vrijwilligerswerk beter op 

elkaar wordt afgestemd en met bijzondere 

aandacht voor jongeren.  

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

Het Vrijwilligerspunt is gestart op 8 december 

2016. Focus ligt sinds de start op alle Gentenaren 

en er is een digitaal platform 

(www.vrijwilligerswerk.stad.gent) waar kandidaat-

vrijwilligers op zoek gaan naar geschikte 

vrijwilligersvacatures en waar organisaties op zoek 

kunnen gaan naar geschikte vrijwilligers. In 2017 

hebben 15 16-18-jarigen zich geregistreerd als 

kandidaat-vrijwillliger. 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Verder uitbouwen van een antipestbeleid voor de 

stedelijke scholen met o.a. de focus op 

cyberpesten. 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Er werden verschillende studiedagen en 

ondersteuningstrajecten opgezet in schooljaar 

2017-2018 i.v.m. socio-emotioneel leren. Er werd 

in november 2017 een meerdaagse training i.v.m. 

LSCI ingericht die onmiddellijk volzet was. Life 

Space Crisis Intervention (LSCI) is een 

therapeutische/methodische, verbale 

interventiemethode om crisissituaties om te 

buigen tot leermomenten voor kinderen en 

jongeren met chronische patronen van 

zelfondermijnend gedrag en loodst zowel de 

volwassene als de jongeren door het incident. 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 

Inzetten op kinderen en jongeren als actor in het 

gedeeld Gents Burgerschap (acties i.k.v. 

samenleven in diversiteit, exploreren van de piste 

vreedzame scholen/wijken, organiseren van een 

forum rond democratie en burgerschap). 

legislatuur 

Lopend Lopend 

"Onze eeuw" is een initiatief van de Jeugdraad 

waarbij de Jeugddienst ondersteuning gaf. Dit was 

een event voor alle 18-jarigen om hen te 

informeren over verkiezingen en wat het betekent 

om te stemmen (voor de eerste keer). In totaal 

waren er 900 studenten, de inschrijvingen 

verliepen via de scholen. Er was een zeer grote 

interesse.  

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 werd 

Jeugddienst Decruynaere 



 

               Beleidsrapportage 2018 ‘Gent, kind- en jeugd-vriendelijke stad’ I 6 maart 2019 I                                                                                                                                                    85 

 

 

 

een traject opgestart "Stemrecht 16+" waarbij het 

de bedoeling is dat jongeren vanaf 16 jaar digitaal 

hun stem uitbrengen en een aantal inhoudelijke 

voorkeuren kenbaar maken. Meer dan 15 % bracht 

hun stem uit en het merendeel gaf inhoudelijk 

input.Het Onderwijscentrum Gent ondersteunde 

leerkrachten door het ontsluiten van een reeks 

lessen en methodieken over democratie, 

burgerschap en stemrecht. De tweede editie van 

de Gentse Lesmarathon stond in het teken van dit 

project. Leerlingen van de derde graad secundair 

onderwijs volgden workshops en lessen over 

burgerschap en democratie. Daarnaast werd ook 

een lespakket voor leerkrachten uitgebracht. 

Aanbieden van de Democratiefabriek (reizende 

doe-tentoonstelling rond identiteit, diversiteit en 

actief burgerschap voor jongeren vanaf 14 jaar).  

2015-2016 

Afgerond Afgerond 

  Educatieve 

Diensten 

Onderwijs 

Decruynaere 

Realiseren van een sensibiliseringscampagne ter 

bevordering van het respectvol samenleven in de 

stad (met ook aandacht voor kinderen en 

jongeren) en voorzien in bemiddeling bij 

conflicten. 

legislatuur 

Lopend Afgerond 

De Jeugddienst werkte mee aan de 

diversiteitscampagne van de Stad Gent, met onder 

andere filmpjes van Gentse jongeren die werden 

verspreid via sociale media. 

Jeugddienst Decruynaere 

Opstarten van diverse projecten om omgaan met 

diversiteit te versterken (multimediaal product 

i.s.m. Mediaraven i.k.v. seksuele diversiteit, 

project rond mediawijsheid, methodieken voor 

jeugdwerkers).  

legislatuur 

Lopend Lopend 

Alle waardebonnen voor de voorstelling werden de 

voorbije twee schooljaren verdeeld aan: Atheneum 

Gentbrugge en Atheneum Voskenslaan, als 

beloning voor hun deelname aan de 

Regenboogweek in 2016, aan het Onze Lieve Vouw 

College Ledeberg omdat zij grootste aantal GOK-

uren hebben in Gent, aan Vzw Voetbal in de Stad, 

aan het PHTI en de VIP-school wegens hun 

betrokkenheid binnen het deradicaliseringsbeleid 

van de Stad en aan het Sint-Vincentius Gent die 

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 
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een voorstelling rond jongeren en diversiteit van 

de Jeugddienst in 2018 net hadden mislopen.  

Gecoördineerd opvolgen van de in 2014 

gelanceerde regenboogverklaring met acties voor 

de geïntegreerde aanpak van discriminatie van 

holebi’s en transgenders in de stad via de 

denktank Homofobie (o.a. via sensibilisering 

binnen onderwijs, sportsector, verder verspreiden 

van het multimediaal product “Niet Normaal” ter 

stimulering van de dialoog over 

genderstereotypen en holebi’s bij jongeren, 

bekendmaken van het sms-meldpunt 

discriminatie …). 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Op 17/05/2017, de Internationale dag tegen 

Homo- en Transfobie, werd het tweede 

Regenboogactieplan, ditmaal voor 2017-18, 

voorgesteld. Opnieuw met ook focus op kinderen 

en jongeren, zoals: de organisatie van een 

familienamiddag "elk gezin anders, allemaal Gent" 

op 12 mei voor alle diverse gezinnen in Gent, met 

een speelstraat, infostandenmarkt, verschillende 

workshops …  Op de Dag van de Jeugdbeweging in 

2017 was dit onderwerp van een infostand.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

Sterker inzetten op het promoten en faciliteren 

van internationale samenwerking voor jongeren 

en jeugdwerkers i.s.m. JINT (jaarlijks infomoment, 

samenwerking i.k.v. Go Strange enz.). 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

JINT organiseert om de 2 jaar een groot event. In 

2017 ging dit door in Gent.  

Hiervoor hebben we de nodige ondersteuning 

gegeven op vlak van communicatie.  

Jeugddienst Decruynaere  

Inzetten op de opvoeding van kinderen en 

jongeren als wereldburger: verantwoordelijkheid 

rond leefomgeving, MOS (Milieu op school), 

eerlijke handel, milieueducatie, duurzame 

mobiliteit (duurzaam op weg/duurzaam naar 

school) enz. 

Legislatuur  

Lopend Lopend 

Workshops gegeven door EVA rond vegetarische 

voeding: 24 in 2015, 22 in 2016, 29 in 2017, 19 in 

de eerste helft van 2018. In 2017 (oktober) 

organiseerde de Educatieve Diensten de ‘Week van 

de voeding’ voor de 2de graad LO. In 2018 

organiseerden de Educatieve Diensten diverse 

projecten: in februari ‘Recht door Zee’, een 

nascholing vorming voor leerkrachten LO (ism 

Protos, Stad Roeselare Vredeshuis, Goodplanet, 

Djapo, MOS Oost-Vlaanderen); ‘Kleur Bekennen’ 

met 70 deelnemers-leerkrachten en een workshop 

Grashopper ‘Elke druppel telt’. En ook nog: 

In 2016: 7330 leerlingen namen deel aan 293 

milieu- en natuureducatieve workshops in de 

Bourgoyen of in een schooltuin of park dichtbij de 

Dienst Milieu 

en Klimaat 

Heyse 
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school. 

In 2017: 6991 leerlingen namen deel aan 274 

milieu- en natuureducatieve workshops in de 

Bourgoyen of in een schooltuin of park dichtbij de 

school. 

In 2018: 7023 leerlingen namen deel aan 300 

milieu- en natuureducatieve workshops in de 

Bourgoyen of in een schooltuin of park dichtbij de 

school. 

Opzetten van een participatief educatief traject 

over "Gent Klimaatstad": hoe kinderen en 

jongeren een leefbare en klimaatneutrale stad in 

2050 zien en het verder versterken van het 

project "Klimaatkids". 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

"Gent 2050 Game" - een serious urban game over 

klimaatverandering - werd verder gratis 

aangeboden aan de derde graad van Gentse 

secundaire scholen. In 2016 namen 300 jongeren 

deel, in 2017 waren dat 433 jongeren en in 2018 

waren dat er 413 (en 1 speelweek in oktober). Het 

traject Klimaatkids werd stopgezet, wegens te 

arbeidsintensief, zowel voor de school als voor de 

dienst. Er werd een nieuw atelier uitgewerkt i.s.m. 

met Artevelde Hogeschool en Das Kunst, dat sedert 

september 2017 wordt aangeboden. Dit Atelier 

wordt begleid door Das Kunst. 113 leerlingen uit de 

derde graad lager onderwijs namen in het 

schooljaar 2017-2018 deel aan het Klimaatatelier. 

Bij de subsidie Klimaatschool zet Dienst Milieu en 

Klimaat sinds 2017 ook meer in op coaching en 

trajectbegeleiding van de school. In samenwerking 

met de Dienst FM van Stad Gent werkt de Dienst 

Milieu en Klimaat eveneens een traject uit op 

stedelijke scholen waarbij leerlingen betrokken 

worden bij de renovaties op hun school. In 2018 

vond op 2 scholen een pilootproject plaats. 

Dienst Milieu 

en Klimaat 

Heyse 
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Inzetten op een kind- en jeugdvriendelijke 

benadering i.k.v. overlast en GAS (geen GAS-

boetes voor strafrechtelijke feiten voor 

minderjarigen, kindvriendelijke en redelijke 

aanpak voor GAS, inzetten op communicatie naar 

jongeren toe). 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Stad Gent, parket en politie Gent blijven kiezen 

voor een verderzetting van het First Offenders 

Project. Daarnaast worden dossiers waarin 

minderjarigen een overtreding type GAS 2 – 3 

(gemengde inbreuk) begaan nog steeds opgevolgd 

door het parket. Minderjarigen jonger dan 16 jaar 

die een overtreding van het type GAS 1 begaan 

ontvangen samen met hun ouders een 

vermanende brief van de burgemeester. In deze 

brief wordt duidelijk gesteld dat dergelijke 

inbreuken niet kunnen getolereerd worden. Deze 

vermanende brief is sensibiliserend en houdt geen 

enkele sanctionering in maar wijst betrokken 

minderjarige op zijn verantwoordelijkheden. Tot 

op heden werden er 14 dossiers opgestart waarin 

dergelijke brief werd verstuurd. 

Geïnspireerd op de aanpak van het IEM-project, wil 

men ook meer inzetten op een samenwerking 

tussen jeugdwerk, politie en parket. Namelijk met 

respect voor beroepsgeheim en met respect voor 

mandaat en vertrouwensband. Dit om problemen 

over drie sporen aan te pakken maar ook de 

veiligheid van jeugdwerkers te garanderen. In 

maart wordt dergelijk uitwisselingsplatform 

uitgewerkt rond ‘jongeren en drugs’. Bij het 

aanpakken van signalen wordt ook steeds 

vertrokken vanuit een bevraging van verschillende 

actoren waarbij die stemmen naast elkaar worden 

gelegd om dan te kijken wie wat kan opnemen en 

afspraken te maken.  

Dienst 

Preventie voor 

Veiligheid 

Termont 

Toepassen van een aangepaste procedure bij 

politie-interventies in het kader van 

partnergeweld met minderjarigen als 

getuige. Voor elk kind of jongere wordt een apart 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

De korpsinstructie bestaat nog steeds, waarin 

doorheen de voorbije jaren het concept van 

Dienst 

Preventie voor 

Veiligheid 

Termont 
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proces-verbaal opgemaakt, zodanig dat het 

parket dit kan opvolgen in het kader van een POS 

dossier (problematische opvoedingssituatie). 

getuige zijn ruim werd geïnterpreteerd. Het gaat 

over meer dan aanwezig zijn in de ruimte zelf.  

Opzetten van cursussen "fietsen voor 

volwassenen en kinderen" (uit kwetsbare 

doelgroepen), als onderdeel van een leefbare 

schoolomgeving en meer beweging. 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Het mobiliteitsbedrijf heeft specifiek voor de 

kwetsbare doelgroepen subsidies uitgereikt voor 

het project Mobiella, georganiseerd door vzw Ella 

Kenniscentrum Gender en Etniciteit. Het project 

onderzoekt en voert actie naar de 

mobiliteitsuitdagingen bij vrouwen van etnisch-

culturele minderheden in Nieuw Gent. Mobiella is 

een actie-project waarbij samen met de 

deelnemers wordt gezocht naar tastbare 

oplossingen en alternatieven waarmee ze vorm 

kunnen geven aan een mobiliteit die tegemoet 

komt aan hun noden en verwachtingen. Na een 

eerste fase van vooronderzoek, uitbouw van het 

netwerk, interviews en focusgesprekken, wensen 

ze met deze subsidie verkenningswandelingen in 

de buurt te organiseren rond veiligheid en 

openbaar vervoer. In een latere fase in 2018 

plannen ze acties rond fietslessen, autorijlessen en 

autodelen. 

IVA 

Mobiliteitsbedri

jf Stad Gent 

Watteeuw 

Het opzetten van buurtbemiddeling. legislatuur 

  NIEUW 

Op de dienst Preventie voor Veiligheid wordt 

gewerkt aan een methodiek rond 

buurtbemiddeling, die conflicten tussen groepen 

en bewoners op en rond pleintjes aanpakt door 

elkaar in dialoog te brengen. Op die manier willen 

we het leefwereldperspectief vergroten, bouwen 

aan verdraagzaamheid en meer sociale cohesie. 

Ondertussen werd de buurtbemiddeling reeds 5 

maal toegepast en telkens bijgeschaafd. Om de 

drempel extra te verlagen werden in 2018 de 

schoolspotters opgeleid tot bemiddelaars. Dat 

Dienst 

Preventie voor 

Veiligheid 

Termont 
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vergroot de herkenbaarheid en het op maat 

werken voor kinderen en jongeren.  

    

  NIEUW 

Samen met het Onderwijscentrum Gent 

organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 

geregeld infomomenten rond Diversiteit en 

Onderwijs. Dit gebeurde op maandag 23 oktober 

en 19 december 2017. Dit betrof een presentatie 

van doctorandus (intussen doctor) Roselien 

Vervaet over diversiteit in het Onderwijs. En op 14 

juni 2018 over de Diversiteitsbarometer Onderwijs 

van Unia. Met elke lezing bereiken we 40-50 

personen uit het veld.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen  

Tapmaz 

    

  NIEUW 

Tweemaal per jaar organiseert IVA Stedelijk 

Onderwijs een aantal intergenerationele 

filmnamiddagen voor leerlingen van de derde 

graad met senioren in de Sphinx. 

IVA Stedelijk 

Onderwijs Gent 

Decruynaere 

 

  
 

 

Stem16plus  Actieonderzoek Mobiella Infomoment rond verkiezingen 
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3.13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen 
functioneren. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Verder uitbouwen van de mogelijkheden tot tele- 

en flexwerken. 

Legislatuur 

Lopend Afgerond 

De infofiche telewerken (en uitgebreider 

flexwerken) werd in 2016 volledig geactualiseerd 

en checklists voor medewerker en leidinggevende 

werden hierin geïntegreerd. De 

rechtspositieregeling werd eveneens 

geactualiseerd. Telewerken werd door onze 

collega's van het team "Wijs Werken" ook 

gepromoot voor werk waarbij concentratie nodig 

is. 

Departement 

Human 

Resources 

De Regge 

Uitbouwen van de mogelijkheid om 

tijdsonafhankelijk te werken. 

Legislatuur Niet 

gestart 

Niet 

gestart 

  Departement 

Human 

Resources 

De Regge 

Voorzien van de mogelijkheid om vakantieverlof 

op te nemen in blokken van 1 uur en inhaalrust in 

uren en minuten. 

Vanaf 2015 

Afgerond Afgerond 

  Departement 

Human 

Resources 

De Regge 

Voorzien van nieuwe uurroosters zoals de 

"schoolbelbaan". 

Vanaf 2015 

Afgerond Afgerond 

  Departement 

Human 

Resources 

De Regge 

Realiseren van borstvoedingsvriendelijke ruimten. Legislatuur 

Lopend Lopend 

Er zijn ondertussen 55 babyspots in Gent. Er wordt 

onderzocht of er binnen de stadsgebouwen ook 

bortsvoedingsplekjes gecreëerd kunnen worden.  

Dienst Welzijn 

en Gelijke 

Kansen 

Tapmaz 
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3.14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Gent promoten als pilootstad voor Cultuurnet 

i.k.v. De Vlieg, een "digitale vlieg" (app of site). 

2015-2016 
Niet 

gestart 

Niet 

gestart 

De Dienst Toerisme heeft van dit project niets meer 

vernomen in 2017. Dienst Toerisme is hier geen 

trekkende dienst meer voor, maar een mogelijke 

partner. 

Dienst 

Toerisme 
Storms 

Uitvoeren van een city-scan op kind- en 

gezinsvriendelijkheid van het toeristisch centrum. 

2015-2016 

Lopend Lopend 

Een cityscan naar de kind- en gezinsvriendelijkheid 

van het toeristisch centrum is in de loop van 2016 

uitgevoerd door het WES in opdracht van de Dienst 

Toerisme. Doel was om na te gaan of het toeristisch 

product Gent aansluit bij de verwachtingen en 

behoeften van de doelgroep en om inzicht te krijgen 

in de bezoekerscyclys van de doelgroep. De methode 

van mystery visits werd toegepast via 4 gezinnnen 

met kinderen van verschillende leeftijden. De studie 

is afgewerkt en zal voorgesteld worden aan de 

schepen en het college eind 2018. 

Dienst 

Toerisme 
Storms 

Zoeken naar kinderbloggers die vanuit hun eigen 

ervaring inspirerend schrijven over activiteiten of 

plaatsen voor mensen die op citytrip zouden 

willen komen naar Gent. 

2015 e.v. 

Lopend Lopend 

Een citytrip naar Gent met het ganse gezin is een 

centraal thema bij heel wat persreizen. We merken 

dat dit vooral in Nederland en Scandinavie aanslaat. 

Ook in 2018 blijven we online influencers, zoals 

bloggers met gezin, naar Gent uitnodigen. Dit is 

basiswerking geworden. 

Dienst 

Toerisme 
Storms 

Ondersteunen van meer 

jeugdverblijfsmogelijkheden in het Centrum (FOS 

de Zebra’s) en Drongen (Chiro Tijl en Nele). 

2015-2018r 

Lopend Lopend 

Het gebouw van FOS de Zebra's is in gebruik sinds 

begin 2018. Scoutsgroep St. Coleta heeft het 

bouwdossier van de gestopte Chiro Tijl en Nele 

overgenomen en dient dit jaar nog een nieuwe 

bouwaanvraag in. 

Jeugddienst Decruynaere 
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Realiseren van een traject in kader van 

kindvriendelijke winkels.  

legislatuur Niet 

gestart 
Lopend 

Begin 2018 werd de subsidie verfraaiing 

handelspanden uitgebreid tot een subsidie voor het 

kindvriendelijk maken van het etablissement.                                                                                           

Dienst 

Economie 
Peeters 

Stimuleren van een kindvriendelijke horeca door 

het  promoten van diverse aspecten van 

kindvriendelijkheid (sanitair, luiertafels, 

mogelijkheid om flesjes op te warmen, gezonde 

kindermenu's enz.)  en onderzoek naar de 

wenselijkheid en opportuniteiten van een label. 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

In 2017 heeft de Dienst Economie onderzoek gedaan 

naar kindvriendelijke horeca. De term 

"kindvriendelijke horeca" wordt vervangen door 

"gezinsvriendelijke horeca". Het doel is om een 

aangename ervaring te creëren voor het hele gezin.                                                                                     

In 2018 wordt een label voor gezinsvriendelijke 

horeca gelanceerd, dat wordt uitgereikt op basis van 

criteria omtrent voorzieningen en menu. Dit leidt tot 

een subpagina op de website van Puur Gent, 

vermelding op een online en fysieke kaart en een 

starterspakket.                       

Begin 2018 werd de subsidie verfraaiing 

handelspanden uitgebreid tot een subsidie voor het 

kindvriendelijk maken van het etablissement. 

Dienst 

Economie 
Peeters 

Vrijstelling van de citytax tot 18 jaar i.p.v. de 

huidige 12 jaar als financiële maatregel ter 

promotie van toerisme voor gezinnen met 

kinderen en jongerentoerisme in Gent. 

Legislatuur 

Afgerond Afgerond 

  

Dienst 

Burgerzaken 
Storms 

Aandacht voor kinderen en jongeren in uitbouw 

van grote projecten zoals bezoekerscentrum Lam 

Gods. 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Het project is nu wel opgestart en is in handen van 

Toerisme Vlaanderen en de kerkfabriek. Zij namen 

het aspect kindvriendelijkheid, aangereikt door de 

stad, mee. De stedelijke Dienst Toerisme is geen 

trekker van dit project, wel een partner.  

Dienst 

Toerisme 
Storms 

Bestaand aanbod voor kinderen en jongeren 

bundelen i.s.m. Jeugddienst, musea, Horeca 

Vlaanderen … en communiceren via verschillende 

kanalen t.a.v. toeristen. 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Het aanbod is gebundeld en kenbaar gemaakt via de 

eerder vermelde campagnes. Structureel gevolg is 

dat het aanbod blijvend zichtbaar is in het 

promotiemateriaal van de Dienst Toerisme: website, 

gedrukt materiaal en sociale media. Dit is structureel 

verankerd in de nieuwe website. 

Dienst 

Toerisme 
Storms 
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De toeristische en vrijetijdssector stimuleren om 

producten voor kinderen te maken/verbeteren. 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

Kindvriendelijk Gent was thema van het tweede 

sectoroverleg, waarin de Dienst Toerisme de 

toeristische industrie uit Gent verzamelt rond een 

thema, en er informatie- en inspiratiesessies over 

organiseert. Bovendien wordt het eigen product, de 

app "op zoek naar de bril van draakje fosfor", in 

2018 verbeterd. Samenwerking rond het thema met 

Puur Gent, o.a. ontwikkeling placemats met 

wachtspel voor kinderen, volgens het principe "waar 

is Wally". 

Dienst 

Toerisme 
Storms 

    

  NIEUW 

Het "Rap Op Stap" kantoor in Gent - Ledeberg is eind 

maart 2018 opgestart en faciliteert dat gezinnen met 

kinderen met bescheiden middelen erop uit kunnen 

trekken naar Gent. 

Dienst 

Toerisme 
Storms 

 

  

 

 

 

 

Kindvriendelijke horeca FOS De Zebra’s Extra kantoor in Ledeberg 
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3.15. Realiseren van het traject Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad. 
 

Actie Timing 
Status 

2015 

Status 

2018 
Resultaten 2018 

Trekkende 

Dienst 

Trekkende 

schepen 

Opmaak van een actieplan "Gent: kind- en 

jeugdvriendelijke stad" met jaarlijkse rapportage 

van de realisaties. 

2015 

Afgerond Afgerond 

  Jeugddienst Decruynaere 

Ontwikkelen van instrumenten om kind- en 

jeugdvriendelijkheid structureel te implementeren 

in het beleid (jeugdparagraaf, toetsstenen i.k.v. 

ruimtelijke planning enz.). 

Legislatuur 

Lopend Lopend 

De jeugdparagraaf werd samen met de Dienst 

Stedenbouw en Dienst Wonen verfijnd. 

Vertrekkend vanuit noden van kinderen en 

jongeren werd nagegaan waar en op welke manier 

er binnen deze sectoren reeds kind- en 

jeugdvriendelijke aandacht is en waar er nog 

uitdagingen/hiaten zijn. Er werden twee sporen 

bewandeld. Op middellange/lange termijn: 

opmaken van een matrix met uitdagingen voor de 

toekomst. Op korte termijn: werken naar K&JV 

ruimtelijke principes. Deze principes werden 

besproken met experten en betrokken diensten, 

alsook op de VERO (okt 2018). In 2019 wordt dit 

verder geconcretiseerd. 

Jeugddienst Decruynaere 

Aanstelling van een programmaregisseur en een 

kindersecretaris. 

Vanaf 2014 

Afgerond Afgerond 

De kindersecretaris bleef de externe 

communicatie opnemen en werkte verder aan het 

draagvlak bij burgers, middenveld en 

ondernemingen. De programmaregisseur bleef 

achter de schermen de regie voeren m.b.t. het 

kind- en jeugdvriendelijk beleid van de Stad Gent. 

Jeugddienst Decruynaere 

Uitwerken van een communicatie- en 

promotieplan i.k.v. kind- en jeugdvriendelijke stad.  

2015 

Lopend Afgerond 

Het plan werd gebruikt om het verdere 

communicatieverhaal van "Gent, K&JVS" verder 

uit te rollen. 

Jeugddienst Decruynaere 
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Uitbouwen van expertise door het organiseren van 

uitwisselingen, fora, studiemomenten 

(studiebezoek aan Rotterdam, forum rond 

kindvriendelijke ruimte enz.). 

legislatuur 

Afgerond Afgerond 

De Jeugddienst organiseert sedert 2016 jaarlijks 

een "lunchgesprek" waarbij via de methodiek van 

een speeddate verschillende diensten hun K&JV 

acties voorstellen aan andere geïnteresseerde 

diensten en partnerorganisaties in Gent. Deze 

formule slaat heel erg aan en wordt gecontinu-

eerd. Daarnaast waren er ook verschillende 

uitwisselingen met andere steden en vonden in 

2016 het Congres Child in the City en het congres 

van Uit de Marge plaats in Gent. Ook via het 

Europees netwerk Childfriendly Cities wordt 

expertise uitgewisseld.  

Jeugddienst Decruynaere 

Realiseren van maatschappelijk engagement bij 

burgers, middenveld, bedrijven enz. rond het 

thema kind- en jeugdvriendelijkheid (digitaal 

platform opzetten om ervaringen en 

goodpractices te delen, oproepen en uitdagingen 

rond diverse thema’s, opstarten van netwerk van 

ambassadeurs (betrokken burgers) enz.) 

Vanaf 2015 

Lopend Lopend 

De ambassadeurswerking werd opgestart eind 

2017. Het netwerken bij middenveld en 

Gentenaren wordt verder gezet. Er zijn in totaal 15 

ambassadeurs. Ambassadeurs zijn burgers 

(individueel of vanuit organisatie) die een 

engagement aangaan om het verhaal van Gent als 

kind- en jeugdvriendelijke stad uit te dragen en 

anderen hierrond te inspireren. Het gaat over 

mensen die in Gent wonen en/of in Gent 

verantwoordelijk zijn voor een vereniging/initiatief 

die/dat bijdraagt tot het kind- en jeugdvriendelijk 

verhaal. Een ambassadeur zet zich persoonlijk 

actief in om van Gent een kind- en jeugdvriende-

lijke stad te maken (bijv. in vrijwilligerswerk voor 

jeugd, oog hebben voor jeugd vanuit de job als 

werknemer, bedrijfsleider enz.). 

De ambassadeurs vormen samen met de 

kindersecretaris een netwerk, waarbij ze de 

boodschap uitdragen dat Gent een kind- en 

jeugdvriendelijke stad is en hun achterban 

inspireren om dit ook te doen. Ook onderling 

Jeugddienst Decruynaere 



 

               Beleidsrapportage 2018 ‘Gent, kind- en jeugd-vriendelijke stad’ I 6 maart 2019 I                                                                                                                                                    97 

 

 

 

wisselen zij informatie en kennis uit en kunnen er 

nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ze nemen 

bovendien een engagement op in het traject Gent, 

kind- en jeugdvriendelijke stad door bijv. advies te 

geven, een klankbordrol te spelen, signalen door 

te geven enz.  

Jaarlijkse uitreiking van de Jong en Wijs Prijs voor 

individuen, middenveld, bedrijven … die een rol 

spelen in het kind- en jeugdvriendelijker maken 

van de Stad Gent. 

Vanaf 2016 

Lopend Afgerond 

In oktober 2018 werd de Jong & Wijs Prijs voor de 

3de keer uitgereikt. Er is zowel een prijs voor een 

jongere, een volwassene en een organisatie én 

een publieksprijs. De winnaars krijgen een 

geldprijs en worden in de kijker geplaatst.  

Jeugddienst Decruynaere 

Werken aan positieve beeldvorming van kinderen 

en jongeren  door in te zetten op actorschap en 

mediaberichtgeving (bijv. Jong en Wijs fakkel die 

maandelijks wordt doorgegeven van de ene 

jongere naar de andere). 

legislatuur 

Lopend Lopend 

Er wordt expliciet aandacht gegeven aan jongeren 

door het als een aparte categorie te benoemen bij 

De Jong & Wijs Prijs. Daarnaast werden jongeren 

ook aangesproken om als ambassadeur te 

fungeren. Projecten binnen het jeugdwelzijnswerk 

en het jeugdhuizenwerk zetten in op empower-

ment van jongeren en zorgen ervoor dat jongeren 

met hun eigen verhaal naar buiten kunnen komen.   

(cfr. filmpje van het NIEMO project, filmpjes van 

Jong Gent in Actie, enz.)  

Jeugddienst Decruynaere 

Opstarten van een kerngroep en programmateam 

i.k.v. de implementatie en opvolging van het 

traject "Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad". 

2015 

Afgerond Afgerond 

  Jeugddienst Decruynaere 

Mee organiseren van het internationaal congres 

“Child in the City 2016” in Gent. 

2016 

Lopend Afgerond 

Tussen 7-9 november 2016 vond het 8e congres 

"Child in the City" plaats in Gent. Meer dan 300 

deelnemers van heel de wereld waren aanwezig. 

Gent kreeg lovende kritieken.  

Jeugddienst Decruynaere 

Parallel aan het “Child in the City"-congres een 

kinder- en jongerencongres opzetten met 

workshops, discussiemomenten enz. vr ki/jo. 

2016 Niet 

gestart 

Niet 

gestart 

  Jeugddienst Decruynaere 
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4. De indicatoren 

1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen 

zich gehoord en betrokken bij beslissingen die hun aanbelangen en zijn mede-actor. 

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties. 
 
 

2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting 

 

Indicatoren Bron  2014 2015 2017 

Aandeel inwoners (0-11 jaar) dat woont binnen de 400 m loopafstand van een speelplek. Stadsmonitor 54,0%  74,1% 

Aandeel inwoners (12-18 jaar) dat woont binnen de 400 m loopafstand van open jeugdruimte. Stadsmonitor 95, 1%  88,2% 

Stijging oppervlakte wijkpark in ha. MJP 1,00 2,10 4,5 

Stijging vd oppervlakte van de groenpolen en natuurgebieden in ha. MJP 47,80 53,37 187,20 

Tevredenheid over speelvoorzieningen in de buurt Stadsmonitor 46,8  49% 

Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt Stadsmonitor 46,4  52,2% 

Tevredenheid over activiteiten voor kinderen (gezinnen met inwonende kinderen) Stadsmonitor 32,9%  32,8% 

Tevredenheid over veilig spelen in de buurt (gezinnen met inwonende kinderen) Stadsmonitor 41,1%  44,3% 

Tevredenheid over geschikte speelplekken voor jongeren (gezinnen met inwonende kinderen) Stadsmonitor 44,4%  52,8% 

Tevredenheid over activiteiten voor jongeren (gezinnen met inwonende kinderen) Stadsmonitor 26,8%  22,0% 

 

3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren 

 

Indicatoren Bron 2014 2015 2017 

Aantal kinderen & jongeren dat het lokaal jeugdwelzijnswerk bereikt. MJP 4.540 4.710 4.052 
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Aantal m2 overdekte sportzaaloppervlakte. MJP 32.142 32.142 32.142 

Tevredenheid over activiteiten voor kinderen.  Stadsmonitor 32,9%  38,2% 

Tevredenheid over het aanbod aan sport in de stad (gezinnen met inwonende kinderen) Stadsmonitor 79,9%  80,1% 

Tevredenheid over het aanbod aan recreatie in de stad (gezinnen met inwonende kinderen) Stadsmonitor 75,6%  78% 

 

4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad.   

 

Indicatoren Bron 2014 2015 2017 

Tevredenheid over de verkeersveiligheid van schoolomgevingen (%) p 20 Stadsmonitor 34,8%1  / 

Jonge verkeersslachtoffers (-20 jaar) Stadsmonitor 5,2 per 10.000 min 

20 jarigen 

 3,7 per 10.000 min 

20 jarigen 

Tevredenheid over zelfstandig en veilig verplaatsen van kinderen tot 12 jaar in de buurt. 

(gezinnen met inwonende kinderen) 

Stadsmonitor 37,0%2  36,3% 

In mijn buurt is het veilig om te fietsen. Stadsmonitor /  49,9% 

Veilig verplaatsen met fiets of te voet in de stad’ (gezinnen met inwonende kinderen)  Stadsmonitor 55,9%3  64,7% 

Tevredenheid over de staat van de voet- en fietspaden (gezinnen met inwonende kinderen) Stadsmonitor 32,5%4  39,2% 

Tevredenheid over agressief verkeersgedrag (gezinnen met kinderen): aandeel Gentenaren dat 

vindt dat er agressief verkeersgedrag is in eigen buurt. 

Stadsmonitor 26,7%5  28,4% 

                                                                 

1 Deze cijfers zijn bekomen obv van bevraging van een representatief staal Gentenaren. Er zijn 311 gezinnen met kinderen bevraagd. Het % is waar voor de steekproef, maar niet zozeer voor de 
volledige Gentse bevolking (generaliseren). Hiervoor moet je rekening houden met de foutenmarge van 5,51%. Bijvoorbeeld: voor speelvoorzieningen is dit % 49,6 in de steekproef, in de Gentse 
bevolking zal dit percentage liggen tussen 44,09% en 55,11%. 
 
² Idem  als voetnoot 1 
 
3 Idem als voetnoot 1 
4 Idem als voetnoot 1 
5 Idem als voetnoot 15 Deze cijfers zijn bekomen obv van bevraging van een representatief staal Gentenaren. Er zijn 311 gezinnen met kinderen bevraagd. Het % is waar voor de steekproef, maar niet 
zozeer voor de volledige Gentse bevolking (generaliseren). Hiervoor moet je rekening houden met de foutenmarge van 5,51%. Bijvoorbeeld: voor speelvoorzieningen is dit % 49,6 in de steekproef, in 
de Gentse bevolking zal dit percentage liggen tussen 44,09% en 55,11%. 
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Tevredenheid over onaangepaste snelheid in de buurt (te snel): aandeel Gentenaren dat vindt 

dat er te snel verkeer is in eigen buurt. 

Stadsmonitor 42,5%  47,7% 

 

5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk 

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties. 
 

6. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom.  

 

Indicatoren Bron 2014 2015 2017 

Vroegtijdig schoolverlaten Stadsmonitor 20,4% (schooljaar 

2009-2010) 

 15,4% (schooljaar 

2014-2015) 

Restpercentage schoolverlaters t.o.v. Vlaanderen Gent2020 117,93%  139,69% 

Aantal bereikte leerlingen in Gentse scholen (WAW, Beroepenhuis, technologica) Gent2020 2.797 3.120 / 

Aantal bruguren in Gent Gent2020 19.389 13.083 24.647 

Aantal bereikte jongeren in vindplaatsgerichte projecten – OPGELET: indicator is gewijzigd naar 

“positieve uitstroom in vindplaatsgerichte projecten voor jongeren”. 

Gent2020 / (ind. Gewijzigd) 70% 62% (2016) 

Jongerenwerkloosheid. (-25 jaar) VDAB-Arvastat 18,8% (dec 2014) 19,2% (dec 2015) 18,8% (dec 2017) 

Aandeel vd leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) 

BSO 

 

Stadsmonitor 

70,1% (schooljaar 

2013-2014) 

 69,5% (schooljaar 

2015-2016) 

Aandeel vd leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) 

TSO (naar woonplaats leerling) 

Stadsmonitor 53,4% (schooljaar 

2013-2014) 

 51,6% (schooljaar 

2015-2016) 

Aandeel vd leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar)  

ASO (naar woonplaats leerling) 

Stadsmonitor 14,4% (schooljaar 

2013-2014) 

 14,8% (schooljaar 

2015-2016) 

                                                                 

² Idem  als voetnoot 1 
 
5 Idem als voetnoot 1 
5 Idem als voetnoot 1 
5 Idem als voetnoot 1 
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Aandeel vd leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) 

KSO (naar woonplaats leerling)  

Stadsmonitor 52,8% (schooljaar 

2013-2014) 

 45,9% (schooljaar 

2015-2016) 

Aandeel vd leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar)  

lager onderwijs (naar woonplaats leerling) 

Stadsmonitor 25,9% (schooljaar 

2013-2014) 

 26,4% (*) 

(schooljaar 2015-

2016) 

(*) opm bij de indicatoren mbt ‘schoolse vertraging’ in LO: cijfer van de Stadsmonitor houdt geen rekening met 17% van de leerlingen (= methodeonderwijs). Dus niet representatief. Indien we wel 
rekening houden met deze lln bedraagt de schoolse vertraging 21%. 
 

7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer leer- en ontwikkelingskansen voor jeugd in armoede  

 

Indicatoren Bron 2014 2015 2017 

Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen (p4) Kind en Gezin 22,7%  22,8% (jaar 2016 in 

Stadsmonitor 

2017) 

Aandeel personen v 0-17j dat leeft in twee-oudergezinnen waarbij beide ouders niet werken of 

in een éénoudergezin waar de enige ouder niet werkt 

Stadsmonitor 15,3%  15,4% 

Onderwijskansarmoede-index in lager onderwijs (= OKI-index; de vroegere GOK-indicatoren) Stadsmonitor 1,6 (jaar 2012-

2013) 

 1,59 (jaar 2015-

2016) 

Taal van de moeder van het kind: Nederlands Kind en Gezin 58,3%  59,5% 

Ingeschreven kleuters met onvoldoende dagen aanwezigheid op school . AGODI   3j: 5,6% 

4j: 4,8% 

5j: 5,7% 

Thuistaal niet Nederlands (TNN): basisonderwijs, voltijds gewoon secundair onderwijs en 

deeltijds beroepssecundair onderwijs (thuistaal onbekend is buiten de berekening gehouden) 

(naar woonplaats leerling) 

Datawarehouse 

Onderwijs en 

Vorming 

29,3%  32,3% 

 

8. Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden 

 

Indicatoren Bron 2014 2015 2017 

Dekkingsgraad kinderopvang (p 62) Gent in cijfers  47 % 50% 50% 
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Dekkingsgraad 1 ste leerjaar (p 62) Gent in cijfers 123,8 – in G2020: 

115,7 

In G2020: 115,1 115% 

Dekkingsgraad 1 ste kleuterklas (p 63) Gent in cijfers  102,1 – in G2020: 

102,7 

In G2020: 103,6 106% 

Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen (kleuter en LO) in de stad (gaat wel 

over meer dan enkel de capaciteits-vraag) (gezinnen met inwonende kinderen) 

Stadsmonitor 84,5 %6 2014 is nulmeting 87% 

 

9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd 

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties. 
 

10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren 

 

Indicatoren Bron 2014 2017 

Aantal unieke kinderen gemeld bij Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Score voor Oost-

Vlaanderen 

Kind en Gezin 63,1 52,7% 

% chronisch zieken naar leeftijd: 0-4 jaar,. IMA-Atlas 0,54% 0,53% 

% chronisch zieken naar leeftijd: 5-14 jaar  IMA-Atlas 2,84% 3,41% 

% chronisch zieken naar leeftijd 15-24 jaar IMA-Atlas 1,62% 1,67% 

% geen tandartsbezoek naar leeftijd:  

3-4 jaar 

5-14 jaar 

15-17 jaar 

18-24 jaar. 

IMA-Atlas  

56,9% 

16,7% 

14,8% 

25% 

 

52,3% 

15,2% 

13,8% 

23% 

% huisartsencontact naar leeftijd: (= % rechthebbende met minstens 1 huisartsencontact 

(raadpleging/bezoek), leeftijdscategorie x recht op verhoogde tegemoetkoming) (99% van de 

Belgen is rechthebbend). 

0-4 jaar 

5-14 jaar 

15-24 jaar 

IMA-Atlas  

 

 
 

73% 

72% 

78% 

Ciijfers 2015: 

 

 
 

70% 

74% 

79% 

                                                                 

6 Idem als voetnoot 1 
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Proxy alcoholintoxicatie: aantal per 10.000; laagste niveau : provincie.: Zie hieronder IMA-Atlas 27 per 10.000 30 per 10.000 (cijfers 

2015) 

Aantal vroeggeboortes (32-3637 weken) Kind en Gezin 6,3 % 7,8% 

Jongeren en suïcide en suïcidepogingen:  

15-19j: 

20-24j: 

  (jaar 2016) 

287 op 100.000 

249 op 100.000 

 

11. Er wordt gestreefd naar voldoende, passende betaalbare, kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en een kind- en jeugdvriendelijke omgeving  

 

Indicatoren Bron 2014 2015 2017 

Tevredenheid over de woning: opgesplitst naar gezinnen met inwonende kinderen: aandeel 

inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de woning 

waarin het momenteel leeft.  

Stadsmonitor 86,8%7  81,9% 

Tevredenheid over de buurt: opgesplitst naar gezinnen met inwonende kinderen: aandeel 

inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de eigen 

buurt. 

Stadsmonitor 74,1%8  78,7% 

Tevredenheid over de stad: opgesplitst naar gezinnen met inwonende kinderen: aandeel 

inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de eigen 

stad. 

Stadsmonitor 84,6%9  82,9% 

Woningkenmerken: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat 

aangeeft te wonen in :  

- In middelmatig comfort wonend 
- In woning met tuin wonend 

Stadsmonitor  

 

91,4% 

72% 

  

 

91,3% 

72,8% 

Woningkenmerken: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat 

aangeeft te wonen in een energiezuinige woning 

Stadsmonitor 58,0%10  64% 

                                                                 

7 Idem als voetnoot 1 
8 Idem als voetnoot 1 
9 Idem als voetnoot 1 
10 Idem als voetnoot 1 
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Woningkenmerken: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat 

aangeeft te wonen in : een energierecupererende woning 

Stadsmonitor 43,0%11  42,6% 

Woningkenmerken aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat 

aangeeft te wonen in een woning met één of meerdere structurele problemen. 

Stadsmonitor 13,7%12  18,7% 

 

12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap 

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties. 
 

13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren 

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties. 
 

14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme  

 

Indicatoren Bron 2014 2017 

Tevredenheid over de kindvriendelijkheid van de horeca : aandeel van de inwoners die leven in 

een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de kindvriendelijkheid van 

restaurants, cafés , hotels in de stad. 

Stadsmonitor 74,0%13 Geen cijfers meer 

 

15.  Realiseren van het traject Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad 

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties. 

 

 

 

                                                                 

11 Idem als voetnoot 1 
12 Idem als voetnoot 1 
13 Idem als voetnoot 1 


