Kortenberg, 6 oktober 2020

Betreft: Advies jeugdraad met betrekking tot het herstelplan Kortenberg Coronacrisis
Op de zitting van dinsdag 22 september 2020 nam de jeugdraad kennis van het ‘Herstelplan
Kortenberg Coronacrisis’.
We vinden het als jeugdraad zeer goed dat de gemeente Kortenberg een uitgebreid
herstelplan voorziet voor deze ongeziene crisis. Ook het vrijmaken van extra middelen
bovenop de middelen die andere overheden voorzien vinden we een zeer goed idee.
Later in dit document gaan we inzoomen op bepaalde onderdelen van het herstelplan die wij
als jeugdraad belangrijk vinden maar we willen graag eerst een paar algemene zaken
benoemen:
1. We betreuren als Jeugdraad dat het herstelplan zeer weinig financiële informatie
biedt. We krijgen per periode een totaalbeeld en hier en daar wordt ingezoomd op
bepaalde kosten maar we krijgen geen gedetailleerd overzicht. Dat is jammer omdat
we zo geen gericht advies kunnen geven als we denken dat bepaalde middelen beter
zouden kunnen worden ingezet.
2. Voor Jeugd worden (in onze ogen) op twee manieren geld voorzien:
a. Via subsidiereglement noodfonds voor verenigingen => maximaal 36.000
euro (Onze berekening vindt u in bijlage)
b. Onrechtstreeks door bijvoorbeeld geen huur in gemeentezalen te vragen (dit
exact berekenen is voor ons onmogelijk)
De rechtstreekse middelen bedragen slechts 2,9% van het totaal vrijgemaakte
bedrag. We beseffen natuurlijk ook dat een een groot deel van het budget naar
zaken gaat losstaand van bepaalde inwoners (verloren inkomsten gemeente,
mondmaskers voor iedereen, trage wegen…). Toch kunnen we ons niet ontdoen van
de indruk dat de rechtstreekse middelen wel een beetje hoger mogen zijn voor 35%
van de bevolking (bron:
http://www.bevolkingscijfers.be/bevolkingsstatistiek.html?gemeente=Kortenberg&pos
tcode=3070 , berekend op alle inwoners tussen 0 en 30 jaar). We vragen dan ook
om de subsidies op te trekken meer in het bijzonder die voor verloren events (zoals u
ook kan lezen in ons advies voor het subsidiereglement).
Dan gaan we nu graag in op bepaalde punten van het herstelplan:
●

●

Aandacht voor verkeersveiligheid: We vinden het zeer goed dat de gemeente hier
extra aandacht aan geeft. Dit kwam ook voor in ons memorandum & in het
meerjarenplan. Door de coronacrisis gebruiken alle inwoners (ook jongeren) nog
meer de weg als zwakke weggebruikers dus extra aandacht voor verkeersveiligheid
is zeker op zijn plaats.
Veiligheidscontroles voor openbare plaatsen: We snappen dat de gemeente
extra controleert of alle (broodnodige) maatregelen opgevolgd worden. We vragen
ons wel af deze controles evenwichtig gebeuren. 1 jeugdhuis krijgt bijna elke avond
controle, een ander jeugdhuis krijgt 1 keer per controle en het laatste heeft maar 1
keer controle gehad. Dit geeft ons een gevoel van ongelijkheid dat we graag opgelost
in de toekomst.
Een tweede punt dat naar boven kwam bij ons was de kampevaluatie van Chiro

●

●

●

●

Erps-Kwerps. Ze hadden op voorhand toestemming gevraagd en gekregen van de
gemeente maar toch kregen ze bezoek van de politie om deze bijeenkomst af te
breken omdat een buur hierover had geklaagd. We vinden het jammer dat hier niet
meer ruimte was voor dialoog met de politie en de buur. Als een vereniging
toestemming krijgt vinden we dat er een betere reden moet zijn om deze in te trekken
dan 1 persoon die op de moment zelf klaagt.
Kortenberg Helpt: We vonden dit een zeer goed initiatief dat snel opgestart is. We
zouden wel willen adviseren om volgende keer direct de jeugdverenigingen mee te
betrekken. Wij hebben namelijk tientallen vrijwilligers die met plezier hadden
geholpen maar niet bereikt werden met de huidige communicatie.
Het uitdelen van mondmaskers: Zeer tof dat er meteen gedacht werd aan
verenigingen om te helpen bij het uitdelen en hier ook een vergoeding tegenover
stond! Zo ging de verdeling sneller en verdiende verenigingen op een eenvoudige
manier extra middelen.
Studiezalen in de gemeente: We betreuren als Jeugdraad dat de communicatie
hieromtrent traag op gang kwam. Jongeren mochten niet zoals andere jaren in hun
lokalen studeren terwijl dit wel mocht van de veiligheidsraad. Dit extra kleine beetje
sociaal contact had veel verschil kunnen maken na maanden lockdown. Tijdens de
blokperiode is GC Colomba geopend als studiezaal. We vinden dit een goed initiatief,
alleen waren de openingsuren wat krap. We hadden hier als jeugdverenigingen
misschien kunnen helpen door vrijwilligers te zoeken om mee te helpen zodat de
zaal langer open kon blijven. Ook zien we volgende keer graag GC Colomba openen
bij het begin van de blok en niet pas tijdens de examens.
Aangepaste vrijetijdsaanbod: Knap werk van de gemeente om toch in te zetten op
een aangepast aanbod tijdens de zomer. Dit heeft vele inwoners deugd gedaan! We
zagen bijvoorbeeld extra handwasmogelijkheden voor het speelplein, dit was een
zeer goede aanpassing. Nu dat de jeugdbewegingen terug opgestart zijn vragen we
ons af of deze ondersteuning misschien ook mogelijk is voor hen? Het zou hen
helpen hun werking nog veiliger te maken.
De speelpleinwerking werd opgesplitst in twee bubbels volgens de jeugdwerkregels.
We vonden dit een goed alternatief aanbod al was de voetbalkantine geen ideale
locatie. Als jeugdraad willen we voorstellen om in het vervolg te denken aan andere
jeugdlokalen of scholen. Dit had zeker moeten onderzocht worden toen de
voetbalkantine in de laatste weken geen optie meer was en er ineens maar 50
plaatsen beschikbaar waren. We hadden als jeugdraad graag geholpen met
initiatieven om alle kinderen en jongeren op te vangen.
De informatie over wat wel en niet kon georganiseerd worden, kwam traag tot bij
verenigingen. Soms duurde het meer dan een week voor er antwoord was over
activiteiten die bijna gingen plaatsvinden. Ook kwam informatie over activiteiten die in
september plaatsvinden pas eind augustus (en gelukkig werd deze info nog
aangepast op 7 september met soepelere regels). We hadden ook het gevoel dat
tijdens de zomermaanden de dienst evenementen onderbemand was terwijl er net
extra ondersteuning nodig was voor coronaveilige evenementen.
De jeugdhuizen waren zeer blij met de extra buitenbanken die ze in bruikleen kregen.
Dit hielp enorm om buiten meer mensen te kunnen zetten op veilige afstand. Wel
jammer dat deze ineens verdwijnen zonder communicatie en de jeugdhuizen voor
een onaangename verrassing stonden toen ze op vrijdag wouden opengaan.

●

●

Communicatie: We hebben het in de vorige puntjes al over de soms trage of
onduidelijke communicatie. We snappen als jongeren maar al te goed dat
communicatie zeker niet makkelijk is, maar we willen wel vragen dat dit een
aandachtspunt blijft. De communicatie rond wat wel en niet kon voor
leidingsweekends bleef soms ook op zich wachten terwijl er wel voldoende tijd nodig
is om zoiets veilig georganiseerd te krijgen. Met goede communicatie kunnen we
samen voor een nog veiligere maar levendige gemeente zorgen!
Aandacht voor kwetsbare groepen: We merken doorheen heel het plan dat er veel
aandacht is voor kwetsbare groepen. We willen nog eens extra onderstrepen hoe
belangrijk we dit zelf vinden en hoe blij we zijn dat de gemeente hier aandacht voor
heeft.

We hopen dat het bestuur onze vragen of bedenkingen opnieuw ter harte neemt.
Voor de jeugdraad,

Pieter Van der Haegen
Voorzitter jeugdraad

Bijlage Berekening subsidies
●

Corona proof kamp: 1.000 per jaar
○ 4 kampen (Erps, Flurk, Scouts, JoJo) * 2 => 8.000 euro
● Verloren events: 500 per event en 1000 jaar
○ (3 JH + 3 JB + 1JJ) * 2 => 14.000 euro
● Corona veilige events: 1000 per jaar
○ (3 JH + 3 JB + 1JJ) * 2 => 14.000 euro
=> TOTAAL = 36.000 euro
* JH = Jeugdhuis, JB = Jeugdbeweging, JJ = JoJo vzw

