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1. Situering project Generaties Hand in Hand! – vzw For Youth 

Vzw For Youth is een jongerenvereniging die de zelfontplooiing en actieve deelname aan het 

sociale leven van jongeren (16-25 jaar), met een maatschappelijk kwetsbaar profiel en een 

migratie achtergrond, stimuleert. De vzw is actief in Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik en 

Limburg.  

Met het project Generaties Hand in Hand wilt de vzw 45 jongeren uit Gent, Antwerpen en Brussel 

in contact brengen met geïsoleerde ouderen uit de buurt. De jongeren zullen in contact gebracht 

worden met een geïsoleerde oudere en zal 9 keer met deze persoon afspreken. De vzw 

organiseert hiervoor vormingen (interculturele verkenning, psychologische en sociale oriëntering, 

…), dit in overleg met lokale actoren.  

De vzw vraagt een subsidie van 10.000 EUR voor de realisatie van dit project in Brussel. 

2. Advies op project Generaties Hand in Hand! – vzw For Youth 

De jeugdraad is positief over de intenties van dit project, maar heeft nog enkele vragen. De 

jeugdraad zou graag meer duidelijkheid hebben over het aandeel Brussel in dit project. . De 

jeugdraad vraagt zich af met welke Brusselse organisaties er zal samengewerkt worden, hoeveel 

Brusselse jongeren er zullen deelnemen aan het project, hoe deze jongeren worden bereikt en 

wat het financiële plaatje is voor Brussel? 

De jeugdraad is van mening dat dit een interessant project kan worden, omdat verschillende 

generaties met elkaar in contact komen. De jeugdraad zou graag een uitgewerkt plan van 

aanpak zien specifiek voor Brussel. De jeugdraad stelt zich vragen bij de actieve participatie van 

jongeren gedurende het gehele project. 

De jeugdraad raadt tevens aan om, gezien de verschillende doelgroepen (ouderen+jongeren),  

ook bij  de administratie Welzijn een projectaanvraag te doen.. 

De jeugdraad adviseert om een nieuwe projectaanvraag in te dienen bij de deadline van 5 april 

met verduidelijking van bovenstaande zaken en een eventuele toelichting? 

 



3. Fuifzaal 

De jeugdraad apprecieert de motivatie van het kabinet om op korte termijn een fuifzaal in 

Brussel te realiseren. De laatste maanden is de communicatie over de fuifzaal echter minimaal. 

We begrijpen dat deze communicatie omwille van onderhandelingen met een eventuele eigenaar 

beperkt is. De Jeugdraad vraagt echter meer uitleg over het plan van aanpak en vraagt zich af in 

welke fase van dit proces de jeugdraad betrokken zal worden.   

 Matthias stelt een brief op. 

4. Citroën garage 

De Citroën-garage op de Sainctelettesquare krijgt een nieuwe invulling als gewestelijk museum 

voor contemporary art. In de pers konden we lezen dat het museum ook toegankelijk wil zijn 

voor de buurt en zijn jongeren. Lasso organiseert samen met BKO een informatievergadering 

voor de directies van cultuurhuizen en jeugdwerkingen. Een aantal coördinatoren of directies 

van aangesloten leden van de jeugdraad zal hierop aanwezig zijn. Het is voor de jeugdraad 

belangrijk om dit project op te volgen zodat het museum toegankelijk blijft voor alle Brusselse 

jongeren.  

Liselotte volgt dit vanuit de werkgroep Beleid verder op en koppelt hierover terug naar de 

jeugdraad. Nadat er meer duidelijkheid is over het project kan er opnieuw bekeken worden 

welke acties hier eventueel nodig voor zijn.  

5. Geluidsnormen 

Vanaf 21/02/2018 is er een nieuwe regelgeving omtrent geluidsnormen van kracht. Hierover is er 

nog te weinig gecommuniceerd met het werkveld. De jeugdraad is van mening dat hier een 

grondige uitleg moet gegeven worden op de volgende jeugdraad XL. 

Deze nieuwe regelgeving heeft veel invloed op verschillende  organisaties in het werkveld. De 

jeugdraad dringt aan op een plan vaan aanpak inzake deze regelgeving en wordt graag op de 

hoogte  gebracht van dit plan van aanpak. De jeugdraad vraagt zich af of er een mogelijkheid is 

om via het uitleenloket van de VGC geluidsmeters aan te bieden of om via FIX op verschillende 

locaties geluidsmeters te laten installeren. 

 Jurgen stelt brief op en neemt contact op met FIX 

6. Brede scholen 

Er is veel aan het veranderen op het vlak van brede scholen. De brede scholen zijn een grote 

meerwaarde voor het jeugdwerk. Daarom zou de jeugdraad hiervan op de hoogte willen 

gehouden worden. Werkgroep stelt voor om vinger aan de pols te houden over de verdere 

ontwikkelingen en dit later op de agenda te zetten. 

 Op te nemen op agenda van de werkgroep beleid voor september of oktober. 

 

7. Privacy wetgeving 

Vanaf mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving van kracht. Deze wetgeving heeft veel invloed 

op verschillende organisaties in het werkveld. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017012632&table_name=wet


De jeugdraad vraagt om een infomoment omtrent de nieuwe privacywetgeving en welke impact 

dit heeft op het jeugdwerk. 

Volgende vergadering: vrijdag 27 april om 10u @ Mundo-b (Edinburgstraat 26, 1050 Elsene) 


