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1. Projectaanvragen 

Vzw Cultureghem - WINTERKETMET  

1. Situering 

De werking van vzw Cultureghem situeert zich in Anderlecht, in één van de meest achtergestelde 
buurten in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De bevolkingssamenstelling is divers en de 
openbare (speel)ruimte is er schaars. Cultureghem voorziet via verschillende deelwerkingen een 
aanbod voor en met de buurtbewoners. Met zijn werking slaagt de vereniging erin om de 
Abattoir, die voorheen enkel werd gebruikt als markt, om te vormen tot een grote publieke 
ruimte. De vereniging gaat hiervoor samenwerkingsverbanden aan met andere verenigingen en 
vertrekt hoofdzakelijk vanuit vragen van buurtbewoners. De vereniging voorziet daarnaast in 
een aanbod voor verenigingen en scholen.  

Het project WINTERKETMET is ontstaan door een vraag vanuit HOBO. Tijdens de winteropvang 
konden de kinderen nergens terecht om deel te nemen aan activiteiten. Om in deze nood te 
voorzien heeft vzw Cultureghem vorig jaar de KETMET doorgetrokken in de winter 
(WINTERKETMET). Via het project zorgt de vzw ervoor dat er jongeren ook tijdens de winter 
terecht kunnen op de Abattoir. Kinderen kunnen elke woensdag namiddag terecht in de foodmet 
alwaar de playboxen zullen uitgestald staan. 

Cultureghem werkt voor dit project samen met studenten van hogescholen.   

2. Advies werkgroep 

De werkgroep vindt het project een waardevol gegeven. Zowel voor de buurt als de organisatie. 
De werkgroep vindt het positief dat Cultureghem een locatie voorziet voor gezinnen uit de 
winteropvang. De werkgroep betreurt het feit dat de doelstellingen van het project niet 
planmatig zijn uitgeschreven.  

De werkgroep is van mening dat de projectsubsidie niet dient om een voltijdse te betalen voor 4 
maanden. De werkgroep heeft het gevoel dat in de projectaanvraag de focus te hard ligt op de 
doelgroep ‘studenten’. Dit terwijl de werkgroep van mening is dat de projectoproep in de eerste 
plaats dient voor projecten in de vrije tijd van jongeren.  

De werkgroep vindt het positief dat Cultureghem de eigen vrijwilligers betrekt bij het begeleiden 
van studenten. Dit zorgt ervoor dat verschillende doelgroepen, die niet vaak met elkaar in 
contact komen, kennis maken met elkaar. 

Dit alles zorgt ervoor dat de jeugdraad een positief advies geeft op het project WINTERKETMET 
van vzw Cultureghem.  



3. De Raad/Commissie CJS 

 
- Inschrijvingsbeleid voor secundaire scholen 

o Het percentage binnen de voorrangsregel komt hoger te liggen 
o De spelregels zijn momenteel nog onbekend Naomi en Pieter stellen een brief 

op 
o Er is een tekort aan plaatsen. De overheid is bezig met een inhaalbeweging maar 

dit is tot nog toe onvoldoende. 
- Brede scholen 

o Het brede scholen verhaal is aan het veranderen 
o Vanhengel haalt aan dat het een work in progress is. 
o Meer scholen gaan een brede school-coördinator hebben. 
o De werkgroep stelt zich vragen of het centraliseren van brede school onder 

onderwijs een positief iets is. De werkgroep heeft het gevoel dat OCB op die 
manier meer te zeggen krijgt over de vrije tijd van jongeren. 

- Eigen visie 
o De werkgroep vind het belangrijk dat de jeugdraad een eigen visie creëert op 

jongeren en kinderen. 
- Politiek en middenveld 

o De werkgroep vindt dat de politiek het middenveld meer moet betrekken bij 
beslissingen. In elk aspect van het proces. Dus voor dat er beslissingen worden 
genomen. 

o Er zijn adviezen van de jeugdraad die tot nog toe geen antwoord hebben 
gekregen. 

- Punten waar de werkgroep momenteel over wilt op de hoogte gehouden worden 
o Speelruimten 

 De jeugdraad vraagt een toelichting van dit dossier om zicht te krijgen 
op de stand van zaken 

 Er zal in oktober een participatief traject opgestart worden. Momenteel 
worden jeugdraad en jeugdwerkpartners hier nog niet bij betrokken. 

 Balans budget? Speeltoestellen + onderhoud + participatietraject (TO DO 
Liselotte) 

 Wauter neemt input mee naar WG ad hoc (speeldomein) op 23/10 
o Fuifzaal 
o Inschrijvingsbeleid 
o Brede scholen verhaal 

- Particuliere vakantiewerkingen (die enkel in de vakantie werken) 
o Zouden te weinig geld krijgen om alles bol te werken 
o Wauter wacht hiervoor op cijfergegevens. 

 Wauter wou de werkgroep hiervan al op de hoogte brengen dat hij 
hiermee bezig is. 

 

- TO DO Astrid 
o Thema’s op FB-groep posten 
o Besloten FB-groep maken voor actieve denkers 
o Planning: doodle voor 5/8 dec (overdag) 

- Agenda 
o Link naar verslagen van de Raad etc. is nuttig  
o Ook de thematische werking op de agenda zetten, “opvolging van …” 


