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Voorwoord

De Stad Gent wil kinderen en jongeren actief 
betrekken bij het beleid. Diverse lokale 
beleidsdomeinen grijpen immers rechtstreeks in in 
de leefwereld van kinderen en jongeren.
Met het project Thuis in ’t stadhuis wil de Stad 
kinderen uitnodigen om kennis te maken met de 
werking van het Gentse stadsbestuur. Door een 
open huis te zijn willen we kinderen de concepten 
‘democratie’ en ‘burgerschap’ op een speelse en 
participatieve wijze laten ontdekken en uitdiepen.

Het project heeft zopas zijn tweede jaar beëindigd. 
Een mooi moment om even stil te staan bij de 
resultaten ervan.

In het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 werd alvast 
resoluut gekozen om dit waardevolle project verder 
te zetten.

Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van 
Economie, Jeugd en Middenstand
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werking van de stad en democratisch burgerschap. 
Zo kunnen zij de ‘aangeleerde’ zaken op een leuke 
manier in de praktijk brengen.

-  Na een korte pauze start het onderdeel waarbij 
de leerlingen hun voorstellen om de stad 
kindvriendelijker te maken, presenteren aan de 
inspraakconsulente van de Jeugddienst.

In juni 2011 eindigt het tweede jaar waarin dit 
project loopt.

In totaal hebben er 46 sessies in het stadhuis 
plaatsgevonden. Hieraan namen 905 leerlingen uit 
26 verschillende scholen deel. 

-  13 stadsscholen (Henri D’Haese, De Loods, De 
Harp, De Spiegel, De Piramide, De Regenboog, 
Het Trappenhuis, Oefenschool Wispelberg, De 
Letterdoos, F. Laurentinstituut, De Kleurdoos, 
Klaverdries, Bollekensschool, )

-  9 scholen van het vrije net (St-Paulus, Visitatie 
St-Amandsberg, St-Janscollege Oude Bareel, 
Edugo St-Bernadette, St-Salvator, De Boomhut, 
Nieuwenbosch, St-Lievenscollege, St-Vincentius)

-  1 school uit het Gemeenschapsonderwijs (De Kleine 
Icarus)

-  3 Buso-scholen (Buso Binnenhof, Buso Sint-Jozef, 
Buso Octopus)

Hiernaast organiseerden we ook een activiteit op 
maat voor basisschool Kompas, waar echter geen 
concrete voorstellen werden gedaan.

Dit leverde in 2 jaar meer dan 230 voorstellen op, 
die werden verwerkt, doorgegeven aan de betrokken 
diensten en een antwoord kregen. 
Om de voorstellen te beantwoorden werken tal van 
diensten mee. Met deze publicatie willen we tevens 
onze collega’s van Gebiedsgerichte Werking, de 
Groendienst, Milieudienst, Dienst Mobiliteit, Unit 
Buurtsport, alsook de medewerkers van Ivago en De 
Lijn bedanken.

Net als bij sommige andere (stads)diensten was 
het voor De Lijn even wennen aan het idee dat ook 
kinderen met vragen zitten en dat ook zij (vaak 
zinnige) voorstellen kunnen doen. Op dit vlak draagt 
het project zeker toe aan het uitdragen van de 
inspraakgedachte door kinderen. 

Het project
Hoewel de gemeentelijke overheid het dichtst bij de 
bevolking staat, is toch niet iedereen vertrouwd met 
de werking ervan. Dit geldt voor veel volwassenen, 
dus zeker ook voor kinderen. Woorden als ‘het 
college’, ‘schepenen’, ‘commissies’ zijn dikwijls holle 
woorden, waarbij kinderen zich weinig kunnen 
voorstellen.
Gezien ‘informatie’ een basisvoorwaarde is tot 
‘participatie’ is het evident dat we kinderen eerst 
laten kennismaken met de werking van hun eigen 
stad alvorens van hen te verwachten als volwaardig 
lid van diezelfde stad te participeren.
Vanuit deze visie heeft de Jeugddienst, in 
samenwerking met het Vredeshuis, het project 
“Thuis in ’t stadhuis” ontwikkeld.

Het project Thuis in ’t stadhuis richt zich naar 
leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van het 
basisonderwijs. Dit is een bewuste keuze: de beoogde 
competenties zitten namelijk in de eindtermen voor 
die leeftijdsgroep.

Het project heeft een aantal doelstellingen.
Allereerst wil het kinderen laten kennismaken met de 
werking van het stadsbestuur en daaraan gekoppelde 
begrippen als ‘democratie’ en ‘burgerschap’
Het project wil ook aan kinderen laten weten/
ondervinden op welke manieren de burger 
invloed kan hebben op het stadsbeleid, en meer 
specifiek kinderen en jongerenHet project wil ook 
de gelegenheid bieden om kinderen zélf aan het 
woord te laten, door o.a. zelf concrete voorstellen te 
formuleren naar het stadsbestuur toe.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen.
Als voorbereiding wordt aan de deelnemende klassen 
een informatiepakket aangeboden over de Stad Gent, 
bedoeld als eerste kennismaking. Hierin staat o.m. 
een korte historiek over onze stad, een onderdeel 
rond democratisch burgerschap, uitleg rond de 
werking van het Gentse Stadsbestuur en kanalen om 
hieraan te participeren.

Via een methodiek die in het infopakket zit, kunnen 

de klassen een aantal voorstellen naar hun stad 
formuleren om hun stad nog kindvriendelijker 
te maken. Dit onderdeel wordt dus in de klas 
voorbereid om tijdens het bezoek te kunnen 
‘overhandigen’.
- leerkrachten maken dan een afspraak voor een 
activiteit in het stadhuis.
De activiteit die aangeboden wordt in het stadhuis 
bestaat uit verschillende delen. Het eerste luik wordt 
begeleid door de medewerkers van het Vredeshuis.

-  Er wordt gestart met een kort rondleiding 
in het stadhuis. De kinderen bezoeken 
de gemeenteraadszaal, de trouwkapel, de 
pacificatiezaal en komen via de oude gotische 
trappen naar de arsenaalzaal. 

-  In de arsenaalzaal spelen zij het interactieve spel 
‘Drakenslot’, dat speciaal voor dit doeleinde is 
ontwikkeld. In verschillende spelfasen worden 
de leerlingen getest op hun kennis omtrent de 
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De voorstellen van de kinderen
De voorstellen van de kinderen komen tot stand in de 
klas, aan de hand van een specifieke methodiek. Om 
hen bewust stil te doen staan bij hun eigen voorstel, 
krijgen ze een aantal vragen voorgeschoteld. Enkele 
voorbeelden:

-  Waarom denk je dat de Stad kan helpen bij dit 
voorstel? Aan welke stadsdiensten denken jullie?

-  Wie zal er allemaal blij zijn met dit voorstel? 
Waarom?

-  Zijn er ook mensen die misschien helemaal niet blij 
zullen zijn met dit voorstel?

-  Wat kunnen jullie zelf doen om dit voorstel uit te 
werken?

Daarna mogen ze ook nog een visualisering maken 
bij hun voorstel. Dit kunnen tekeningen, maquettes 
en andere knutselwerken zijn. 

In het laatste deel van het bezoek aan het stadhuis 
overhandigen de kinderen hun voorstel aan de 
inspraakconsulente van de Jeugddienst. Op dat 
moment wordt er nog uitvoerig ingegaan op de 
ideeën van de kinderen, zodat hun vragen heel 
duidelijk worden gemaakt. Er wordt ook aan de 
kinderen uitgelegd welke weg hun voorstellen 
nog zullen afleggen. Want hier eindigt het verhaal 
uiteraard niet!

Elk voorstel wordt door de Jeugddienst ingevoerd 
in een database. Daarna wordt bekeken voor welke 
diensten de vraag of het voorstel bedoeld is. Dit 
wordt doorgestuurd aan de betrokken dienst. Deze 
formuleert een antwoord dat vervolgens door de 
Jeuggdienst in briefvorm wordt gegoten. Deze brief, 
ondertekend door de schepen bevoegd voor Jeugd, 
wordt aan de betrokken kinderen bezorgd. 

De voorstellen zijn van allerlei aard. Een aantal 
voorstellen kunnen op korte termijn in actie 
worden omgezet. Andere worden meegenomen bij 
de opmaak van plannen of beleidsbeslissingen op 
middenlange of lange termijn.
Sommige vragen zijn niet haalbaar. Dan krijgen de 
kinderen een beargumenteerd antwoord. Nog andere 
voorstellen vallen buiten de verantwoordelijkheid 
van de Stad. Tot slot zijn er ook vragen die 
voortkomen uit een tekort aan informatie bij de 
kinderen. Ook hier krijgen de kinderen dan een 
uitgebreide uitleg. 
 
De voorstellen van de kinderen worden zo ruim 
mogelijk verspreid. Ze worden gepresenteerd 
aan onder andere de medewerkers van de Dienst 
Gebiedsgerichte Werking, de leden van de Plangroep 
Speelruimte en de Jeugdraad. Op regelmatige 
tijdstippen worden rapporten getrokken per thema 
of wijk.
Ook met deze publicatie willen wij een ruimere 
bekendheid geven aan de ideeën van kinderen.

Bent u ondertussen ook benieuwd geworden naar de 
voorstellen van de kinderen? 
Zijn ze van een ‘andere soort’ dan bijvoorbeeld de 
suggesties in een wijkdebat? 
Klopt het cliché dat kinderen alleen maar dromen 
van subtropische zwembaden en overal grote 
voetbalvelden?

Lees dan vooral verder. Hier volgt een overzicht van 
wat kinderen bezighoudt in hun stad. De voorstellen 
zijn geordend per thema en staan in volgorde van 
‘meest gevraagd’. 
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Thema speelruimte

Spelen is ontzettend belangrijk voor kinderen. Meer 
zelfs, spelen speelt een grote rol in de ontwikkeling 
van een kind. Ze leren er door nadenken over 
dingen, ze leren hierdoor hun omgeving kennen, hoe 
problemen op te lossen en nog veel meer. Buiten 
kunnen spelen is iets wat elk kind nodig heeft. De 
voordelen hiervan hoeven we wellicht niet meer toe 
te lichten.

Kinderen geven ook zelf aan dat ze spelen heel 
belangrijk vinden. Het is niet voor niets het thema 
waarover het stadsbestuur de meeste voorstellen 
heeft gekregen. Bijna 30 % van de vragen hebben te 
maken met speelruimte. Soms zijn hun voorstellen 
en vragen heel “to the point”, in andere gevallen kan 
je het tussen de regels lezen.

Meer speelruimte

Om te kunnen spelen heb je natuurlijk plaats nodig. 
Dit is dan ook één van de meest gehoorde vragen.

“Ik wil meer speelruimte omdat ik 
altijd lang moet lopen vooraleer we in 
de speeltuin zijn.”    
(F. Laurentinstituut, 2010)

“Ik wil een speelruimte want het is te 
leeg op straat. Je kunt dan niks doen.” 
F. Laurentinstituut, 2010)

“In mijn wijk zijn er veel kinderen 
maar er zijn geen speeltuintjes. 
Daarom blijven we thuis. Of we 
spelen op straat met ons eigen gerief.” 
(Oefenschool Wispelberg, 2011)

In Gent zijn er nochtans al meer dan 120 
speelterreinen. Maar vaak merken we dat die nog 
niet allemaal voldoende gekend. 
De voorstellen van de kinderen worden doorgegeven 
aan het team speelruimte. Elk jaar wordt samen 
met de Groendienst een prioriteitenlijst opgemaakt 
in functie van de (her)aanleg van speelterreinen. 
Hierbij zijn de voorstellen van de kinderen één van 
de bronnen waarmee rekening gehouden wordt.

Bij de antwoordbrief wordt steeds de Speelkaart 
meegestuurd. Hierop kunnen ze zien welke 
speelterreinen in hun eigen buurt zijn. Ze kunnen 
gemakkelijk zien welke speeltoestellen er op welke 
plek staan. Misschien leren ze via de Speelkaart 
nieuwe plekjes kennen.
Sinds kort is er ook een digitale versie van de 
Speelkaart. Op de nieuwe kidssite van de Stad (www.
gent.be/jeugd) is er een link naar deze speelkaart.

De Jeugddienst start in de zomer van 2012 met een 
proefproject om semipublieke ruimte open te stellen 
voor kinderen. De tuin van de Integratiedienst 
zal vanaf half augustus opengesteld worden voor 
kinderen uit de buurt. Indien dit project positief 
wordt geëvalueerd, kan dit ook op andere locaties 
gebeuren. Op deze wijze wordt ook extra speelruimte 
gecreëerd. 

Informatie

Naast de heel algemene oproep naar meer 
speelruimte, hebben kinderen ook specifieke vragen. 
Zo merken we bijvoorbeeld dat kinderen vaak niet 
op de hoogte zijn van de veranderingen in hun wijk. 
Ze zien bijvoorbeeld dat hun speeltuin verdwenen 
is (zoals een tijdlang in de Londenstraat), maar 
weten niet wat er in de plaats zal komen. Blijkbaar 
hebben kinderen moeilijker toegang tot dergelijke 
informatie.

“Het park tussen de Acaciastraat en 
het Fonteineplein is nog steeds niet 
gemaakt. Sinds toen ik in de 2e zat. 
Ondertussen zit ik in de 6e.”   
(De Piramide, 2010)

In de antwoordbrief wordt uitgelegd wat de stand 
van zaken is van het desbetreffende project en 
hoelang het nog ongeveer zal duren alvorens ze er 
kunnen gaan spelen.
Ondertussen onderzoekt de Jeugddienst hoe 
kinderen beter op de hoogte kunnen gehouden 
worden over veranderingen in hun wijk. 
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Speeltoestellen voor 
tieners

Een vaak gestelde vraag door de kinderen is deze 
naar speeltoestellen aangepast aan hun leeftijd. 
Volgens hen zijn de speelterreinen vaak gericht naar 
jonge kinderen en voelen zij zich hier te ‘oud’ voor.

“Meer originele speeltuigen die 
ook voor kinderen van 10 en 12 
jaar leuk zijn en ook voor kinderen 
die wat ouder zijn.” (François 
Laurentinstituut, 2010)

“In de meeste parken staan er 
alleen maar speeldingen voor kleine 
kinderen. Voor ons staat er niet 
veel. Ik wil ook toffe dingen om op te 
spelen.” (Nieuwen Bosch, 2010)

Met deze voorstellen gaat de Jeugddienst aan de slag. 
Midden 2010 heeft de Jeugddienst samen met twee 
groepen 10 tot 12jarigen een onderzoek  gedaan naar 
speelterreinen voor tieners. De bevindingen uit dit 
onderzoek werden aan de Groendienst overhandigd, 
om hier in de toekomst op te kunnen inspelen.

Nette speelterreinen

De kinderen geven ook heel wat knelpunten aan rond 
dit thema. De belangrijkste zijn:

* De algemene properheid op de speelterreinen. 
Over een aantal plekken kregen we heel concrete 
signalen.

“De speeltunnel in het parkje aan de 
Nekkerbergslaan zit vol afval.” (De 
Harp, 2009)

“Op El Paso gooien mensen 
afgedankte kleren weg die versleten 
zijn.” (Oefenschool Wispelberg, 2010)

“In de Groene Vallei ligt er veel 
vuilnis. Er moeten daar meer 
vuilbakken komen want ze zitten 
overvol. In het bos liggen er ’s avonds 
alcoholflessen en veel vuilniszakken. 
Er zitten ook veel ratten.” 
(Oefenschool Wispelberg, 2011)

“We willen ook geen vuilnis in het 
water van de Blaarmeersen. Er liggen 
blikjes, papiertjes, etensresten, een 
schildpad, maandverbanden en 
plastic. Sommige gooien het zakje 
op het strand, in het gras of in het 
water.” (Henri D’Haese, 2011)

Concrete signalen en opmerkingen worden steeds 
doorgegeven aan de Groendienst. Waar nodig wordt 
er een opruimactie uitgevoerd of een gifbak voor 
ratten geplaatst. In de antwoordbrief laten we de 
scholen ook weten wat de meldpunten voor afval 
en sluikstort zijn en waar zij een rattenprobleem 
kunnen melden. Op die manier kunnen ze eventuele 
problemen in de toekomst sneller en rechtstreeks 
melden.

* Hondenpoep op speelterreinen. De kinderen 
zijn helemaal gewonnen voor het idee van 
hondentoiletten en vragen er meer.

“Hondentoiletten in de speelpleinen 
anders trap ik in de kaka. Of als je 
voetbalt en keeper staat, val je erin.” 
(Oefenschool Wispelberg, 2010)

“In het park ‘De Vijvers’ is er maar 1 
hondentoilet in het begin. We willen 
het liefst ook een hondentoilet vlak bij 
het grote grasplein. Het is daar dat de 
mensen hun hond laten loslopen en er 
veel hondenpoep in het gras ligt” (De 
Kleurdoos, 2010)

Er zijn 150 hondentoiletten in Gent en dat is best 
veel. Als er suggesties werden gegeven rond concrete 
parken wordt dit doorgegeven aan de Groendienst. 
In enkele gevallen (bvb. het park De Vijvers in 
Ledeberg) zijn er plannen voor vernieuwen van het 
park. De suggesties van de kinderen worden via deze 
weg meegenomen in het inspraakproces. 

* We kregen ook enkele opmerkingen binnen over 
kapotte speeltoestellen.

“In Dracoena is er veel kapot, zoals de 
planken van het voetbalveld. En het 
achterste plein ligt vol glas en aarde.” 
(Oefenschool Wispelberg, 2010)

Ook deze signalen worden doorgegeven aan de 
Groendienst en waar nodig zullen herstellingswerken 
worden uitgevoerd. In de antwoordbrief wijzen we er 
de kinderen op dat er op elk speelterrein een bordje 
staat met een telefoonnummer dat je kan contacteren 
als er zaken defect zijn. Zo kunnen zij dit in de 
toekomst zelf melden.

* Een aantal kinderen vinden het vervelend dat er 
geen openbare toiletten zijn op de speelterreinen.

“In verschillende parken zijn er geen 
wc’s en als ik moet plassen moet ik 
naar huis en kan ik niet spelen. En 
sommigen doen dan hun toilet in de 
struiken.” (De Boomhut,2010)

Openbare toiletten zijn geen evidente ingreep in een 
park. Waarom dit zo is, wordt uitvoerig uitgelegd 
aan de kinderen. Concrete suggesties worden aan de 
Groendienst doorgespeeld.

Claimgedrag op 
speelterreinen

Nog een vaak gehoorde signaal rond speelterreinen, 
is dit van het storende (claim)gedrag van groepjes 
jongeren. Een aantal speelterreinen komen steeds 
weer ter sprake, met name het Tolhuispark, het 
Baudelopark en het Dracoenapark.
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“Wij willen meer veiligheid voor 
kleine kinderen in de speeltuinen. 
Er zijn wel veel speeltuinen, maar 
daar hangen dikwijls grote gasten 
rond. Die doen daar dingen die niet 
mogen. Misschien moeten er aparte 
speeltuintjes gemaakt worden voor de 
kleintjes. Maar dat zal wellicht niet 
veel helpen.” (Binnenhof)

“Wij gaan niet naar het Tolhuispark 
want daar gebruiken ze meestal 
drugs! We willen dat er elke week 
eventueel een controle door de politie 
is. Alsjeblieft.” (St-Salvator, 2010)

“We kunnen niet gaan spelen in 
Dracoena. Daar spelen veel grote 
jongens en die laten ons niet 
meespelen. Ze plagen ons de hele tijd.”  
(De Regenboog, 2010)

“In het Arbedpark en het Keizerspark 
lopen er mensen die kinderen lastig 
vallen en bedreigen. En de politie doet 
bijna niets. Maar als het jeugdhuis 
in het Keizerspark open is, is het 
veiliger.” (Henri D’Haese, 2011)

Het overlastprobleem in deze parken is door vele 
(stads)diensten gekend. Bij ieder concreet signaal 
werd de politie op de hoogte gebracht. De signalen 
worden ook doorgegeven aan de Dienst Lokale 
Preventie en Veiligheid. 
Aan de kinderen wordt telkens in de antwoorden de 
relevante nummers (Stadswacht, Politie en Dienst 
Lokale Preventie en Veiligheid) meegegeven. We 
sporen hen aan dergelijk gedrag in de toekomst zeker 
te melden.

Verder zal in het najaar 2011 in de wijk Brugse 
Poort een proefproject starten met outreachende 
jeugdwerkers. Het doel is om het vrijetijdsaanbod op 
de pleinen te verhogen en het positief samenspelen te 
bevorderen.

Thema 
natuur & groen

Ruim een kwart van de voorstellen gaan over meer 
groen en natuur in onze stad. Het staat hierbij op 
de tweede plaats van de meest gestelde vragen. 
Op dat vlak verschillen kinderen niet zoveel van 
volwassenen. 

Meer groen

Wellicht is iedereen het erover eens dat een 
‘groene’ stad een mooi streefdoel is. Wie wil er niet 
tegelijkertijd genieten van de voordelen van het 
stadsleven én voeling hebben met de natuur! Dit 
geldt evenzeer voor kinderen. Ook zij willen graag 
(nog) meer groen zien in hun stad. Zij geven echter 
geen suggesties voor concrete plaatsen in Gent, het is 
meer een algemene vraag naar ‘meer groen’.

“Ik wil graag dat de stad Gent meer 
groen in onze stad brengt. Ik bedoel 
daarmee op lege pleinen meer bomen 
en bloemen en bankjes. Dan kunnen 
we in de zomer genieten van een mooi 
stukje natuur in onze mooie stad 
Gent.” ( F. Laurentinstituut, 2010)

“Wij willen meer parken en vijvers 
in Gent. Er zijn al genoeg wegen 
en we willen meer groen. Vooral 
in het centrum van de stad zie je 
alleen maar stenen en geen groen.” 
(Bollekensschool, 2011)

“Ik vind persoonlijk dat er 
leegstaande huizen mogen worden 
gesloopt, om daar parken te kunnen 
bouwen.” (Bollekensschool, 2011)
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De Stad vindt het uiteraard ook heel belangrijk 
om voldoende groen te voorzien, en bij 
stadsvernieuwingsprojecten en kleinere projecten 
(heraanleg straat e.d.) wordt aan dit thema veel 
aandacht besteed. Op lange termijn maakt dit de stad 
hopelijk groener. 
In de antwoorden wijzen we er ook op dat een stad 
langs de andere kant ook ‘lege’ pleinen nodig heeft. 
We willen immers ook nog plaats hebben voor 
markten en evenementen. 

In het verlengde hiervan werkt de Jeugddienst 
nauw samen met het Brede School Project om 
schoolspeelplaatsen groener en avontuurlijker in 
te richten. Scholen kunnen steeds beroep doen op 
de Jeugddienst indien ze hieromtrent informatie of 
ondersteuning wensen.

Meer bomen

Verder krijgen we ook heel vaak specifiek de vraag 
naar meer bomen.

“Wij willen meer bomen langs de weg. 
Bomen geven veel zuurstof en dat 
is in grote straten heel belangrijk.” 
(Nieuwen Bosch, 2010)

Hier wijzen we er in het antwoord telkens op dat 
er bij het aanplanten van bomen rekening moet 
gehouden worden met veel zaken (afstand van gevels, 
ondergrondse leidingen, …). Een jonge aangeplante 
boom heeft immers ook plaats nodig om te groeien.  
We deden ook een oproep om zelf een steentje bij te 
dragen en thuis of op school plaats vrij te maken voor 
meer bomen. Zo kunnen we met z’n allen onze stad 
boomrijker maken.

Dieren

Af en toe komt er een vraag naar dierentuinen/
kinderboerderijen.

“Wij willen graag een dierentuin 
in Gent, want kinderen houden van 
dieren. Dit is ook een goed idee voor 
iedereen, voor jong en oud. De zoo van 
Antwerpen is veel te ver.” (Nieuwen 
Bosch, 2010)

“Wij willen meer kinderboerderijen, 
omdat de kinderen meer natuur 
zouden leren kennen” (Sint-
Vincentius, 2011)  

In de antwoorden wijzen we de kinderen er op dat 
het onderhouden van dieren specifieke vereisten 
stelt. Het is niet haalbaar voor de Stad om een 
dierentuin op te richten. Bovendien hebben we al een 
kinderboerderij 

(De Campagne). Tot slot laten we ook aan de 
kinderen weten dat er wel degelijk dieren zijn in de 
stad. In enkele stadsparken kan je ze gaan bekijken. 
Bijvoorbeeld in het Maaltebruggepark wonen een 
pony, geiten, kippen en tropische vogels.

Varia

We krijgen regelmatig een aantal losse, éénmalige 
suggesties.

“Wij willen kindertuintjes waar alle 
kinderen kunnen fruit en groenten 
telen en waar kinderen dichter bij de 
natuur kunnen worden gebracht.” ( 
St-Janscollege Visitatie, 2009)

Hier geven we in het antwoord de contactgegevens 
van het volkstuintje door. Bovendien opperden we 
de suggestie dat dit misschien ook op school kan 
gebeuren. Deze school bevindt zich in het werkgebied 
van een Brede School die momenteel een project 
rond ‘groene en avontuurlijke speelplaatsen’ aan het 
uitwerken is.

“Wij willen meer voorgeveltuintjes 
en bloembakken (gratis) in Gent.” (5e 
leerjaar St-Janscollege Visitatie)

We leggen in het antwoord uit dat je die zelf gratis 
kan aanvragen en geven de procedure daartoe door.
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Thema milieu

Naast de vraag naar meer groen en natuur, zijn de 
kinderen ook heel bezorgd om het milieu.

Afval

De roep om meer vuilbakken in onze stad klinkt 
groot uit de monden van de kinderen.

“Wij willen meer vuilnisbakken. Er 
zijn er te weinig, ze zijn overvol en je 
kan er niet in sorteren.”

In onze stad staan er zo’n 3000 vuilbakjes. Per week 
wordt er 8000 keer een vuilbakje leeggemaakt, in de 
zomer zelfs meer. Er zijn verschillende stadsdiensten 

verantwoordelijk voor de plaatsing van deze 
vuilbakken en elke burger mag suggesties doen om 
een extra vuilbak te plaatsen. Aan de kinderen werd 
uitgelegd hoe ze dit juist kunnen doen. 

Verder werden ons enkele meldingen van 
sluikstorten gedaan.

 “In de St-Salvatorstraat is er 
een klein steegje. Dit steegje is 
een echt sluikstort. Het stinkt er 
verschrikkelijk. Kan hier niks aan 
gebeuren?” (St-Salvator, 2010)

Dit signaal werd doorgegeven aan de politie. 
In de antwoordbrief gaven we de contactgegevens 
van het meldpunt sluikstort mee aan de kinderen, 
zodat ze eventuele problemen in de toekomst 
rechtstreeks kunnen melden. Na een tweede bezoek 
van deze school kregen we van de leerkracht te horen 
dat de situatie intussen verbeterd was.
Ondertussen wil de Stad steviger inzetten tegen 
sluikstorten. Wellicht komen er een op een 15tal 
‘hotspots’ camera’s om hierbij te helpen. 

In alle antwoorden rond afval proberen we ook de 
kinderen te sensibiliseren. Aangezien dit thema 
hen nauw aan het hart ligt, wijzen we hen erop dat 
iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen door 
zelf het goede voorbeeld te geven en altijd afval in 
de vuilnisbak te gooien. Jong geleerd is immers oud 
gedaan. 

Kinderen hebben ook ideeën om de mensen te 
sensibiliseren om hun afval niet op straat te gooien:

“Kinderen kunnen tekeningen 
maken en op de vuilbakken plakken. 
Zo worden de mensen er naar 
toe getrokken.” (6e leerjaar De 
Regenboog)

“Meer slogans op vuilniszakken en 
overal affiches. Bijvoorbeeld: leef zo 
groen als een meloen! Leef gezond, 
smijt je afval niet op de grond!” (6e 
leerjaar, F. Laurentinstituut)

Deze vraag is voorgelegd aan de Groendienst 
en Ivago. Er zal niet worden ingegaan op deze 
voorstellen en wel om volgende reden. Vuilbakken 
worden vaak beplakt met affiches en stickers, wat er 
heel slordig uitziet. 

De Stad voert dus campagne tegen wildplakkers om 
dit te vermijden. Het zou bijzonder contradictorisch 
zijn om dan als Stad zelf straatmeubilair te gaan 
beplakken. 

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een thema dat regelmatig 
terugkeert. Kinderen zijn blijkbaar heel bezorgd 
over de luchtkwaliteit in onze stad. Op zich is dit 
hoopgevend dat kinderen, de toekomst van onze 
stad, zich hier heel bewust van zijn.
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“Géén verkeer in de stad. Alle verkeer 
boven de stad. Een koepel boven de 
stad. Zo hebben we dan zuivere lucht.” 
(Binnenhof, 2010)

“Ik zou graag willen dat er in het 
centrum wat minder auto’s rijden. 
Want het is daar altijd zo druk en het 
is ook helemaal niet goed voor het 
milieu al die uitlaatgassen.” (Octopus, 
2010)

Deze signalen worden doorgegeven aan de 
Milieudienst. De Stad probeert hier alvast het goede 
voorbeeld te geven, door bijvoorbeeld bij aankoop 
van nieuwe dienstwagens voor milieuvriendelijke 
modellen te kiezen. En natuurlijk promoten we zo 
veel mogelijk het gebruik van de fiets!

Autoloze zondagen

Initiatieven als autoloze zondagen worden door 
kinderen erg gesmaakt. We krijgen af en toe de vraag 
naar meer autoloze zondagen, maar het mag ook 
meer zijn dan de zondag alleen.

“Wij willen een autoloze week. 1 
week geen auto’s, behalve politie, 
brandweer, ambulance en bus.” (De 
Piramide, 2009)

“Er rijden veel te veel auto’s in onze 
stad. daardoor kunnen kinderen niet 
meer spelen. Wij willen meer autoloze 
zondagen.” (De Regenboog, 2010)

In het antwoord laten we de kinderen weten dat 
de Stad autoloze zondagen erg toejuicht, maar dat 
het niet mogelijk is om alle verkeer uit een stad te 
weren. Ook op dat vlak doen we het trouwens niet 
zo slecht, want Gent heeft het grootste (autovrije) 
voetgangersgebied in heel Europa.
Er werd ook verwezen naar de mogelijkheid om voor 
een bepaalde periode een speelstraat aan te vragen. 

Andere ideeën

Tot slot nog enkele losse suggesties:

“Mijn voorstel is om de lichten in de 
stad te verminderen en om ze ook 
minder lang te doen branden.” (De 
Harp, 2009)

“De peukenpakker. De peukenpakker 
is iemand die controleert of er iemand 
zijn sigarettenpeuk op de grond gooit. 
Wie dat doet, krijgt een boete van 50 
euro.” (De Spiegel, 2009)

“Zonnepanelen plaatsen op openbare 
gebouwen.” (Buso Binnenhof, 2010)

Het is leuk om te weten dat kinderen suggesties 
opperen voor zaken waar de Stad eigenlijk ook al mee 
bezig is. Voor de thema’s die worden aangehaald, 
zijn meestal net acties gestart of gepland. Zo heeft 
de Stad een uitgekiend lichtplan en wordt er gewerkt 
aan het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen die 
eigendom zijn van de Stad. Deze informatie kunnen 
we dan ook doorgeven aan de kinderen. Thema 

mobiliteit & verkeer

Kinderen bewegen zich dagdagelijks doorheen 
onze stad. Ze doen dit als voetganger, als fietser 
en als passagier in de auto of bus. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat ze hier een aantal 
pijnpunten blootleggen. Het is opnieuw duidelijk 
dat de bezorgdheden van kinderen in wezen niet zo 
verschillen als deze van volwassenen.

Overdreven snelheid

In het project krijgen we vaak opmerkingen over 
overdreven snelheid. Leerlingen vragen naar 
meer flitspalen, verkeersdrempels en toezicht 
onder de vorm camera’s en meer agenten. Er 
werden ook enkele specifieke straten genoemd: 
de Sleepstraat, Gasmeterlaan, F. Ferrerlaan en de 
Antwerpsesteenweg.

“In onze straten rijden auto’s veel 
te vlug. Daarom zouden we graag 
meer verkeersdrempels hebben, 
bijvoorbeeld aan het Stapelplein en 
de Gasmeterlaan. Wij willen dat de 
auto’s trager rijden. Dat ze rijden met 
zone 30. En dat er meer controles zijn 
in de straat.” (St-Salvator, 2010)

Door dit aan te kaarten leggen kinderen de vinger op 
de wonde. Overdreven snelheid is een probleem waar 
ook de Stad geen pasklare oplossing voor heeft. Er 
worden veel acties op touw gezet, van sensibiliseren 
tot sanctioneren. De kinderen reiken een aantal 
oplossingen aan, maar meestal zijn die niet zo 
evident om in de praktijk toe te passen: flitspalen en 
verkeersdrempels zijn niet altijd de juiste oplossing. 
Het blijft eigenlijk een mentaliteitsprobleem bij 
enkele chauffeurs. De Stad weigert zich hier samen 
met de kinderen bij neer te leggen en zal hier 
blijvend tegen optreden.
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Verkeersveiligheid rond de 
scholen

Kinderen liggen ook wakker van het verkeer 
rond hun school. Dit is natuurlijk een plek die ze 
frequenteren en dat is dus niet verwonderlijk. Ze 
doen een aantal suggesties om de schoolomgeving 
veiliger te maken.

“Dat er op gelet wordt voor de auto’s 
minder snel te laten rijden. Dat er een 
flitspaal komt in de schoolstraten.” 
(Henri D’haese, 2009)

“Heraanleg Antwerpsesteenweg zodat 
we veilig kunnen oversteken om naar 
school te gaan.” (St-Janscollege Oude 
Bareel, 2010)

“Ik wil een klein weggetje naar 
school, waar geen auto’s of fietsen 
mogen rijden. Dan kunnen we veilig 
naar school. Ons ouders kunnen ons 
dan afzetten op een pleintje en de 
kinderen kunnen dan te voet langs het 
kleine weggetje naar school gaan.” 
(Nieuwen Bosch, 2010)

“We zitten met een zeer groot 
probleem van verkeersveiligheid 
aan onze school. Wij zouden heel 
graag hebben dat ouders niet meer 
foutief kunnen parkeren aan onze 
school in- en uitgang. Alsjeblieft, 
kom eens kijken naar onze school.” 
(Klaverdries, 2011)

In het antwoord laten we de kinderen weten dat bij 
de Dienst Mobiliteit mensen sterk nadenken over en 
acties ondernemen voor verkeersveiligheid rond de 
scholen en dat we hun suggesties dan ook aan die 
mensen doorgegeven hebben. Scholen kunnen zich 
ook inschrijven om een ‘schoolvervoerplan’ te laten 
opmaken. We lieten hen weten hoe ze dit kunnen 
aanvragen.

De kinderen denken niet alleen aan zichzelf, maar 
bijvoorbeeld ook aan hun leerkrachten.

“Meer parkeerplaatsen voor juffen en 
ouders om de kinderen af te zetten aan 
school. En voor de juffen en meesters 
omdat zij tussendoor hun auto niet 
kunnen verzetten.” (Henri D’Haese, 
2009)

Openbaar vervoer

Verder ontvangen we heel wat vragen en suggesties 
rond openbaar vervoer. De bus en tram zijn immers 
een vaak gebruikt vervoersmiddel voor het woon-
schoolverkeer.  
Voor het beantwoorden van deze vragen wordt 
steeds contact opgenomen met de klantendienst van 
De Lijn. Zij formuleerden dan een antwoord op de 
vragen.

“Speciale kinderbussen. Bussen zijn 
meestal vol en dan rijden ze gewoon 
door de haltes, tenzij er iemand op de 
bel drukt. Dan kom je te laat op school 
of thuis. En soms zitten er rare, zatte 
mensen op de bus. Wij vinden dat de 
maximale leeftijd op de kinderbussen 
16 jaar moet zijn.” (5e leefgroep De 
Spiegel)

“Op de grote nieuwe trams wordt de 
halte afgeroepen. Het zou goed zijn als 
dit op alle trams en bussen gebeurt. 
Dit is gemakkelijk voor toeristen en 
blinden.” (Buso Binnenhof)

“Bij elke bus- en tramhalte een 
elektronische aanduiding met 
de wachttijden hangen.” (Buso 
Binnenhof)

Fietsen in de stad

Kinderen gebruiken heel vaak de fiets om zich te 
verplaatsen, wat we uiteraard toejuichen. Het is dus 
evident dat we over dit onderwerp suggesties binnen 
krijgen en vraag naar betere fietsvoorzieningen. 
Er worden als het gaat over fietspaden ook een 
aantal specifieke straten en kruispunten genoemd: 
de Tweekappelenstraat, Keizer Karelstraat, 
Tolhuislaan, Gerardstraat, Antwerpsesteenweg, 
Coupure, Bevrijdingslaan en sommige delen van de 
Brugsesteenweg. 

“Nog meer opstelvakken voor fietsers 
bij kruispunten met lichten, meer 
afgezonderde fietspaden met gras of 
bomen (zoals in Nederland) en meer 
éffen fietspaden.” (St-Paulus, 2009)

“Wij willen veiligere fietspaden. 
Bijvoorbeeld in de Keizer Karelstraat. 
Nu wordt daar langs twee kanten 
geparkeerd en is er geen plaats meer 
voor fietsers. Ons voorstel is om langs 
één kant de parkeerstrook weg te doen 
en daar een fietspad te maken.” (St-
Lievenscollege, 2010)
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In In onze antwoorden leggen we vooral uit dat 
fietspaden heel belangrijk zijn, maar dat niet elke 
straat toelaat een breed fietspad aan te leggen. Door 
sommige straten moeten nu eenmaal ook nog auto’s 
en bussen kunnen rijden én mensen met een winkel 
hebben ook graag parkeerplaatsen in de buurt van 
hun winkel. Voor de drukste straten reiken we 
voor de kinderen alternatieve routes aan. De Stad 
heeft hier namelijk een handig hulpmiddel voor: de 
website www.gentfietst.be. We geven de kinderen 
ook een fietskaart mee, waarmee ze in de toekomst 
zelf veilige routes kunnen uitstippelen.

Kasseien

Heel opvallend is dat kinderen veel klagen over 
fietsen op kasseien, vooral in het centrum van de 
stad. Kinderen zijn niet gek op kasseien. Minstens 10 
voorstellen gingen over deze kasseienkwestie.

“Ik vind de stenen in sommige straten 
heel veel ambetant. Bijvoorbeeld aan 
St-Jacobs. Als je daarover fietst dan 
bibbert dat heel erg. Ik stel voor om 
een strook te maken van platte grond 
voor de fietsers.” (F. Laurentinstituut, 
2010)

“In veel straten zijn er kasseien en we 
willen platte straten!” (De Boomhut, 
2010)

We wijzen de kinderen er in eerste instantie op dat 
in sommige straten kasseien tot het authentieke 
karakter van de straat bijdragen. Hierdoor staat de 
Stad soms voor de hartverscheurende keuze tussen 
‘authenticiteit bewaren’ en ‘moderne, comfortabele 
fietspaden’. Als er een straat met kasseien wordt 
heraangelegd, zal de Stad telkens goed overwegen 
welk wegdek het meest geschikt is. Het feit dat de 
Belfortstraat (tijdelijk) geasfalteerd is, valt alvast erg 
in de smaak.

Thema vrije tijd

In dit onderdeel komen de zaken aan bod rond 
vrije tijd, los van speelruimte. Ook de thema’s sport 
en cultuur worden nog in een apart onderdeel 
behandeld. 

Slecht weer

In onze contreien is het niet altijd mooi weer. 
Kinderen kunnen dus niet altijd buiten spelen, en dit 
vinden ze vervelend. We krijgen regelmatig de vraag 
naar toffe speelplekken voor als het slecht weer is.

“Wij willen een binnenspeelruimte 
voor kinderen van onze leeftijd. 
Want het is dikwijls koud of het 
regent. Playbeach is meer voor kleine 

kinderen. Je moet er voorzichtig 
spelen want de kleintjes lopen in de 
weg.” (Nieuwen Bosch, 2010)

De duidelijke vraag naar binnenspeelruimte hebben 
we negatief moeten beantwoorden. Dit gaat namelijk 
over commerciële initiatieven die de Stad moeilijk 
zelf kan organiseren. We bieden de kinderen vooral 
alternatieven aan, bijvoorbeeld het georganiseerd 
vrijetijdsaanbod in de stad, zoals Grabbelpas en 
Swappas.

Speelstraten

Speelstraten zijn bij kinderen bijzonder populair. 
Tijdens de sessies hebben we gemerkt dat het 
een heel gekend concept is bij de kinderen en 
dat bijna iedereen graag zijn of haar eigen straat 
een Speelstraat ziet worden. Er is dus vooral een 
roep naar meer van dat. We krijgen ook concrete 
suggesties voor kandidaat-straten.
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“Wij zouden het fijn vinden dat er 
meer speelstraten komen in de zomer. 
Kinderen amuseren zich er rot bij.” 
(De Letterdoos, 2010)

“Wij willen meer speelstraten. Wij 
willen ook dat speelstraten in alle 
vakanties er zijn. Rommelmarkten 
vinden we ook leuk.” (St-
Lievenscollege, 2010)

We leggen in ons antwoord uit dat speelstraten 
niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar dat 
er een hele procedure aan voorafgaat. We lichtten 
ook toe waarom niet elke straat een Speelstraat kan 
worden. We sporen de kinderen aan om samen met 
hun ouders ook voor hun straat de procedure op te 
starten. Bovendien wijzen we hen de weg naar het 
project ‘Wijk aan zet’, waar buurtbewoners die een 
initiatief willen nemen terechtkunnen. Want ook 
kinderen kunnen een ‘wijk aan zet’ dossier indienen, 
zolang er 2 volwassenen mee ondersteunen.

Pretparken 

Het viel ons op dat er erg weinig vraag is naar grote 
‘commerciële’ zaken. Slechts af en toe zat er eentje 
tussen. Dit bewijst dat inspraak voor kinderen, 
als die goed gekaderd is, niet leidt tot irreële 
fantasierijke voorstellen. Van de 230 voorstellen 
die de kinderen hebben ingediend, zijn er slechts 2 
vragen naar pretparken.

“Ik wil meer attractieparken zoals 
Walibi. Ik wil een attractiepark in 
Gent. En als dat niet kan, wil ik dat er 
een bus rijdt naar Walibi. Dan kunnen 
kinderen alleen daar naartoe gaan 
zonder hun ouders.” (De Boomhut, 
2009)

Uiteraard wordt aan deze kinderen uitgelegd dat een 
Stad zich niet kan inlaten met commerciële en/of 
winstgevende zaken. Integendeel, de Stad zal steeds 
voor het algemeen belang kiezen. 

Andere ideeën

Tot slot kregen we ook een aantal losse suggesties:

“Mijn idee is om een soort van café 
te hebben voor enkel kinderen. Enkel 
kinderen onder de 16 jaar mogen er 
komen. (…) Alles wat je in dit café kan 
doen is lol maken. Geen ouders! Want 
het is een plek waar je even weg kan 
van stress, school en zulke dingen.” 
(De Loods, 2009)

“Het zou leuk zijn als er in de zomer 
een groot spel (met verschillende 
opdrachten) zou komen. We maken er 
dolle pret mee! Zoals een spel zonder 
grenzen.” (De Letterdoos, 2010)

“Meer jeugdwerking op maat van 
kinderen in het bijzonder onderwijs 
op woensdagnamiddag en zaterdag.” 
(Buso Binnenhof, 2009)

Elk van deze vragen krijgt een antwoord op maat. 
In ons antwoord geven we de kinderen zoveel 
mogelijk informatie mee over het reeds aanwezige 
vrijetijdsaanbod in Gent. We wijzen hen er ook op 
dat ze voor bijkomende informatie hierover steeds 
terecht kunnen bij de infobalie van de Jeugddienst.

Binnen de Jeugddienst wordt de Swappaswerking 
voor tieners vanaf augustus 2011 volledig herwerkt. 
Hiermee wil de Jeugddienst tegemoetkomen aan 
de specifieke wensen van deze doelgroep. De idee 
is dat er naast een activiteitenprogramma er ook, 
vergelijkbaar met een jeugdhuis, een instuifruimte is 
waar tieners kunnen vertoeven en rondhangen. 

Thema sport

Dat sport ook een belangrijke plaats inneemt in de 
leefwereld van kinderen, is niet verwonderlijk. Dit 
blijkt ook uit hun voorstellen. In totaal zijn er een 
40-tal voorstellen binnengekomen die iets met sport 
te maken hebben. Sporten is iets wat kinderen graag 
doen. Bovendien vinden ze het zelf gezond om te 
bewegen!

Rond dit thema werden alle voorstellen doorgegeven 
aan de Unit Buurtsport. Daar worden ze warm 
onthaald. Zij nemen de aangereikte signalen mee in 
verdere plannen. 

Sporten is gezond

Kinderen willen niet alleen zelf meer sporten, maar 
hebben de neiging anderen te willen aanzetten tot 
meer sport.

“Ik wil dat er meer mensen in de stad 
mee doen aan sport. Ik ben zelf een 
graag sportdoener, dus ik raad jullie 
aan om de gezondheid van de mensen 
te helpen en te overtuigen aan sport 
mee te doen. Help mij en de stad mee 
doen aan sport!” (F. Laurentinstituut, 
2010)

In ons antwoord laten we de kinderen weten dat de 
Stad dit zelf ook heel sterk promoot. We geven aan 
de kinderen tevens de contactgegevens van de Unit 
Buurtsport door, omdat zij vragende partij zijnn om 
in de toekomst meer suggesties van de kinderen zelf 
te ontvangen.
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Zwemmen

Kinderen gaan heel graag naar het zwembad, al is dit 
wellicht niet zijn om baantjes te trekken. 

“Je kan niet spelen in het zwembad 
Van Eyck.  Het is daar saai. Wij 
willen daar een grote glijbaan. Of 
anders een springplank.”    
( F. Laurentinstituut, 2010)

“ Wij willen graag een glijbaan in het 
Stropzwembad.” (De Kleurdoos, 2010) 

Aan de kinderen wordt uitgelegd dat elk zwembad in 
onze stad een eigen functie heeft: het ene is vooral 
bedoeld om rustig in te kunnen zwemmen, terwijl je 
in het andere net veel mag spelen. Dus de Stad kan 
niet zomaar overal glijbanen bijzetten. Soms wordt er 
ook gedroomd van een waar zwemparadijs. Wij zijn 
dan ook heel blij om hierop te kunnen antwoorden 
dat het nieuwe zwembad in de Rozenbroeken hieraan 
zal beantwoorden.

Verder krijgen we ook de vraag naar méér 
zwembaden in Gent: 

“Wij willen een zwembad in Muide. 
Omdat de andere zwembaden een 
beetje ver van ons zijn.”(De Loods, 
2009

“Wij willen een zwembad in 
Zwijnaarde. Er zijn daar veel scholen 
die ver moeten rijden om te gaan 
zwemmen.” (St-Vincentius, 2011)

In onze antwoorden aan de kinderen maken we 
duidelijk dat een zwembad plaatsen bijzonder veel 
geld kost en dat de Stad voorlopig geen plannen heeft 
om nieuwe zwembaden in te planten.

Extra sportveldjes

Kinderen vragen vaak naar meer sportvelden in de 
openbare ruimte. Meestal graag een sportveld in hun 
eigen buurt.

“Een groot kooivoetbalveld of 
een groot voetbalveld in de St-
Bernadettestraat. Het is leuk om 
te spelen op een groot voetbalveld, 
zoals een echt voetbalstadion. 
Een kooivoetbalveld is goed tegen 
vandalisme. Het moet ook fluoachtig 
zijn.” Edugo St-Bernadette, 2010)

“Meer sportterreinen in en rond 
St-Amandsberg.” (St-Janscollege 
Visitatie, 2010)

“Wij willen meer sport in de stad. 
Vooral meer voetbalvelden en andere 
sportvelden. Vooral in onze buurt, 
Wondelgem, maar ook op andere 
plekken. Ons idee is ook om een stenen 
tafel te plaatsen om te pingpongen. 
Dan brengen we zelf onze paletjes en 
balletjes mee.” (De Regenboog, 2010)

Aan de hand van de speelkaart sommen we in onze 
antwoorden de sportmogelijkheden in hun buurt op. 
De kinderen blijken namelijk niet altijd op de hoogte 
van het aanbod in hun eigen wijk.

Georganiseerde activiteiten

Naast de vraag naar meer infrastructuur, krijgen we 
ook de vraag naar georganiseerde activiteiten:

“Om elke maand of om de twee 
weken een klein tornooitje met drie/
vier begeleiders. Mogelijke dingen: 
estafette, voetbal, basket, tennis, 
steppen, badminton, hockey, circus. 
De kinderen kunnen van thuis 
materiaal meebrengen.” (St-Paulus, 
2009)

“Ons idee is een leenwinkel waar 
je sportmateriaal kan lenen 
(skateboard, ballen, fietsen, 
rolschaatsen, zandbakspullen). 
Dat is goed om iets te leren of uit te 
proberen, dan moet je niet alle spullen 
kopen. Dit kan bijvoorbeeld aan de 
Watersportbaan bij de Blaarmeersen 
of in grote parken waar je niet veel 
kunt doen.” (Bollekensschool, 2011)

De Unit Buurtsport is blij om deze signalen te horen, 
want ze bevestigen hun aanvoelen dat er wel degelijk 
een nood is aan dergelijke activiteiten. Vanaf de 
paasvakantie 2011 toert er in de vakantieperiodes een 
‘sportmobiel’ rond in Gent. Deze sportmobiel trekt 
van het ene buurtplein naar het andere met slechts 
één doel voor ogen: alle Gentenaars in beweging 
krijgen. De mobiel zit boordevol sportmateriaal 
voor jong en oud en wordt begeleid door een 
stel enthousiaste buurtsportwerkers. Waar de 
sportmobiel halt houdt, kunnen de kinderen onder 
andere terugvinden op de kidssite (www.gent.be/
jeugd).

Sport op school

Omdat kinderen veel tijd doorbrengen op school, is 
het niet zo verwonderlijk dat ze ook daar meer aan 
sport willen doen. Een drietal voorstellen is aan dit 
thema gewijd.

“De kinderen moeten meer aan sport 
doen. Mijn voorstel: een loopbaan op 
alle speelplaatsen!” (De Loods, 2009)

Omdat niet alle scholen in Gent stadsscholen zijn, 
kan de Stad daar zelf meestal niet ingrijpen.  We 
hebben aan de kinderen voorgesteld om dit idee te 
lanceren in hun leerlingenraad.
In de toekomst kan ook de aanleg van meer 
avontuurlijke speelplaatsen hieraan deels 
tegemoetkomen. 

Andere ideeën

Tot slot nog enkele losse voorstellen:

“Ik wil een fitnesszaal voor kinderen 
van mijn leeftijd. In de gewone 
fitnessclubs mag je pas lid worden als 
je 16 jaar bent.” (F. Laurentinstituut, 
2010) 

“Meer sportclubs.” (Bollekensschool, 
2011)

Ook deze vragen krijgen een aangepast antwoord, 
waarin we de kinderen alvast zoveel mogelijk 
informatie meegaven over het sportaanbod in Gent. 
We gaven bovendien de contactgegevens van de 
Sportlijn mee. 
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Thema openbare ruimte 
& leefomgeving

In dit thema bundelen we de voorstellen met 
betrekking tot het openbaar domein, waar ook 
kinderen zich in begeven. Hoewel ze daar geen 
prominente plaats in innemen, hebben ze er toch 
vaak een duidelijke mening over.

Uitstraling van de stad

Kinderen hebben heel wat suggesties over het 
uitzicht van onze stad. Ze willen vooral dat Gent 
groener, properder en kleurrijker wordt. De thema’s 
‘groen’ en ‘afval’ werden hierboven al behandeld.

“Op straat is er weinig kleur. We 
zouden meer kleur op de voetpaden 
willen en op de bussen en trammen 
en op speelpleinen. Dat de kinderen 
het kunnen doen (verven).” (F. 
Laurentinstituut, 2010) 

“We willen de stad kleurrijker 
maken. Voor kinderen is alles grijs 
en dat is saai. Bijvoorbeeld kleurrijke 
lantaarnpalen, kleurrijke bussen en 
bushokjes, gekleurde vuilbakken. De 
oude historische gebouwen mogen 
blijven zoals ze zijn want dat is 
geschiedenis.” (Bollekensschool, 2011)

“Er zijn in de stad veel grijze en 
grauwe muren. Kinderen uit de buurt 
mogen op grijze muren kleurige 
tekeningen maken. Ze doen dat na 
overleg met de buurtbewoners en het 
stadsbestuur.” (St-Lievenscollege, 
2011)

“Minder oude huizen.” (F. 
Laurentinstituut, 2010) 

 In onze antwoorden wijzen we de kinderen er op dat 
Gent een historische stad is, waardoor er nu eenmaal 
veel oude gebouwen zijn. Daarnaast is het ook niet 
evident om het straatmeubilair aan te passen aan 
de wensen van de kinderen. De Stad heeft namelijk 
zelf ook ideeën over uitstraling en wil vermijden 
dat het straatmeubilair een bont allegaartje wordt. 
Hierin verschilt de mening van de (volwassenen in 
de) Stad met die van de kinderen. Dit neemt niet weg 
dat de Stad wel wil inspelen op deze signalen door 
bijvoorbeeld het plaatsen van subtiele spelprikkels. 

Openbare toiletten

We krijgen zeer regelmatig de vraag naar openbare 
toiletten voor meisjes.

“Buiten zijn er wc’s voor jongens, 
maar niet voor meisjes. Wij moeten 
naar huis gaan of in een café gaan. 
Dat is echt niet eerlijk!” (Buso 
Binnenhof, 2010)

Kinderen zijn (net zoals vele volwassenen) 
blijkbaar te weinig op de hoogte van de meer dan 
100 openbare plaspunten in Gent. Op deze gratis 
plaspunten kunnen ook meisjes terecht. We geven de 
kinderen in ons antwoord ook steeds de kaart met de 
plaspunten mee.

Openbare werken

Een thema waarvan we niet vermoedden dat 
kinderen hier mee bezig zijn, blijkt toch enkele 
suggesties los te maken: 

“Ik vind dat de stad veiliger gemaakt 
moet worden. Er liggen teveel putten 
in de straten. Ook op de voetpaden 
liggen veel stenen omhoog, waardoor 
je makkelijker kunt vallen.” (Buso 
Binnenhof, 2009)

“De openbare werken in de stad duren 
nu zeer lang. Kan dit niet sneller?” 
(Buso Binnenhof, 2010)

We geven ook op deze suggesties telkens een passend 
antwoord. In elk geval geven we de contactgegevens 
van Gentinfo door, waarbij ze met vragen over 
werken steeds terecht kunnen. Wat betreft de grote 
werken ging dit specifiek over het Kobra-project, 
waarvan we dan ook de timing meedeelden.

Andere ideeën

Om te besluiten nog enige losse suggesties: 

“Wij willen drinkfonteintjes. In de 
stad kunnen er drinkfonteintjes 
komen op plekken waar veel 
mensen komen, in de buurt van het 
stadhuis en waar veel winkels zijn.” 
(Bollekensschool, 2010)

“Wij willen meer zitbanken in de stad. 
Niet alleen in de parken, maar ook op 
straat.” (St-Lievenscollege, 2011)

Ook deze voorstellen krijgen een passend antwoord. 
Voor wat betreft de drinkfonteintjes hebben we 
de kinderen duidelijk gemaakt dat hier heel wat 
bij komt kijken (leidingen leggen, kostprijs aanleg 
en onderhoud, dit is zeer vandalismegevoelig en 
dergelijke meer), waardoor de Stad niet geneigd is 
om hierop in te gaan. Op de vraag naar zitbanken 
verwijzen we de kinderen door naar de daartoe 
bevoegde diensten. 
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Thema cultuur

Binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen neemt 
cultuurbeleving een iets minder prominente 
plaats in, in vergelijking met voorgaande thema’s. 
Dit toont hoe belangrijk het is voor een Dienst 
Cultuurparticipatie om zich te buigen over de 
toeleiding van kinderen naar cultuur.

“Wij willen eens in de twee weken 
kindercinema. Er mogen geen 
volwassenen binnen. Voor de film en 
tijdens de pauze kunnen er spelletjes 
gespeeld worden.” (6e leerjaar De 
Regenboog, 2009)

“Gentse Feesten voor jongeren tussen 
13 en 18 jaar. Met leuke muziek en een 
speciale kermis. Liefst in een andere 
periode dan de Gentse Feesten. Het 
mag 1 dag duren, maar liever langer.” 
(Buso Binnenhof, 2010)

 “Wij willen een grote graffitimuur dat 
opnieuw wit is en een grotere dan de 
vorige. Het graffitistraatje is helemaal 
beklad.” (De Regenboog, 2009)

“Voor kinderen en volwassenen 
moet er een plek zijn waar ze hun 
talent kunnen laten zien aan de 
anderen. Wat is daar beter voor 
dan een talentjacht? Dus we hadden 
gedacht aan een jaarlijkse talentjacht 
in de winter voor alle mensen van 
Oostakker.” (De Letterdoos, 2010)

“We willen een kindermuseum. We 
willen ook meer reclame voor musea 
zodat we weten wat er te doen is en 
meer workshops zodat meer kinderen 
komen.” (Henri D’Haese, 2011)

“Het zou tof zijn mocht er een 
openluchtmuseum zijn.” (St-
Lievenscollege, 2010)

“We willen dat alle musea gratis zijn.” 
(St-Lievenscollege, 2010)

In al onze antwoorden worden de kinderen zoveel 
mogelijk de weg gewezen naar het bestaande 
cultuuraanbod, bijvoorbeeld het kinderprogramma 
van de Sfinx, kinderactiviteiten tijdens de Gentse 
Feesten, de Spraydayz, de atelierwerkingen van 
musea en dergelijke meer. We wijzen hen er ook op 
dat ze voor bijkomende informatie hierover steeds 
terecht kunnen bij de infobalie van de Jeugddienst.

De Jeugddienst zal in de toekomst zijn ‘Alles Kan’-
subsidie uitbreiden zodat meer tieners en jongeren 
de kans krijgen hun ding te doen via een aanvraag 
van een projectsubsidie. 



Voor alle vragen en opmerkingen:

Jeugddienst Gent,  Team Inspraak en Participatie
Nancy De Budt, Lien Snoeck
Kammerstraat 10, 9000 Gent, 09 269 81 10
nancy.debudt@gent.be - lien.snoeck@gent.be

Verantwoordelijke uitgever: Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Economie, 
Jeugd en Middenstand - Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent — Uitgavejaar 2011

Tot slot… Wat vinden de leerkrachten ervan?

“De kinderen waren vooral tevreden dat ze een reactie kregen, dat hun werk niet voor niets geweest was. 
De kinderen kregen echt waardering voor hun werk. Niet alle voorstellen werden goedgekeurd, maar in die 
gevallen werd er duidelijk geargumenteerd waarom dit zo was. De leerlingen begrepen het op die manier en 
konden dit gemakkelijk aanvaarden.” (juf Inge, De Regenboog)

“Een zeer geslaag  project. Ondanks de moeilijkheidsgraad toch erg duidelijk en speels voorgesteld op niveau 
van de leerlingen. Ze voelen zich in hun mening gerespecteerd. Goede aanpak voor de leerlingen uit het 
BuSO!” (juf Ingrid, Buso Binnenhof)

“De kinderen weten nu dat ook naar hen geluisterd wordt en ze worden op de hoogte gehouden over de 
plannen in hun buurt (want daarover gingen de vragen vooral).” (juf Wassima, De Piramide)

“De leerlingen konden actief deelnemen, ze ervoeren de “geest” van het stadhuis, waren onder de indruk van 
binnenkomst en toespraak in hal. Algemene ervaring: tof project.” (juf Yvette, Henri D’Haese)


