MEMORANDUM
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw met ons
allen naar de stembus. Ook zo’n 20 000 Chiroleiders en -leidsters gaan dan stemmen in hun gemeente. Bij het uitbrengen van hun stem zullen
zij aandacht hebben voor de plannen van lokale
politici die de bezorgdheden van het jeugdwerk
in rekening nemen. Chirogroepen liggen namelijk wakker van wat er in hun gemeente
gebeurt.
Chirojeugd Vlaanderen telt 107 000 leden, verspreid over 900 groepen die ergens lokaal verankerd zijn in Vlaanderen. Daarnaast hebben we
een sterke bovenlokale structuur die onze groepen ondersteunt in het reilen en zeilen van hun
werking. De Chiro is op heel veel plaatsen actief
aanwezig. Chirogroepen bezorgen kinderen en
jongeren een leuke tijd, zijn erg betrokken bij het
buurtleven en engageren zich in de gemeente
voor talloze initiatieven. Op die manier geven ze
de gemeente mee vorm en dragen ze hun steentje bij aan de samenleving. De Chiro wil er voor
iedereen in de gemeente zijn en houdt daarom
ook rekening met de stem van alle kinderen en
jongeren. Zo streven Chirogroepen naar een levendige en jeugdvriendelijke gemeente.
Om aan Chiro te kunnen doen, hebben zij de
steun nodig van de lokale overheid, het gemeentebestuur en andere lokale actoren. Er zijn heel
wat zaken waar onze Chirogroepen van wakker
liggen en waar lokale politici verandering in kunnen brengen.
Daarom belicht Chirojeugd Vlaanderen in dit memorandum waar onze groepen zich zorgen om
maken. Hier is jouw kans om het vast te nemen
en er iets aan te veranderen.
1. Heb aandacht voor de stem van kinderen
en jongeren in een goed, gedragen, breed
jeugdbeleid
2. Geef jongeren de ruimte om jong te zijn
3. Geef kinderen en jongeren een plek
4. Maak werk van duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid
5. Zorg voor goede ondersteuning door de
jeugddienst en andere gemeentelijke
diensten
Sandrien, Tina, Wouter en Youssra
Meer informatie of vragen? jeugdbeleid@chiro.be
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HEB AANDACHT VOOR DE STEM VAN KINDEREN
EN JONGEREN IN EEN GOED, GEDRAGEN, BREED
JEUGDBELEID
Onze Chirogroepen maken zich zorgen over inspraak en participatie in hun gemeente, zeker
nu het jeugdbeleidsplan plaats maakte voor een
strategisch meerjarenplan. Zorg daarom voor
een gedragen jeugdbeleid op maat van kinderen en jongeren. Betrek hen niet alleen in de
opmaak, maar ook tijdens de uitvoering en opvolging ervan. Om als gemeente geloofwaardig
over te komen, maar ook om de gedragenheid
van het jeugdbeleid in jouw gemeente op lange
termijn te vergroten.

LAAT DE STEM VAN KINDEREN EN JONGEREN
HOREN
Laat de stem van kinderen en jongeren weerklinken in jullie meerjarenplan. Creëer op die
manier een transparant en gedragen jeugdbeleid waarin zij centraal staan. Vraag Chiroleiding waar ze mee bezig zijn en waar ze nood
aan hebben. Het horen en erkennen van ieders
stem is de sleutel tot een open, democratische
samenleving. Gebruik hiervoor de kracht van de
lokale jeugdraad, zij zijn een belangrijk orgaan
dat gehoord moet worden.
Niet elke jongere zit in de jeugdraad. Stop dus
niet bij hen maar probeer ook te luisteren naar
degenen die je niet bereikt, zoals kinderen en
jongeren die niet aan een vereniging verbonden zijn. Streef op die manier in jullie beleid
naar een correcte weerspiegeling van jullie gemeente met aandacht voor diversiteit. Praat dus
niet óver maar mét hen, want elk kind en elke
jongere heeft het recht om gehoord te worden.

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor de
participatie van kinderen en jongeren bij lokale besturen met 35 % is gedaald sinds de
afschaffing van het jeugdbeleidsplan.
We staan voor de opbouw van de tweede reeks
strategische meerjarenplanning en pleiten daarom in de opmaak hiervan voor een goed, gedragen en breed jeugdbeleid. Grijp dus deze keer
de kans om bij de meerjarenplanning wel of
nog meer aandacht voor kinderen en jongeren
te hebben. Nodig kinderen, jongeren en jeugdbewegingen uit om mee na te denken over een
goed lokaal jeugdbeleid op maat van hen. En
voorzie plekken en momenten waar dat ook effectief kan.

MAAK BEHALVE VAN PARTICIPATIE OOK WERK
VAN INFORMATIE
Een basisvoorwaarde voor participatie is informatie. Daarom moet jeugdinformatie de nodige
aandacht krijgen binnen het lokaal beleid. Zorg
dat kinderen en jongeren voldoende informatie
hebben over hoe ze kunnen participeren, want
dat is niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast
moeten kinderen en jongeren de weg kunnen
vinden naar informatie op maat, over levensthema’s die op dat moment een rol spelen in hun
leven. Dat is een rol die jeugddiensten op zich
kunnen nemen, zij kennen vaak voldoende het
aanbod in hun gemeente om jongeren naar de
juiste plekken toe te leiden. Daarnaast kunnen
Huizen van het Kind, JAC’s en andere organisaties betekenisvolle partners zijn om kinderen en
jongeren de informatie te geven die ze nodig
hebben.

]foto: jan van bostraeten[

CREËER PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN
Participatie vragen is meer dan luisteren alleen.
Bij echte participatie worden jongeren actief betrokken en er wordt daadwerkelijk iets gedaan
met hun inbreng. Chiroleiding wil meer betrokken worden bij het jeugdbeleid in hun gemeente en mee nadenken over de toekomst van hun
gemeente. Chirogroepen werken participatief
en laten leden mee beslissen over spelactiviteiten, leren hen om zelf afspraken te maken en
samen te leven in een groep. Door participatie
leren kinderen en jongeren om verantwoordelijkheid op te nemen.
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GEEF JONGEREN DE RUIMTE
OM JONG TE ZIJN
Dit werkjaar koos Chirojeugd Vlaanderen voor het jaarthema ‘Iedereen Chironaut’. Want Chiroleiding droomt van een
gemeente waar kinderen en jongeren
bovenal jong kunnen zijn. Geef daarom
kinderen en jongeren de ruimte om te
spelen, te organiseren en te experimenteren.

JONG ZIJN IS NIET GELIJK AAN
OVERLAST
De publieke ruimte staat al enkele jaren
onder druk, terwijl jongeren en Chirogroepen vaak intensieve gebruikers zijn
van die openbare ruimte. Dat in deze publieke ruimte spelen en rondhangen alsmaar vaker als overlast ervaren wordt, is
problematisch. Het maakt immers een essentieel deel uit van het opgroeien. Iedereen is het ermee eens dat een kind moet
kunnen spelen, maar het lijkt wel alsof dat
altijd moet op afgebakende terreinen, ver
van onze stille achtertuin. Chirogroepen
zijn vaak het slachtoffer van die ‘overlast
zijn’-mentaliteit. Ook zij voelen aan dat
het spelen in de publieke ruimte soms als
overlast wordt gezien.
Jong zijn staat niet gelijk met overlast.
Daarom vragen wij om kinderen en jongeren de ruimte te geven om jong te zijn.
Heb begrip voor hun leefwereld en ga
met hen in dialoog in plaats van hen te
bestraffen. We willen immers een samenleving die kinderen en jongeren aanmoedigt in plaats van ontmoedigt.

GEEF IEDEREEN DE KANS OM
JONG TE ZIJN
Geef ook degenen voor wie het niet vanzelfsprekend is om deel te nemen aan het
vrijetijdsaanbod in de gemeente de kans
om deel te nemen. In elke gemeente zijn
er gezinnen waar kinderen en jongeren in
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armoede leven. Ouders kunnen het zich
niet altijd veroorloven om hun kinderen
naar de jeugdbeweging of naar de sportclub te sturen. Dat is jammer en hierdoor
worden heel wat kinderen en jongeren
uitgesloten. Denk dus samen met Chirogroepen na over hoe jullie dat probleem
kunnen verhelpen.
Daarnaast is het voor kinderen met een
beperking en jongeren met een migratieachtergrond niet altijd voor de hand
liggend om naar de jeugdbeweging te
komen. Chirogroepen zijn bereid om hier
mee over na te denken en die uitdagingen
aan te pakken. Laat jullie jeugdraad en
jeugddienst hier het initiatief in nemen en
denk na over hoe jullie bruggenbouwers
kunnen zijn in jullie gemeente.

ZEG NEE TEGEN REGULITIS
Regulitis is een ziekte van deze tijd die
ervoor zorgt dat Chirogroepen zich meer
en meer moeten houden aan het naleven
van allerlei regels. Denk maar aan geluidsnormen, veiligheidsmaatregelen, regelgeving bij lokalen verhuren, een kamp
organiseren, een vrijstelling aanvragen
op onroerende voorheffing, enz. Chiroleiding geeft zelf aan dat de druk op hen
alsmaar groter wordt en dat het alsmaar
moeilijker wordt om door de bomen het
bos te zien in al die regels.
Creëer dus niet om de haverklap extra
regels. Zorg voor een eenduidig, overzichtelijk en jeugdvriendelijk beleid in
jullie gemeente. Als er toch regels nodig
zijn, betrek jongeren dan eerst en vooral
bij de opmaak ervan. Informeer Chiroleiding daarnaast voldoende over bepaalde
regelgeving en ondersteun hen om die
regels op een laagdrempelige manier te
kunnen hanteren. Leidingsploegen veranderen snel, daarom zijn een opfrissing
en een heldere aanpak noodzakelijk.
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GEEF KINDEREN EN JONGEREN EEN PLEK
Chirogroepen geven aan dat er een sterke
vraag is naar meer fysieke ruimte voor kinderen en jongeren. Daarnaast hebben ze
nood aan een plek waar ze kunnen spelen,
zich organiseren en kunnen voortbestaan.

CREËER MEER (GROENE) SPEELRUIMTE
Er is een groot tekort aan fysieke speelruimte waar kinderen en jongeren zich kunnen
uitleven. Ze hebben nochtans nood aan
een plaats om te wonen, te spelen, rond
te hangen, zich te verplaatsen, enz. Onze
Chirogroepen geven het belang aan van
meer (groene) speelruimte waar ze kunnen
spelen. Ze zien in hun gemeente vaak de
beschikbaarheid van groene speelplekken
afnemen (bv. speelbossen). Dat is een spijtige zaak want spelen in de natuur draagt
bij tot de ontwikkeling van kinderen, zowel op emotioneel, intellectueel als sociaal
vlak. Onze Chiroleiding wil meer groen in
het straatbeeld, naast struiken en bomen
hebben ze nood aan functioneel groen zoals hangplekjes en speelterreintjes. Want
groen maakt kinderen en jongeren gelukkig en het zorgt voor een gezonde en aantrekkelijke stad of gemeente.
Zeker in onze steden mogen we de aandacht voor speelruimte niet vergeten. Ook
hier zijn voldoende alternatieven om kinderen en jongeren een plaats te geven.
Denk maar aan leegstaande panden die
gebruikt kunnen worden als een creatieve
uitleefplek of een jeugdhuis waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Sportclubs,
jeugdverenigingen, speelpleinen, jeugdhuizen, speelstraten, ontmoetingsplekken,
buurttuinen, enz. kunnen een ruimtenetwerk vormen waarin jongeren zichzelf
kunnen ontdekken, op hun eigen snelheid.
Laten we dan ook blijven ijveren om ruimte te maken voor kinderen en jongeren, die
verder gaat dan de speeleilandjes.

GEEF ONZE GROEPEN EEN THUIS
Chirogroepen geven aan dat ze minder en
minder zekerheid krijgen over de toekomst
van hun lokalen. Ze maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun lokalen
en moeten daarom vaak noodgedwongen
op zoek gaan naar andere oplossingen.
Dat is een heel tijdrovend taakje waar
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Chiroleiding zich eigenlijk niet mee zou
moeten bezighouden. Chiroleiding moet
zich bezighouden met de kinderen en jongeren in hun werking en met hen een leuke tijd te bezorgen.
Onze traditionele lokalenpartners – kerkfabrieken, dekenijen en parochiale vzw’s
– komen meer en meer onder financiële
druk te staan. Soms besluiten ze om hun
lokalen te verkopen, hoewel die vaak gebruikt worden door Chirogroepen. Chirojeugd Vlaanderen ziet voor de lokale besturen een taak weggelegd om voldoende
ruimte te voorzien voor jeugdbewegingen
en er de nodige financiële middelen voor
te voorzien.
Bovendien ijveren Chirogroepen voor lokalen die tegen een stootje kunnen en
die veilig zijn. Wekelijks spelen er immers
100 000 kinderen en jongeren in Chirolokalen. Daarnaast krijgen Chirogroepen
vaak te kampen met inbraken. Dat zorgt
voor heel wat beslommeringen, zowel financieel als organisatorisch. Chirojeugd
Vlaanderen is vragende partij voor betere
inbraakpreventie in en rond lokalen. Kwaliteit en veiligheid zijn essentieel, hiervoor
is gemeentelijke ondersteuning een must.

GEEF JONGEREN DE RUIMTE OM TE
ORGANISEREN
Chirogroepen zijn een belangrijke actor in
een dynamisch buurtleven. Ze organiseren fuiven, spelnamiddagen, festivalletjes,
eetfestijnen enzoverder. Zo brengen ze zowel kinderen en jongeren als volwassenen
samen. Het is daarnaast een groot deel van
de inkomstenbronnen waarmee ze hun
werking draaiende kunnen houden.
Chiroleiding heeft vaak moeilijkheden met
een locatie te vinden waar ze hun jaarlijks
eetfestijn of fuif kunnen organiseren. In
veel gemeenten is er een grote nood aan
een ontmoetingsplek voor zowel jeugdbewegingen als andere verenigingen. Maak
werk van slim ruimtegebruik, waar leegstaande plekken optimaal benut kunnen
worden. Denk bij nieuwe gebouwen altijd
na over mogelijkheden tot gedeeld ruimtegebruik. Doe dat ook altijd in overleg
met de betrokken (jeugd)verenigingen.

ZORG VOOR GOEDE ONDERSTEUNING
DOOR DE JEUGDDIENST EN ANDERE
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Chirogroepen geven aan dat ze een jeugddienst belangrijk vinden. Jeugddiensten kunnen namelijk vaak het verschil maken om het jeugdwerk de juiste ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Daarnaast zien we echter nog heel
wat werk in de manier waarop de jeugddienst participatiemogelijkheden voor
jongeren inzet.

DE JEUGDCONSULENT ALS KATALYSATOR VAN JONGERENPARTICIPATIE
Een goed draaiende jeugddienst kan een verschil maken voor kinderen en jongeren in de gemeente. Die zit immers mee aan het stuur bij de realisatie van het
jeugdbeleid.
Daarnaast zijn jeugdconsulenten belangrijke figuren die de jeugdraad actief ondersteunen. In sommige gemeenten is er jammer genoeg geen jeugdraad. Dat
is een gemiste kans aangezien de jeugdraad de motor voor de participatie van
kinderen en jongeren kan zijn.
Het is de taak van de jeugdconsulent om mee voor de realisatie van een goed
draaiende jeugdraad te zorgen en samen met hen na te denken over andere
participatiemogelijkheden waarmee je alle kinderen en jongeren een stem kunt
geven.

LAAT DE JEUGDDIENST BRUGGEN BOUWEN
Zorg voor een goed draaiende en actieve jeugddienst waar kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naartoe kunnen vinden. Jeugdconsulenten moeten toegankelijke aanspreekpunten zijn waar jongeren gemakkelijk bij terechtkunnen.
De jeugdconsulent en andere medewerkers op de jeugddienst kunnen belangrijke spilfiguren zijn bij het opvangen van specifieke persoonlijke problemen.
Het is niet goed gesteld met het psychisch welzijn van onze jeugd en de jeugddienst kan hier een aanzienlijke bijdrage toe leveren.
Een jeugddienst kan mee bruggen bouwen om jongeren door te verwijzen naar
de juiste persoon of organisatie. Laat jeugddiensten ook samenwerken met lokale partners die mee het verschil kunnen maken voor die jongeren. Dit verhaal
doortrekken binnen andere beleidsdomeinen – zoals sport, welzijn, cultuur, enz.
– zorgt voor een breed jeugdbeleid waarin jongeren daadwerkelijk vanuit hun
verschillende contexten worden benaderd.

]foto: jan van bostraeten[

MATERIËLE DIENSTVERLENING
Chirogroepen zijn vragende partij voor materiële ondersteuning bij het organiseren van hun evenementen. Om de kosten te drukken, gaan ze vaak op zoek
naar een goedkope muziekinstallatie, lichtsets, geluidsmeters, kampvervoer,
enz. Met subsidies voor onder andere infrastructuur, security en kampvervoer
kun je een Chirogroep al een heel eind verder helpen. Het gaat hier vaak om
zaken die voor Chirogroepen heel duur en soms onbetaalbaar zijn.
Laat de jeugddienst ook het aanspreekpunt zijn om leiding te wijzen op wat andere gemeentelijke diensten en andere organisaties in de gemeente voor hen
kunnen betekenen. Vaak gaat het om logistieke ondersteuning, die groepen
goed kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat hun materiaal op hun kampplaats geraakt, dat er voorzieningen zijn om hun fietsenparking te maken op de fuif, dat
de brandweer eens naar de brandveiligheid van hun lokaal komt kijken en dat de
groendienst hun graspleintje mee helpt verzorgen.
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MAAK WERK VAN
DUURZAME MOBILITEIT
EN VERKEERSVEILIGHEID
Iedereen vindt het belangrijk dat hun kind veilig
thuis geraakt na een Chirozondagmiddag of uitstap. We vergeten vaak dat kinderen afhankelijk
zijn van vervoer en zich daardoor zelfstandig enkel te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
kunnen verplaatsen. We merken tot onze grote
teleurstelling dat er nog veel werk is om de mobiliteit en verkeersveiligheid in vele gemeenten te
optimaliseren en af te stemmen op de noden van
kinderen en jongeren.

STREEF NAAR EEN BETERE
VERKEERSVEILIGHEID
De overgrote meerderheid van zwakke weggebruikers bestaat uit kinderen en jongeren. Ze
verplaatsen zich niet met de auto en zijn hiervoor
van hun ouders afhankelijk. Ook Chirogroepen
gaan vaak te voet of met de fiets op stap en botsen regelmatig op de onveiligheid van sommige
wegen en oversteekplaatsen. Chiroleiding wil
daarom meer aandacht voor veilige fietspaden,
voetpaden, oversteekplaatsen, enz. Geef dat thema dus zeker en vast de nodige aandacht in jouw
gemeente. Investeer in fietsnetwerken en creëer
een weefsel dat jongeren stimuleert om veilig en
gerust naar buiten te komen.

GEEF AANDACHT AAN DUURZAME MOBILITEIT
EN BEREIKBAARHEID

]foto: dries vaes[

Kinderen en jongeren zijn bij de meest intensieve
gebruikers van het openbaar vervoer. Chirogroepen gebruiken de bus of de trein om milieuvriendelijk en betaalbaar in grote groep op kamp te
gaan. Door onregelmatige rijtijden en de bereikbaarheid van sommige kampplaatsen is dat vaak
heel omslachtig en moeilijk te organiseren. Geef
daarom inspraak in de manier waarop het openbaar vervoer in de gemeente georganiseerd wordt
en bekijk samen of er betere mogelijkheden zijn
om bijvoorbeeld kampplaatsen in de gemeente te
bereiken. Bekijk daarnaast of Chirogroepen subsidies kunnen krijgen om het openbaar vervoer te
gebruiken, ondanks de prijsstijgingen bij de NMBS
en De Lijn. Stimuleer op die manier mee duurzame mobiliteit.

