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Inleiding
Op 14 oktober 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De
politieke partijen hebben hun partijprogramma’s samengesteld, maar ook Jeugdraad
Kortenberg heeft niet stil gezeten wat de verkiezingen betreft. De jeugdraad vond dit
namelijk een ideaal moment om jongeren te bevragen hoe zij de gemeente ervaren.

Aanbeveling 1:
Ademruimte voor jeugdhuizen
Jeugdhuizen hebben een zeer belangrijke taak. Zij zijn de plek bij uitstek waar de
jeugd kan samenkomen en waar projecten tot stand kunnen komen. Een jeugdhuis
runnen is natuurlijk niet kosteloos. Rekeningen moeten betaald worden, en nog
belangrijker, moet er geïnvesteerd worden in materiaal. Een jeugdhuis kan haar
inkomsten enkel halen uit de twee openingsavonden in het weekend. De prijzen in
het jeugdhuis worden steeds laag gehouden zodat het jeugdhuis voor iedereen
toegankelijk blijft. De jeugdhuizen merken dat vooral de rekeningen betaald worden
met deze inkomsten. Budget voor investeringen, in bijvoorbeeld een degelijke
muziekinstallatie, komen daardoor op de achtergrond. Deze investeringen zijn
echter noodzakelijk om het jeugdhuis aantrekkelijk te houden zodat alle jeugd uit
Kortenberg kan aangesproken worden (en blijven).
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Wat stelt de jeugdraad voor?
Een gemeentebestuur gaat er vaak van uit dat een jeugdhuis extra inkomsten heeft.
Het feit dat dit vaak niet zo is, maakt een jeugdhuis kwetsbaar en weinig flexibel in
haar werking. Zo moet ze zorgen voor inkomsten uit drankverkoop en/of
zaalverhuur om te blijven bestaan. Een uitgebreidere financiering zou zorgen voor
sterkere jeugdhuizen die meer kunnen inspelen op projecten, in plaats van enkel in
te zetten op output.
Voorzie werkbare budgetten voor ondersteuning, vorming, inhoudelijke werking en
infrastructuur. Zo maak je inkomsten uit drankverkoop of zaalverhuur niet
noodzakelijk voor de werking van het jeugdhuis.
Betrek jongeren bij het bepalen van de subsidiecriteria. Dat zorgt voor een
uitdagend en toch gedragen subsidiebeleid.

Aanbeveling 2:
Moedig fietsen aan, ook bij ouders
Uit de jeugdmonitor - een door Provincie Vlaams-Brabant opgestelde bevraging bij
kinderen uit het 4de leerjaar tot en met het 2de middelbaar - blijkt dat kinderen zich niet
veilig voelen in eigen gemeente. Omdat ze niet met de fiets mogen/durven komen,
worden ze met de wagen naar school en activiteiten gebracht. Dit zorgt voor veel
(onveilige) overlast aan de schoolpoorten.
Daarnaast blijkt uit een enquête van De Standaard dat er in Kortenberg meer mensen
dan gemiddeld dagelijks de auto nemen en dat veel mensen te vinden zijn voor betere
fiets- en voetpaden en veiliger verkeer voor kinderen.
Onveilig verkeer zorgt dat meer mensen de auto nemen. Als jeugdraad willen we dat er
meer wordt ingezet op fietsverkeer. Dit zorgt voor leefbaardere dorpskernen met meer
plaats voor activiteiten en gezellige bijeenkomsten. Bovendien komt dit de gezondheid
van de bewoners ten goede. Als jeugdraad vinden wij dat de jeugd hun hobbies
zelfstandig moeten kunnen uitoefenen en dus ook de verplaatsing naar hun hobbies.
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Het belangrijkste is volgens ons het veranderen van de mindset van de ouders en
misschien minder dat van het kind. Al worden de wegen drukker, zou het moeten
kunnen om zich als jongere binnen de eigen gemeente zelfstandig te verplaatsen.
Aangezien veel jongeren hun vrije tijd beleven buiten hun eigen gemeente is het ook
belangrijk dat de verbindingswegen tussen de gemeenten toegankelijk zijn voor de
zwakke weggebruiker.

Aanbeveling 3:
Regellast bij evenementen
Er zijn in Kortenberg heel wat regels die gevolgd moeten worden bij het organiseren
van fuiven en andere evenementen. Als jeugdraad vinden we het goed dat er regels zijn
om fuiven en evenementen goed en veilig te laten verlopen, maar door de vele regels
en richtlijnen zie je soms door de bomen het bos niet meer. Er zijn te veel en te
onduidelijke aanvraagformulieren. Evenementen moeten gestimuleerd worden; niet
doodgeknuppeld door een overmaat aan regels, formulieren, aanvragen.
Wat stelt de jeugdraad voor?
Meer rechtlijnigheid in de regelgeving rond evenementen: Nu wordt per evenement
bekeken welke maatregelen moeten worden getroffen (bv. niet bij alle fuiven is Safe
Party Zone verplicht, geluidslimieten niet overal dezelfde). Dit zorgt dat het voor
iemand die een evenement wil organiseren, niet duidelijk is welke regels voor zijn/haar
evenement gelden en welke niet.
Onlangs kreeg de jeugdraad vanuit de jeugddienst de vraag om meer evenementen
voor -16 jarigen te organiseren. We denken dat jongeren met de juiste begeleiding zelf
een evenement op poten moeten kunnen zetten, jong geleerd is oud gedaan. We
vinden het belangrijk dat de fuifcultuur in Kortenberg behouden blijft. Het is een
manier om mensen samen te brengen en tegelijk een bron van inkomsten voor
verenigingen.
We willen ook inzetten op een verantwoordelijk fuiven. We zien al jaren het fenomeen
van indrinken of “preboozen” sterker worden. Jongeren komen vaak al beschonken of
dronken toe op de fuiven. Als organisator heb je geen enkele troef meer in handen om
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jongeren vroeger naar de fuiven te lokken. Het “Happy Hour”, waarbij aan de start van
de fuif twee drankjes voor de prijs van één werden gegeven, werd door het
gemeentebestuur aan banden gelegd omdat dit binge-drinken zou aanmoedigen. Een
paar pintjes meer op het evenement is een peulschil tegenover de hoeveelheid (sterke)
drank die de jongeren tot zich nemen tijdens een “prebooze”. Ook de verminderde
inkom aan de start van de fuif, om jongeren vroeg naar het evenement te lokken,
kunnen we niet meer inzetten. Door de verplichte voorverkoop betaalt iedereen
dezelfde prijs voor een ticket en komen ze aan wanneer ze zelf zin hebben.
Veel (maar niet alle) evenementen mogen enkel nog met voorverkoopkaarten werken.
Een regel die wij, als jeugdraad, nooit echt begrepen hebben. De regel werd verdedigd
met het idee dat we dan een fysiek contact hadden met de personen die tickets
kochten voor onze evenementen. Voor organisatoren voelt deze regel aan als met een
bazooka naar een mug schieten, en die mug dan ook nog eens volledig missen. Vaak
worden kaarten per 5 of 10 verkocht en waar ze dan naartoe gaan… weten wij niet.
Door het Safe Party Zone-systeem, waar we vragende partij voor waren, weten we nu
perfect wie er binnenkomt en wanneer ze de regels niet naleefden, komen ze er de
volgende keer niet meer in. We pleiten er dan ook voor om de regel van ‘enkel
voorverkoop’ te laten varen. Ze draagt volgens ons enkel bij tot de berg regellast en
niet tot de veiligheid op fuiven.
Het evenementenbeleid is niet bepaald stimulerend te noemen. Wanneer we naar onze
buurgemeenten kijken en zien hoe parels van evenementen zoals Bar Vital (Herent),
Les Cousins (Haacht), Wild in Het Park (Herent), Paradise City (Steenokkerzeel), ‘t
Festival (Tervuren) enz. ontstaan uit enthousiaste jongeren die door het
gemeentebestuur omarmd en voor de volle 100% gesteund worden, kunnen wij alleen
maar jaloers zijn. Wij kennen de verhalen van Crisis vzw die tijdens hun opstart jaren
nauwelijks steun kregen. Of het ten onder gegane Groove Almighty: een grootse fuif,
met topartiesten in de sporthal, die door de regellast er de brui aan gaven. Zelfs
wanneer Herent en Kortenberg hun politiereglementen op elkaar afstemmen,
verschillen ze maar op één punt… De regels rond evenementen. Zo mag er in Herent
langer gefuifd worden dan in Kortenberg.
Wij hopen dat het volgende gemeentebestuur zin heeft in evenementen en er samen
met ons meer wil organiseren. Feesten brengt mensen samen, maakt mensen gelukkig
en is een uithangbord voor de gemeente. Regels zijn belangrijk en verantwoord feesten
is dat ook, maar te veel regels beperken de vrijheid om een spontane initiatieven uit de
grond te stampen en kunnen leiden tot minder evenementen in Kortenberg.
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Aanbeveling 4:
Blijf inzetten op participatie
Als jeugdraad is het onze functie om aan de gemeente de stem van alle jongeren te
laten horen. We moeten hen helpen om bij elke beslissing, die invloed heeft op de
jeugd, de jongeren zeker niet uit het oog te verliezen. Dit doet het bestuur door bij zo’n
beslissingen advies te vragen aan ons.
Jammer genoeg merken wij dat er vaak reeds een volledig voorstel is uitgewerkt zonder
participatie van de jeugd. Pas helemaal op het einde wordt het advies van de jeugdraad
als een formaliteit gezien (en gevraagd). We kunnen nog bijsturen in de details, maar
de grote lijnen liggen al vast.
Als jeugdraad zijn wij er van overtuigd dat een breed gedragen jeugdbeleid, een beleid
is dat niet alleen voor, maar ook door jongeren wordt opgesteld. Betrek de jeugdraad
veel vroeger in dossiers. Zo kunnen we dan onze input geven en moeten we geen grote
acties (zoals met de Sporthal in Erps-Kwerps) opzetten om nog iets te veranderen aan
bepaalde plannen.
Ook vinden wij het als jeugdraad heel belangrijk om een goed contact te hebben met
de schepen van jeugd. Wij verwachten dat deze persoon op elke jeugdraad aanwezig is
om zo op de hoogte te blijven wat er leeft binnen de jeugdraad en om directe feedback
te kunnen geven op onze soms wilde ideeën. We merkten in de afgelopen legislatuur
dat de agenda van de huidige schepen soms moeilijk te rijmen viel met die van de
jeugdraad. Dat vonden we oprecht jammer en we hopen dat de persoon die dit
engagement de volgende legislatuur opneemt zich bewust is van onze verwachtingen.
Tot slot: Het jeugddecreet wordt aangepast. Dit wil zeggen dat het voor
gemeentebesturen vanaf 2019 niet langer verplicht is om advies te vragen aan
jongeren bij beslissingen die jeugd aangaan. Als jeugdraad willen we uiteraard aan de
gemeente vragen om dit wél te blijven doen. De jeugd zijn de burgers van morgen en
we mogen hun mening niet vergeten als we beslissingen maken die hen beïnvloeden.
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Dankwoord
Vele mensen hebben meegeholpen aan de totstandkoming van dit memorandum. Wij
maken graag van de gelegenheid gebruik om hen te bedanken voor hun hulp en inzet.
Eerst en vooral bedanken wij graag Mit Van Gompel, onze jeugdconsulent voor haar
uitstekende begeleiding tijdens het opstellen van dit memorandum. Haar inzichten en
deskundige kennis hebben een duidelijke meerwaarde betekent. Ook voor haar tijd en
energie die ze de afgelopen jaren in de Jeugdraad heeft gestoken willen we haar graag
enorm bedanken.
Daarnaast bedanken wij de deelnemende scholen en verenigingen uit Kortenberg.
Dankzij hun vertrouwen en inzet hebben wij een maximum aantal jongeren kunnen
bereiken.
Verder bedanken wij ook alle leden van de jeugdraad (Chiro Erps-Kwerps, Chiro Flurk
Everberg, Scouts Kortenberg, JH Den Aap, JH ‘t Excuus, JH Den Uyl en Speelplein Alles
Kids) om mee na te denken over het opstellen van de enquête in de eerste plaats en
voor hun input tijdens de nabespreking in de tweede plaats.
We bedanken het gemeentebestuur voor alle inspanningen die ze de laatste jaren
deden voor jeugd. We merken uit onze enquête dat de jeugd tevreden is in Kortenberg
en we zien dat de gemeente wil inzetten op jeugd zo kreeg Chiro Flurk nieuwe lokalen
en werden er nieuwe speeltuinen gebouwd. Dit wil niet zeggen dat het niet beter kan,
we merken dat, ondanks de inspanningen van het gemeentebestuur, het beleid niet
altijd afgestemd is op de noden van de Kortenbergse jeugd. We hopen daarom dat het
toekomstig gemeentebestuur samen met de jeugdraad op jeugd wil blijven inzetten.
Ten laatste bedanken wij iedereen die onze enquête heeft ingevuld.
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