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Gent n jeugdvrien stad
kind- e

Samen voor een
kind- en jeugdvriendelijke stad
Gent trekt resoluut de kaart van kinderen en jongeren en wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Kinderen en jongeren moeten centraal staan
bij alles wat de Stad Gent onderneemt. Ze moeten speels kunnen opgroeien en alle
kansen krijgen om zich actief te ontplooien. Want een stad waar het goed leven is voor
kinderen en jongeren is een stad waarin het aangenaam wonen en leven is voor iedereen.
De kind- en jeugdvriendelijkheid van Gent moet zich uiten in alle levensdomeinen:
onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu, cultuur,
sport … Het gaat dus niet alleen over de aanleg van speelpleintjes, maar ook over
kinderarmoede, jongerenwerkloosheid, het aantal plaatsen in de kinderopvang, … Alle
diensten werken er dus aan mee. Maar ook ouders en grootouders, leerkrachten, bedrijfsleiders, horeca-uitbaters, hulpverleners,… zijn belangrijke spelers.
De stad kind- en jeugdvriendelijk maken, doen we immers allemaal samen, met aandacht
voor álle kinderen en jongeren in de stad, ook de meest kwetsbare.
Dát is de inzet in Gent, en die inzet hebben we vertaald in 14 concrete beleidsthema’s
waar we de komende jaren rond zullen werken.
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Kinderen en jongeren aan zet
Kinderen en jongeren horen en actief betrekken
De Stad betrekt kinderen en jongeren al jarenlang bij heel wat projecten en initiatieven:
stadsvernieuwingsprojecten, ‘Thuis in het stadhuis’, ‘Wijk van de maand’, de Jeugdraad,
de Kinderklimaatraad, enz. In de toekomst zal dat nog intensiever gebeuren. Bovendien
willen we in onze besluitvorming een ‘jeugdparagraaf’ introduceren, waarmee we onze
beslissingen zullen aftoetsen aan de belangen van kinderen en jongeren. Verder willen
we jonge mensen meer kansen geven om actief mee te werken aan de uitbouw van
hun stad. We geven ze bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om leegstaande panden
of terreinen in de stad tijdelijk te beheren en open te stellen voor de buurt. In samenwerking met de kindersecretaris kunnen ze ook mee vorm geven aan Gent als kind- en
jeugdvriendelijke stad.
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Ruimte is troef
Inzetten op meer groen, meer ruimte voor sport, spel en ontmoeting
In Gent zijn er al heel wat parken en (meer dan 120) formele speel- en sportterreinen,
maar er komt nog meer groen en nog meer ruimte voor sport, spel en ontmoeting.
Zo komen er in diverse wijken nieuwe speelplekken en creëren we onder andere in het
Parkbos en de Vinderhoutse bossen extra speel(bos)zones. Verder komt er in de Brugse
Poort een ‘kindroute’ die plekken verbindt die voor kinderen belangrijk zijn en die ze
frequent gebruiken, zodat ze zich veilig en op een leuke manier door de wijk kunnen
bewegen. En bij elk stadsvernieuwingsproject houden we van bij het begin rekening met
jeugd- en speelweefsel: een samenhangend geheel van plekken en verbindingen die
belangrijk zijn voor kinderen en jongeren.
In de Blaarmeersen leggen we een groot skateterrein aan en in diverse buurten breiden
we het aantal buurtsportpleintjes uit. De begraafplaatsen krijgen een parkfunctie en daarbij
zullen we ook aandacht besteden aan kinderen. Scholen krijgen ondersteuning om hun
speelplaats groen en avontuurlijk (GRAS) aan te leggen en indien mogelijk open te stellen
voor de buurt. In de binnenstad introduceren we ‘spelprikkels’, kleine spelelementen die
kinderen aanzetten tot spelen. In de parken komt bespeelbare kunst, zodat de kuip van
Gent een speelser en kleurrijker aanzicht krijgt.
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Een nog bredere waaier …
Het vrijetijdsaanbod uitbreiden en versterken
Gent kent een zeer divers vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Het jeugdwerk
is stevig verankerd, er is een rijk en divers cultuuraanbod en er zijn meer dan 500
sportclubs die een breed sportaanbod dekken. Dat alles zullen we verder ondersteunen.
Maar ook in nieuwe projecten, zoals de nieuwe bibliotheek aan de Krook en de
ondertussen gelanceerde UiTPAS, spelen kinderen en jongeren een prominente rol.
En het menu met beproefde jeugdrecepten, zoals het kinderfestival WildeMannen
WoesteWijven, Kinderwereldexpo en het Insectenfestival, zullen we nog stevig uitbreiden.
Het aanbod van zowel Historische Huizen als het Gravensteen wordt op alle leeftijdsgroepen afgestemd en kindvriendelijkheid krijgt extra aandacht binnen de publiekswerking van de stedelijke culturele instellingen.
Om nog meer kinderen en jongeren
‘goesting’ te geven om te sporten, staan
er diverse extra initiatieven op het
programma, zoals gratis lesgevers voor
verenigingen, een uitbreiding van het
aantal jeugdsportcoördinatoren en het
project ‘Elk talent telt’ voor voetbalpromotie. Bovendien zetten we onze
schouders onder een Urban Sport & Art
Festival, waar we de brug slaan tussen
sport en cultuur.
Fuifbeesten kunnen terecht in de
Zulle, de nieuwe polyvalente fuifzaal in
Wondelgem, en de ondergrondse zaal
JOC Minus One bouwen we uit tot een
heus jeugdontmoetingscentrum waar
jongerencultuur in zijn brede betekenis
centraal staat. We zorgen ook voor
een veilig en gezond uitgaansklimaat
in de stad.
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2 vakjes vooruit
Zich vlot, veilig kunnen verplaatsen in de stad
Kinderen en jongeren moeten zelfstandig buiten kunnen spelen en zich veilig kunnen
verplaatsen. Daarom werken we hard aan kind- en jeugdvriendelijke mobiliteit door
extra fietspaden aan te leggen, 6- tot 14-jarigen gratis met het openbaar vervoer
te laten rijden, het nachtnet uit te breiden, de verkeersveiligheid rond de scholen aan
te pakken,… Er komen bovendien meer leefstraten en speelstraten kunnen voortaan
ook in september.
De jeugd profiteert natuurlijk ook mee van de algemene mobiliteitsmaatregelen van
de Stad. Zo promoten we het fietsen door de fietsinfrastructuur uit te breiden en veilige
routes te creëren en verbeteren we de woon- en leefkwaliteit door de maximale snelheid
in de hele binnenstad en in de woonkernen van de deelgemeenten te beperken tot
30 km/uur. Bovendien geven we meer ruimte aan de zachte weggebruiker door
het voetgangersgebied te verdubbelen, in te zetten op het versneld herstellen en
vervangen van voetpaden en belangrijke doorgaande verkeerstromen in het centrumgebied te knippen.

#gent daagt uit

gent daagt uit.be
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Iedereen aan de beurt
Balies, evenementen en diensten kindvriendelijker maken
We maken de balies van de Stad kindvriendelijker. Er komen toegankelijke speelhoeken,
luiertafels, borstvoedingsplekken, … We zetten ook inspraaktrajecten op met ouders
en kinderen.
Bij stedelijke evenementen zullen we meer rekening houden met kinderen en jongeren.
Tijdens de Gentse Feesten bieden we een uitgebreider middagprogramma voor gezinnen
met kinderen en krijgen jongeren meer podiumkansen. Ook de Winterfeesten en
de nieuwjaarsreceptie krijgen een kindvriendelijke toets. Er komt een kinderbar en
we bouwen de kinderanimatie op allerhande evenementen beter uit. In 2016 komt
bovendien het tweejaarlijkse Europese congres Child in the City naar Gent. Lokale
overheden en wetenschappers zullen er samen nadenken over een kind- en jeugdgericht
beleid. Verder zetten we ook in op de begeleiding van jonge horeca-ondernemers.
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Jongeren aan de slag
De jeugdwerkloosheid aanpakken
De jeugdwerkloosheid is hoog in Gent en te veel jongeren verlaten de school zonder diploma.
Samen met de VDAB, het OCMW en tal van andere partners wil de Stad daar iets aan doen.
Met het actieplan ‘gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs’ willen we zo veel mogelijk
leerlingen met succes naar de eindmeet brengen. Al tijdens hun schoolloopbaan maken
jongeren kennis met de arbeidsmarkt via onder andere het aanbod van Het Beroepenhuis
en het vormingspakket Wijs aan’t Werk. Word Wijs! coacht jongeren die op de schoolbanken
dreigen af te haken en helpt hen, samen met de CLB’s van de drie onderwijsnetten, om
toch de eindmeet te halen. Voor wie zijn schoolloopbaan niet met succes beëindigt,
bouwen we de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden die tot een diploma of kwalificatie
leiden verder uit. On@break organiseert dan weer ondersteunings-trajecten voor scholen
in het secundair onderwijs.
Alle jonge werkzoekenden krijgen een passend opleidings-, begeleidings- of werkervaringsaanbod. Voor kwetsbare groepen komen er trajecten, zoals het project ‘Take off’. We
betrekken de jongeren zelf bij het uittekenen van deze acties en spreken werkgevers actief
aan om jongeren meer kansen te bieden.
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Ondernemerschap moedigen we al in de hogere jaren van het secundair onderwijs aan
met diverse acties, zoals ondernemerschapswedstrijden bij scholieren en een educatief
Gents ondernemersspel.

Een kanskaart voor iedereen
Meer kansen creëren voor kinderen en jongeren in armoede
15 procent van de Gentse kinderen leeft in armoede en daar moeten we iets aan doen.
Daarom werkt het OCMW samen met andere organisaties aan een armoedebeleidsplan
waarin ook kinderarmoede een prominente plaats krijgt. Speerpunten zijn: ondersteuning
aan leerkrachten, passende gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, opvoedingsondersteuning,
meer wooncoaches en meer begeleiding en ondersteuning van kwetsbare gezinnen.
Het project Brugfiguren (voor de samenwerking tussen buurt en school) breidt uit van het
basisonderwijs naar de secundaire scholen. Daarnaast gaan we scholen extra ondersteunen,
zodat ze zelf ook een sterker armoedebeleid kunnen voeren. Verder komt er een netwerk
met Huizen van het Kind, voor opvoedingshulp en -ondersteuning van gezinnen, en zal een
team van outreachende werkers aan de slag gaan in diverse wijken van de stad. Zij richten
zich op een actieve benadering van kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt
worden door het huidige dienst-, hulp-, of zorgverleningsaanbod. Ten slotte krijgt het
jeugdwelzijnswerk 2 extra mobiele jeugdwerkers. We laten geen enkel kind los.
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Niemand slaat een beurt over
Zorgen voor meer scholen en opvangmogelijkheden
Gent is aan het ‘vergroenen’: er komen heel wat jonge kinderen bij. Dat zet een hoge
druk op ons aanbod aan scholen en kinderopvang. We zorgen dan ook voor heel wat
nieuwe plaatsen in scholen en kinderdagverblijven. Voor het stedelijke net alleen al
creëren we meer dan 1.300 extra schoolplaatsen en meer dan 220 kinderopvangplaatsen.
We doen dat door nieuwe scholen en kinderopvanginitiatieven op te richten aan de
Oude Dokken, in de wijk Sint-Bernadette en later ook aan het Sint-Pietersstation, én door
bestaande scholen te renoveren.
We zullen ook sterker investeren in een goed uitgebouwd vakantieaanbod met de
opstart van een extra volledagspeelpleinwerking (De Pretfabriek) in Sint-Amandsberg en
ophaalpunten in diverse wijken. Er komt bovendien meer afstemming tussen speelpleinwerkingen en de kinderopvanginitiatieven, en het kampaanbod in scholen wordt groter,
zodat meer kinderen ergens terechtkunnen tijdens de schoolvakanties.
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Al onze kaarten op tafel …
Kinderen en jongeren goed informeren
In Gent kunnen kinderen en jongeren (en hun ouders) al op veel plaatsen terecht voor
informatie: bij de Jeugddienst, Gentinfo, het JAC, de Opvoedingswinkel, ...
Maar we maken ze in de toekomst graag nóg beter wegwijs.
Daarom zullen we in het nieuw op te richten Huis van de Jeugd nog sterker inzetten op
een goede dienstverlening. Daarnaast komt er in het Stadsmagazine een jeugdpagina
met alle berichten die relevant zijn voor kinderen en jongeren. Ook de digitale media
worden grondig aangepakt: er komt een nieuwe jongeren- en kidssite die overzichtelijker
en toegankelijker wordt én een jongeren-Facebookpagina. Informatie voor de allerkleinsten zullen we dan weer verspreiden via een digitale nieuwsbrief. Er komt ook een
interactieve website over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad en de kindersecretaris
informeert je via Twitter. Verder komt er een Rap-op-Stappunt (reisinfo voor gezinnen in
armoede) in de lokalen van de Jeugddienst en proberen we gezinnen in armoede zo goed
mogelijk op de hoogte te brengen van het vrijetijdsaanbod.

www.what-s-in-a.name
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Wachtwoord? Gezondheid en welzijn!
Inzetten op de gezondheid en het welzijn
van kinderen en jongeren
Een kind- en jeugdvriendelijke stad heeft ook aandacht voor gezondere voeding en een
gezondere leefstijl bij jonge mensen, én voor hun welzijn. Gentse (jeugd)organisaties
kunnen bijvoorbeeld via het project Veerkracht gratis psycho-educatieve sessies
aanvragen. De vzw Tejo, die gratis hulpverlening biedt voor kinderen en jongeren, krijgt
een plek in Gent én ondersteuning van de Stad. Daarnaast zorgen we voor preventie en
bewustmaking rond gezondheid en gezonde voeding, specifiek gericht op kinderen en
jongeren. We willen jongeren ook verstandig leren omgaan met drank en drugs.
Kinderen en jongeren met een handicap mogen zeker niet uit de boot vallen. Hen
ondersteunen we extra, onder andere via een app met informatie over toegankelijkheid
(parkeerplaatsen, sanitair, trottoirs, toegankelijke gebouwen, enz.). Gezinnen van
kinderen met een handicap krijgen bovendien een extra toelage. Verder willen we de
vakantienoden en -behoeften van die gezinnen in kaart brengen en van daaruit nieuwe
acties ondernemen.
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Huisje, boompje, beestje voor iedereen
Zorgen voor meer en betaalbare
gezinsvriendelijke woningen
De druk op de private én de sociale woonmarkt wordt steeds groter. Vooral voor
gezinnen in armoede en jongeren is het moeilijk om betaalbaar te wonen. Daarom willen
we meer betaalbare huurwoningen op de markt brengen via Huuringent en de sociale
verhuurkantoren. Zo komen er meer sociale woningen die ook gezinnen en kinderen in
armoede het recht op een veilige en gezonde woning moeten garanderen.
Wat nieuwbouw betreft, zullen we de gezinswoning actief promoten en bij bestaande
woningen moeten woonpremies leiden tot betere kwaliteit. In elk groot woonproject
komt er een kindvriendelijkheidstoets mét aanbevelingen. In meergezinswoningen
en hoogbouw nemen we ook de kindvriendelijkheid van de woonomgeving onder
de loep en bekijken we de noden van het kind wat betreft ruimte voor spel, beweging
en ontspanning.
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Iedereen speelt mee
Werk maken van respectvol samenleven en burgerschap
Gent is meer dan ooit divers en heterogeen. Dat is een meerwaarde, maar tegelijk
ook een uitdaging. Daarom proberen we met allerlei projecten en acties jongeren,
ouderen en andere groepen dichter bij elkaar te brengen: een website met praktijkvoorbeelden over hoe verschillende generaties solidair kunnen samenleven, het project
Mixed Worlds, waarbij we ouderen uit woonzorgcentra linken aan kinderen en jonge
gezinnen, de reizende doe-tentoonstelling ‘de Democratiefabriek’ enz.
Daarnaast willen we kinderen versterken in hun rol als wereldburger. Daarom zetten
we nieuwe acties rond duurzaamheid en mondiaal bewustzijn op.
Gent kiest verder voor een kind- en jeugdvriendelijke benadering van overlast door
preventie. De jongerenpreventiecoach gaat daarbij vaak in interactie met de jongeren zelf.
Jongeren krijgen ook altijd de kans om hun kant van het verhaal te vertellen en we
proberen te zoeken naar een passend alternatief voor GAS-boetes. Het project
First Offenders, gericht op minderjarige delinquente jongeren die voor een eerste keer
een bepaald misdrijf hebben gepleegd, zetten we voort. Binnen dat project volgen de
jeugdinspecteurs jongeren en hun gezin intensief op. Ook voor andere jongeren uit de
buurt zijn de jeugdinspecteurs een aanspreekpunt en een luisterend oor.
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Werk en gezin in balans
De Stad Gent en het OCMW Gent
creëren een gezinsvriendelijke werkomgeving
De Stad Gent en het OCMW Gent willen zich profileren als zorgzame werkgevers met
aandacht voor een gezinsvriendelijke werkomgeving. In 2013 kreeg de Stad Gent als
eerste overheidsorganisatie de titel Best Workplace van Great Place to Work®. Die titel
is niet alleen een bekroning voor geleverde inspanningen, maar geeft bovendien een
stimulans om verder te werken aan een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij
de Stad en het OCMW.
Het personeel van beide organisaties kan nu al een beroep doen op heel wat mogelijkheden om de combinatie tussen werk en gezin te vergemakkelijken, maar we willen daar
nog aan werken. Zo willen we de mogelijkheden tot telewerken en flexwerken uitbreiden
en vakantie en inhaalrust in blokken van één uur en zelfs in minuten mogelijk maken.
Er komen in de toekomst ook systemen om tijdsonafhankelijk te werken, zodat mensen
niet langer gebonden zijn aan het klassieke negen-tot-vijfstramien en de combinatie met
hun gezinsleven dus zelf kunnen regelen. Ten slotte zal ook de schoolbelbaan mogelijk
worden. Dat is een baan met een uurrooster waarmee mensen op of rond het moment
dat de schoolbel gaat aan de schoolpoort kunnen staan.
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De boer op in Gent
Inzetten op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme
Gent profileerde zich tot nu toe minder sterk als een stad waar gezinnen met kinderen
terechtkunnen, maar daar komt verandering in. Steeds meer mensen met kinderen
komen op vakantie naar Gent en weten de stad te waarderen. Bovendien zitten stadsbezoeken en dichtbijvakanties bij die doelgroep in de lift. Tijd dus dat ook Gent zowel
in zijn communicatie als in zijn aanbod rekening houdt met gezinnen met kinderen.
We zullen het bestaande aanbod voor kinderen en jongeren verzamelen en communiceren
naar toeristen en bij grote projecten zoals het bezoekerscentrum van het Lam Gods
schenken we extra aandacht aan kinderen en jongeren. Er komen bovendien extra
jeugdverblijfsmogelijkheden in Drongen en in het centrum van de stad en er komt een
vrijstelling van de ‘city tax’ tot 18 jaar.
Daarnaast zetten we stappen om ook de lokale middenstand te betrekken bij dat verhaal.
Heel wat hotels en restaurants hebben al oog voor de allerkleinsten, maar toch kan de
Gentse horeca nog veel kindvriendelijker worden.

Meer weten?
Surf naar
jongenwijs.gent

Heeft u vragen over of voorstellen rond
Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad?
Contacteer de kindersecretaris Tina Van Acker:
kindersecretaris@stad.gent
@kinsecgent - #jongenwijs
Infobalie Jeugddienst: 09/269 81 10

