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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL met collegelid Pascal Smet 
6 mei   Locatie: Zoom  
 
 
AANWEZIGE LEDEN: Anastasia Luyckx (JES), Cem Aydogan (Cultureghem), Naomi 
Costrop (Scouts en Gidsen Vlaanderen), Jelle Symons (Groep INTRO), Asher Serrana 
(individuele jongere), Ayo Saelens (JHOB), Loes Messens (Circus zonder handen), Sophie 
Buysse (Debatville), Helle Arfaoui (individuele jongere), Jad Zeitouni (individuele jongere), 
Mathias Cox (Promo Jeunes), Hilde Steenssens (Filem’On), Marthe Jans (Chiro), Wauter 
Temmerman (VDS), Aline Nyirahumure (Kuumba), Helena Verset (Centrum West, D’Broej), 
Johan Xhonneux (individuele jongere), Sabine Miedema (Kind en Samenleving), Liselotte 
Vanheukelom (Circus Zonder Handen), Laura Van Bladel (Ratatouille, D’Broej), Gitte Van 
Der Biest (JES), Charlotte Landsheere (Circus Zonder Handen), Margo Van de Voorde (JES) 
 
ADMINISTRATIE: Pieter Vanstappen, Astrid Galle 
 
KABINET SMET: Pascal Smet, Don Pandzou, Hilde Peeters 
 
 

1. Kennismaking  

 
Doelstelling van deze jeugdraad XL is een informele kennismaking tussen collegelid Pascal Smet, 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra en de jeugdraad.  
 

Rondje: wie ben je, waar werk of zit je bij de jeugdraad als individuele jongere en wat is jouw 
droom voor deze Brusselse zomer? 

 Aline (Kuumba): hoopt dat Kuumba deze zomer kan openen. Willen kleine muziekacties 
opzetten overheen gans Brussel met hun jongeren  

 Charlotte (Zonder Handen); droomt dat de jeugd en hun organisaties toffe activiteiten 
kunnen organiseren in de publieke ruimte  

 Hilde (kabinet Smet): hoopt ons blijvend te kunnen ondersteunen zodat we elkaar deze 
zomer kunnen ontmoeten in veilige omstandigheden 

 Anastasia (JES): droomt ervan om opnieuw ‘echt’ aan de slag te kunnen rond participatie. 
Wil op weekend kunnen met de jongeren, goeie babbels…  

 Cem (Cultureghem): droomt van een levendig Brussel met meer plaats voor de fietsers 
 Pieter (VGC-jeugddienst, À Fonds): droomt ervan dat we elkaar terug kunnen ontmoeten 

deze zomer  
 Liselotte (Zonder Handen): wil Brussel tonen als solidaire stad voor haar ketten 
 Asher: wil graag meer individuele jongeren naar de jeugdraad toeleiden. Zij zijn belangrijk 

voor de besluitvorming rond het thema ‘jeugd’ 
 Marthe (Chiro): droomt ervan dat de groepen op zomerkamp kunnen  

 Gitte (JES): wil deze zomer graag met hun gasten experimenteren in de publieke ruimte  
 Wauter (VDS, Scouts): hoopt op openlucht zwembad(en) in de stad  
 Laura (Ratatouille, D’Broej): hoopt op veel/meer publieke speelruimte voor de ketten 

 Margo (JES): hoopt het project met nieuwkomers verder te kunnen zetten, zodat ze de 
weg vinden naar vrije tijd en het jeugdwerk 

 Helena (Centrum West, D’Broej): hoopt dat de organisaties hun deuren weer kunnen 
openzetten en dat de ketten zich opnieuw kunnen uitleven 

 Johan (vrijwilliger jeugdhuis ’t Schab): hoopt het jeugdhuis terug te kunnen openen en 
alle jongeren te verwelkomen 
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 Ayo (JHOB): hoopt op meer sociaal contact en toffe activiteiten binnen de jeugdhuizen 
deze zomer 

 Loes (Zonder Handen): hoopt dat kinderen en jongeren terug buiten mogen en durven 
komen om elkaar te ontmoeten  

 Jad: hoopt op een post-corona economische heropleving, met aandacht voor solidariteit 
met de meest kwetsbaren 

 Don (kabinet Smet): hoopt op een zomer met een uitgebreid aanbod qua cultuur, jeugd 
en sport op maat voor iedereen  

 Pascal Smet: droomt van voldoende publieke ruimte in de stad, zodat alle kinderen op 
een veilige manier kunnen spelen.  

 Hilde (Filemon): wil verder creatief en innovatief nadenken en samenwerken 
 Mathias (Promo Jeunes): droomt ervan om te kunnen beginnen bouwen aan de tijdelijke 

invulling van hun leegstaand gebouw in Schaarbeek  
 Sabine (Kind en Samenleving): wil graag meer kinderen op straat zien spelen op. Naast 

ruimte om te spelen is veiligheid en zelfstandigheid ook belangrijk. 
 Jelle (Groep Intro): hoopt dat kinderen en jongeren met een beperking een zorgeloze 

zomer tegemoet kunnen gaan  

 Helle: is vrijwilliger bij Globe Aroma en hoopt dat ze tegen de zomer terug open kunnen 
gaan  

 Sophie (Debateville): hoopt dat de zomerateliers op een veilige manier kunnen doorgaan, 
nu al 30 enthousiaste ketten 

 Naomi (Scouts): wil het recht op spelen van kinderen vrijwaren en de ‘speelse’ 
achterstand inhalen 

 

2. Vraag en antwoord met collegelid Pascal Smet 

 
De jeugdraad gaat in gesprek met collegelid Pascal Smet, bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Gemeenschapscentra. De leden mogen hun vragen stellen via Mentimeter. Vervolgens kan 
iedereen stemmen op z’n favoriete vragen. De vragen met de meeste stemmen worden 
voorgelegd aan het collegelid.  
 
De vragen, opmerkingen, aanvullingen… van de jeugdraad staan in het zwart. De antwoorden 
van het collegelid staan in het blauw.  
 
Kan je ons wat meer uitleg geven over het overleg tussen De Ambrassade, minister Dalle en 
uzelf? Hanteren we in Brussel dezelfde maatregelen als in Vlaanderen?  
 
De maatregelen in Brussel zijn anders dan in Vlaanderen, want we zitten op het Brussels 
grondgebied. Ik wil samen met collegevoorzitter Van den Brandt zorgen voor bijkomende 
publieke ruimte, zoals extra pleinen, en het verbinden van bestaande publieke ruimte. Bovendien 
moeten we activiteiten voorzien in die publieke ruimte. Hiervoor zal de VGC een oproep lanceren 
naar jeugd-, sport- en culturele verenigingen en artiesten. Deze oproep zit nog in de 
planningsfase. Hiertoe zal overleg met de verschillende sectoren plaatsvinden. Indien Vlaanderen 
extra middelen wil vrijmaken voor deze oproep, zal deze ondersteuning zeker aanvaard worden.  
 
Blijft de groene ruimte gevrijwaard door bijvoorbeeld auto’s te weren, zoals in het Ter 
Kamerenbos?  

 
Dit blijft inderdaad. Gezond verstand primeert in alles (volgen van de maatregelen, buitenlucht 
opzoeken, meer plaats voor voetgangers en fietsers door autovrije straten…). Hier wordt continu 
aan gewerkt.  

 
Wat ga je doen om deze zomer toch memorabel te maken voor alle Brusselse ketten?  
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Zie antwoord op de eerste vraag. Verder onderzoeken we of we fonteinen toegankelijk kunnen 
maken om te spelen. 
 
Wat is volgens jou de rol van het Brusselse jeugdwerk deze zomer? 
 
De komende maanden zullen niet evident zijn, maar het jeugdwerk moet verder inzetten op het 
recht van kinderen en jongeren om te spelen. Tegelijk moet het jeugdwerk hen ook structuur en 
(extra) ondersteuning bieden waar nodig. Kinderen die deze zomer bijscholing nodig hebben, 
moeten die kunnen volgen. We zullen dat faciliteren door materiele middelen ter beschikking te 
stellen en eventueel financiële middelen waar dat nodig blijkt. 
 
Deze vraag komt voort uit de recente gebeurtenissen in Anderlecht. Is er een mismatch tussen 
jongeren en de politie? Hoe kan dit aangepakt worden in Brussel?  
 
Intern onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is in Anderlecht. De rellen die 
plaatsvonden naar aanleiding van het ongeval zijn uiteraard niet aanvaardbaar.  Het vertrouwen 
tussen de politie en de burger moet hersteld worden, zodat de situatie kan normaliseren. Dit kan 
door middel van een ketenaanpak en dialoog tussen de politie, de jongeren, straathoekwerkers... 
Ik ga me hier sterk voor inzetten. Ik wil hiervoor zelf met de Brusselse jongeren en jeugdwerkers 
gaan praten en zo de dialoog mee tot stand brengen. Dit is een werk van lange adem dat samen 
met de VGC, het jeugdwerk, de jeugdraad… vorm zal krijgen. 
 
Het gaat om een breder probleem dat Brussel niet alleen kan aanpakken of oplossen. Hoe wordt 
dit ruimer aangepakt?  

 
Er is een totaalplan nodig met tweerichtingsverkeer tussen de politie en de burger. Hier moet op 
lokaal niveau aan gewerkt worden, er moeten bruggen gebouwd worden. Ook de VGC zal hier 
een rol in spelen, via het werkveld.  

 
De jeugdraad apprecieert de Facebookpost van het collegelid rond de gebeurtenissen in 
Anderlecht. Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe sneller we toewerken naar een 
mentaliteitsverandering. De jeugdraad kan zelf echter erg weinig doen aan dit probleem.  
 
Het probleem is dat de Brusselse stem ontbreekt in het publieke debat. Politici die voor de 
jongeren opkomen worden niet steeds herverkozen etc. Het is inderdaad een werk van lange 
adem, maar de jonge generatie van nu lijdt er wel onder. Wat kan er veranderen op korte 
termijn? Momenteel lijkt het een déjà vu. 
 
Ik erken het déjà vu gevoel. Ik ga een engagement aan de komende periode en zal inzetten op 
sensibilisering rond dit thema.  
 
Het probleem situeert zich niet enkel bij de politie. Ook andere instellingen, zoals vzw’s moeten 
hun deuren openzetten voor alle jongeren de wijk. Je afkomst bepaalt vandaag nog steeds de 
kansen die je krijgt. Bovendien hebben jongeren nu nog minder ademruimte dan voordien.  
 
Veel jeugdwerkers zijn enorm betrokken bij deze thematiek. Zijn er mogelijkheden om de ambitie 
om dialoog op gang te brengen overheen de verschillende gemeenschappen uit te rollen? Kan er 
samengewerkt worden met zowel Nederlandstalige als Franstalige jeugdwerkers bijvoorbeeld?  
 
Dit is mogelijk. Ik zal Nederlandstalige, Franstalige, anderstalige… jongeren en jeugdwerkers 
bevragen. De VGC en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) moeten op dit vlak goed met 
elkaar afstemmen en samenwerken.  
 
De jeugdwerkingen werken stilaan toe naar een heropstart deze zomer. Worden er al 
draaiboeken ontwikkeld om dit in goede banen te leiden?  
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De VGC heeft een werkgroep opgestart rond het activiteitenaanbod deze zomer. We willen alle 
sectoren inschakelen om de stad zoveel mogelijk te doen heropleven tijdens de staycation. Het is 
voornamelijk Vlaams minister voor Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle die bezig is met de 
ontwikkeling van draaiboeken e.d. 
 
We verwachten de komende periode meer jongeren in de stad en tegelijk zal er minder aanbod 
zijn voor hen. Wordt hierover nagedacht op dit moment?  
 
Ja, we bekijken volop hoe we bijkomend aanbod kunnen creëren. Suggesties mogen verstuurd 
worden naar Don Pandzou of Hilde Peeters.  
 
Is er een ‘inhaalplan’ voor kinderen en jongeren die momenteel een achterstand ontwikkelen (op 
gebied van taal, school etc.)?  
 
Ja, collegelid Sven Gatz is hier aan bezig, in samenspraak met mezelf en collegevoorzitter Van 
den Brandt. Momenteel wordt gefocust op het voorzien van voldoende opvangmogelijkheden. In 
tweede instantie worden de summer schools besproken. Alle kinderen en jongeren hebben wel 
recht op vrije tijd, dus we moeten op zoek naar een goed evenwicht tussen vrije tijd en spelen 
en eventuele extra ondersteuning in de vakantie.  
 
De jeugdraad ziet het jeugdbeleid als een transversaal beleid, waarbij ‘jeugd’ een bevoegdheid is 
van het hele College. We willen als jeugdraad dan ook graag kennismaken met het College en in 
gesprek gaan over ruimere thema’s dan het jeugdwerk en het –beleid. 
 
Ik zal deze vraag doorspelen aan het College.   
 
Welke rol ziet u weggelegd voor de jeugdraad?   
 
De jeugdraad houdt de vinger aan de pols bij het jeugdwerk en de (georganiseerde) kinderen en 
jongeren. Jullie zijn de megafoon voor hun stem en doen vervolgens aanbevelingen aan het 
College, het gewest... Het beleid en de VGC zijn er om jullie dromen waar te maken. Hoe meer 
input en adviezen de jeugdraad formuleert, hoe concreter het beleid aan de slag kan. We zouden 
elkaar vaker moeten ontmoeten, formeel en informeel, zodat we een goede dialoog op gang 
kunnen brengen en elkaar voeden met ideeën. 
 
De input die de jeugdraad bezorgd is inderdaad erg belangrijk, maar tegelijk moet de jeugdraad 
ook actief bevraagd worden. Dit zit goed voor de bevoegdheid Jeugd, maar op vlak van 
Onderwijs en Welzijn lopen we momenteel achter de feiten aan omdat we niet op tijd bevraagd 
of op de hoogte gebracht worden van nieuwe ontwikkelingen. Dit is een warme oproep om de 
jeugdraad tijdig te betrekken en ruimte te creëren voor vragen, input, advies… overheen alle 
beleidsdomeinen. 
 
Ik speel deze vraag door en heb er vertrouwen in dat collegelid Gatz en collegevoorzitter Van 
den Brandt hiermee aan de slag gaan. 
 
Wat is de prioriteit van het Brusselse jeugdwerk de komende jaren?  
 
Dat bepaalt het jeugdwerk in de eerste plaats zelf. Ik denk dat het jeugdwerk moet zorgen voor 
ondersteuning, zodat alle Brusselaars aansluiting vinden binnen hun stad. Iedereen moet zich 
Brusselaar voelen en gelijke kansen krijgen. 
 
Wat is jouw favoriete plek in Brussel?  
 
Parking 58, de Dansaertwijk, Abdij ter Kameren, de Begijnhofwijk als ze autovrij is, Villa Empain…  

mailto:dpandzou@gov.brussels
mailto:hpeeters@gov.brussels
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Welke stemmen ontbreken volgens u in het beleid?  
 
We missen positieve verhalen over de stad. Ik ga mee een city marketing-beleid voor Brussel 
ontwikkelen waar we de prachtige dingen die in onze stad gebeuren in de kijker zetten.  
 
Om iedereen te bereiken, is er samenwerking nodig over de gemeenschappen heen. Deze 
samenwerking moet gefaciliteerd worden, beleidsmakers moeten bruggen bouwen naar de 
andere gemeenschappen en het gewest. We erkennen de beperkingen die er zijn, maar elke stap 
in de goede richting is belangrijk.  
 
Ook Promo Jeunes denk actief na rond dit thema. Je kan steeds contact opnemen met Mathias 
hierover.  
 
 
Hartelijk dank aan collegelid Pascal Smet om in dialoog te gaan met de jeugdraad! We zien 
elkaar hopelijk snel terug, met een hapje en een drankje. 
 

3. Varia  

 Sophie: Debateville is volop bezig met de organisatie van zomerateliers. Wie graag wil 
samenwerken mag Sophie steeds contacteren 

 Naomi: de jeugdraad heeft vorige week het opiniestuk “Wat met de belangen van 
kinderen” ondertekend. De vraag kwam last-minute binnen, dus er was deze keer jammer 
genoeg geen tijd om alle leden te bevragen 

 Sabine zit in de taskforce van De Ambrassade rond publieke ruimte. Die zal een advies 
schrijven t.a.v. de GEES, de groep van experts die de exit-strategie moet uitwerken. Ze 
bekijken o.a. hoe speeltuinen opnieuw open kunnen en kijken bv. naar Nederland. Ideeën 
over (in)formele speelruimte zijn welkom bij Sabine 

 Mathias: alle jongeren zijn deze zomer welkom in hun nieuw gebouw in Schaarbeek. Ze 
gaan zelf bouwen, sjorren, werken samen met de Bûûmplanters… 

 Jad: bekijkt graag met de agendacommissie hoe we bruggen kunnen bouwen naar het 
beleid via de Vlaamse Jeugdraad 

 
 

Opnieuw bedankt voor jullie massale aanwezigheid! 
 

 
Volgende jeugdraad XL met Vlaams minister voor Brussel, Jeugd en Media 

Benjamin Dalle 
Maandag 18 mei om 18u 

mailto:m.cox@promojeunes.be
mailto:sophie@debateville.org
https://drive.google.com/file/d/1GXmMTr4sUF7BWbX16kEpKc-6Y94AZg4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXmMTr4sUF7BWbX16kEpKc-6Y94AZg4O/view?usp=sharing
mailto:smiedema@k-s.be

