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MEMO JEUGDBELEID KORTESSEM

Beste jongere
Beste jeugdvereniging
Beste voorzitter van een fractie van een politieke partij in Kortessem
Ook voor de jeugd zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk. Reeds in januari werden alle
jeugdverenigingen betrokken bij het ‘debattle’ spel. Hier werd de rol van de gemeenteraad
toegelicht en konden de jeugdraadsleden eerste ideeën aanbrengen voor het beleid van onze
gemeente. Nadien werd er door de vertegenwoordigers een enquête gehouden bij de jongeren
en op een bijzondere vergadering werden deze antwoorden verzameld.
De jeugdraad is hiermee aan de slag gegaan. De antwoorden werden omgezet in
aandachtspunten en ingedeeld in 4 categorieën: cultuur, infrastructuur, mobiliteit en veiligheid
en ondersteuning van het jeugdwerk. In deze brief lichten wij deze graag even toe.
CULTUUR
1. We vinden het belangrijk dat jongeren op stap kunnen gaan in eigen gemeente. Het is een
ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De organisatie van een fuif wordt echter steeds
moeilijker. Wij willen in de toekomst de organisatie van fuiven meer ondersteunen. Betere
faciliteiten in de gemeentelijke zalen, geschikte podiumelementen, een systeem van plastic
herbruikbare bekers, duidelijke geluidsmeting…
Ook vinden wij dat de gemeente de fuifaanvraag beter kan ondersteunen. Met de politie moeten
we een dialoog aangaan over de invulling van de security.
2. Het cultuuraanbod voor jong volwassenen vanuit de gemeente zien we graag uitbreiden. Ook
hier moet men proberen om activiteiten aan te bieden op maat. De voorbije jaren werden al
“grotere namen” op de culturele agenda gezet. Dit moet ook kunnen voor ons doelpubliek.
3. De gemeente moet ook de nodige ruimte voorzien om culturele vaardigheden te beoefenen.
Naast de ruimte voor het jongerenkoor en de harmonie moet er ook plaats zijn voor woord- en
drama cursussen. Het is ook een goed idee om voor de ongebonden kinderen en jongeren een
grote activiteit te organiseren waarmee we onze gemeente op de kaart zetten. De Roefeldag van
vroeger roept fijne herinneringen op.

INFRASTRUCTUUR
1. Een jeugdvereniging kan haar werking maar echt ontplooien als ze voldoende ruimte heeft om
binnen en buiten te spelen. Voor de KZJ en Chiro Spratike werd er een oplossing gevonden,
goed! Ook Chiro Okapi en Chiro Troot hebben nood aan investeringen in hun lokalen. Deze
toestand is eerder erbarmelijk te noemen en vraagt een dringende investering. Dit moet een
prioriteit zijn!!!
2. Samen met de organisatie van activiteiten vinden we het ook belangrijk dat er plaatsen zijn waar
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Een uitwaaiplek in het dorp, een pop-up café of een blokbar.
3. Onze gemeente moet dringend werk maken van een performant wifi-netwerk in de openbare
gebouwen. Elke gemeentelijke zaal moet internet aanbieden aan de gebruikers. Daarnaast moet
de gemeente ook aan partners uit de verenigingen en scholen internet aanbieden. Dit kan
goedkoop via Infra-x-net ; internet dat Infrax aan de gemeenten aan biedt. Kortessem moet 100
procent inzetten op toegang tot het internet voor de jongeren en verenigingen.
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MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID
1. In zowat elke bevraging kwam verkeersveiligheid naar voren als een belangrijk actiepunt.
Jongeren vinden vele buurten niet verkeersveilig genoeg. Ze voelen zich niet veilig wanneer ze
zich verplaatsen. Wij willen dat er geïnvesteerd wordt in fietsverbindingen tussen de gemeenten.
Ook moet men vanuit het centrum veilig de speelplekken in de buurt kunnen bereiken. Vanuit
Kortessem moet er een kindvriendelijke toegang tot het Hemelspark komen.
2. Elke deelgemeente moet volgens ons ook een speelterrein hebben dat goed bereikbaar is.
Daarnaast vinden we ook dat er streng moet opgetreden worden tegen snelheidsduivels. Het
controleren van de snelheid door een mobiele snelheidscamera kan waarschuwend en
controlerend werken.

ONDERSTEUNING JEUGDVERENIGINGEN
1. De jeugdraad moet ook na 2018 een actieve rol blijven spelen. Jongeren moeten ondersteund
worden om adviezen te schrijven en hun inspraak in het beleid moet men informeel en formeel
blijven vragen. Meer ondersteuning van de Uit-dienst voor de organisatie van activiteiten zal
nodig zijn.
2. De jeugdwerkvormsubsidies zijn enorm belangrijk. De voorbije 6 jaar heeft de jeugdraad de
subsidieverdeling aangepast en de werkingsmiddelen meer efficiënt besteed. Er werd goed werk
geleverd. Aan de financiële steun voor de jeugdverenigingen mag niet geraakt worden. Zij
vormen de basis van het jeugdwerk en verdienen optimale ondersteuning.
3. Ook logistiek moet de gemeente blijven zorgen voor het kampvervoer. Een enorm belangrijke
pijler. De afspraken rond het transport moeten ook de komende jaren van toepassing blijven.
4. Jongeren moeten aangemoedigd worden om te sorteren. Verenigingen die goed met afval
omgaan moeten jaarlijks kunnen rekenen op logistieke steun voor het transport van gesorteerde
afvalstoffen naar het recyclagepark. Naast sensibiliseren rond zwerfvuil, ook actie in de praktijk.

De jeugdverenigingen hebben binnen de jeugdraad actief hun bijdrage gedaan. Je moet het in
deze tijd nog maar doen om je vrijwillig in te zetten voor je medejongeren.
Via deze brief willen wij onze actiepunten overbrengen aan de jeugdraadsleden,
jeugdverenigingen en jongeren. Maar ook aan de politieke fracties in Kortessem.
Wij zullen 10 dagen voor de verkiezingen onze brief publiceren via Facebook: Jeugd
Kortessem (@jeugdkortessem). We willen vragen om niet op onze post te reageren.
Wel willen we vragen om na te denken over onze punten. Reacties zijn uiteraard welkom via
mail en zullen onmiddellijk bezorgd worden aan de jeugdraadsleden. Mochten jullie je
standpunten via social media willen meedelen … mag je ons wel taggen (@jeugdkortessem)
zodat wij kunnen volgen.
Het is niet de bedoeling om de stem van onze jongeren te beïnvloeden. Het is wel de bedoeling
om onze actiepunten kenbaar te maken aan het grote publiek.
Wij kijken uit naar de verkiezingen, danken de gemeente voor de samenwerking en hopen dat
we met jullie vanaf 2019 er verder tegenaan kunnen gaan.
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