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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 14/02/2020 wordt goedgekeurd, 

2. Terugkoppeling brief schoolcontracten 

De jeugdraad heeft in het kader van de schoolcontracten een brief gestuurd aan collegelid Gatz. 

Hier is ondertussen een antwoord op gekomen. Het antwoord vind je hier: 

https://drive.google.com/file/d/1qhJHnz8C-OoNL4FpFUcxlH4YmTf2vSa6/view  

Dit antwoord wordt positief onthaald door de jeugdraad. De jeugdraad vindt het belangrijk om 

dit te blijven opvolgen. De minister heeft niet gereageerd op de uitnodiging voor een koffie. De 

jeugdraad stelt voor dat eenieder het collegelid op een informeel moment eens kan aanspreken. 

Indien er nog communicatie vertrekt vanuit de jeugdraad aan de minister zal de uitnodiging 

voor de koffie terug mee gestuurd worden. 

3. Terugkoppeling mail Fix My Street 

Na één van de vorige jeugdraden merkte de jeugdraad dat de lift in Metrostation Pétillon kapot 

was. Dit zorgde ervoor dat niet iedereen op eigen initiatief het perron zou kunnen bereiken. 

Daarom heeft de jeugdraad dit gemeld via de app Fix my Street. Hierop kwam antwoord dat de 

metrostations onder de bevoegdheid van de MIVB vallen en dat de jeugdraad met hen moest 

contact opnemen. 

In het memorandum van de VGC-jeugdraad spraken we van een goede afstemming tussen alle 

diensten en niveaus waardoor jongeren een eenduidig aanspreekpunt vinden zonder van het 

kastje naar de muur te worden gestuurd. Dit zorgde ervoor dat de jeugdraad contact opnam 

met de collegevoorzitster Van den Brandt met de vraag om de toegankelijkheid naar de 

metrostations ook op te nemen in de Fix my street app. 

Hier is antwoord op gekomen dat als volgt luidt: 

Mijn collega’s van de cel mobiliteit hebben de vraag gesteld bij de MIVB. Ik hoop dat het 

onderstaand antwoord duidelijk is. Indien niet dan zal ik mijn best doen om meer info te 

verkrijgen. 

https://drive.google.com/file/d/1qhJHnz8C-OoNL4FpFUcxlH4YmTf2vSa6/view


De MIVB heeft hier vooral technische bezwaren op (locatie/orientatie binnen een station 

kan niet worden doorgegeven in het FixMyStreet systeem). Daarnaast functioneert de 

klantendienst van de MIVB goed en zouden ze een dubbel systeem voorzien en in 

efficiëntie verliezen. 

De jeugdraad is niet tevreden met dit antwoord. De jeugdraad is van mening dat er een betere 

samenwerking moet zijn tussen de app en de MIVB om het voor de gebruiker toegankelijker te 

maken om feedback te geven.  

De jeugdraad stelt voor om na de coronatijden een onderzoek te doen naar de toegankelijkheid 

van de verschillende metrostations om de pijnpunten in kaart te brengen. Hiervoor gaan ze 

contact opnemen met organisaties (bijvoorbeeld de Blink groep van Groep Intro) die reeds actief 

zijn rond toegankelijkheid. De jeugdraad stelt voor om dit onderzoek verder open te trekken 

aangezien toegankelijkheid verschillende groepen in onze samenleving raakt (ouders met een 

babywagen, ouderen, mensen met een beperking …). Dit gegeven zal ook besproken worden op 

het buitengewoon Brussels overleg. 

4. Situering project Debatesessions - Debateville 

Debateville is een nieuwe organisatie die jongeren leert om te gaan met woorden. De vzw zet in 

op jongeren te versterken in het argumenteren, overtuigend overkomen … Iedere maandag (1 

sessie) en iedere woensdag namiddag (2 sessies) is de vzw actief in Muntpunt. Momenteel bereikt 

de vzw een 40-tal jongeren van verschillende achtergronden. De vzw vindt het belangrijk om 

jongeren met verschillende achtergronden (etniciteit, maatschappelijk …) met elkaar in gesprek te 

laten gaan. 

Bij de sessies worden vrijwilligers ingeschakeld. Dit zijn studenten die bezig zijn met tekst. Deze 

studenten begeleiden de jongeren en hebben zelf ook diverse achtergronden. 

De totale projectkost bedraagt 75.810 EUR waarvan 60.000 EUR aan personeelskosten. Voor dit 

project wordt een subsidie van 20.000 EUR aangevraagd. 

5. Advies op project Debatesessions - Debateville 

De jeugdraad is positief over dit project. Het versterkt de jongeren in het gebruiken van 

woorden. De jongeren gaan deze skills niet enkel toepassen in debatten maar ook in het 

dagelijkse leven. Dit zal dus ook impact hebben op verschillende mensen die in contact komen 

met deze jongeren. 

De deelnemers hebben diverse achtergronden wat bijdraagt aan de kracht van het project. De 

jeugdraad raadt aan om de jongeren - zowel de deelnemers als de vrijwilligers - zoveel mogelijk 

te betrekken bij de werking zodat ze mede-eigenaar kunnen worden van het project. 

Daarnaast is de opstelling van de sessies momenteel heel schools. Het is belangrijk om, als 

jeugdwerkorganisatie, in te zetten op non-formeel leren.  

De jeugdraad spoort de vzw aan om contact te zoeken met andere jeugdorganisaties met 

expertise rond thema’s deze thema’s. Dit gaat er mee voor zorgen dat de werking van de vzw 

sterker wordt en kan verduurzamen. 

De begroting is gedifferentieerd en duidelijk. De jeugdraad raadt aan om nu al op zoek te gaan 

naar meer structurele financiering van het project naar de toekomst toe.  



Het project is planmatig uitgewerkt. De jeugdraad geeft mee dat het jeugdwerk geïnteresseerd is 

in het aanbod van de organisatie. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies. 

6. Varia 

- Draag je centje bij aan laptops voor iedereen via 

https://growfunding.be/nl/bxl/iedereendigitaal  

- Breng jongeren op de hoogte dat ze centen en ondersteuning kunnen krijgen voor hun 

solidariteitsacties https://www.afonds.be/nieuws/growfunding-en-%C3%A0-fonds-slaan-

de-handen-elkaar-het-kader-van-growsolidarity  

 

Volgende vergadering(en): 

Jeugdraad XL  29/04 om 18u via Zoom 

Jeugdraad XL met Collegelid  06/05 om 18u30 via Zoom 

Jeugdraad XL  18/06 om 18u 

WG beleid (projecten van 05/06)  19/06 om 10u00 @ Kolenmarkt (Chiro/Scouts) 
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