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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL  
21 oktober   Locatie: online  
 
 
AANWEZIGEN: Naomi Costrop, Anastasia Luyckx, , Jelle Symons, Ayo Saelens, Wauter 

Temmerman, Dominique Vankan, Marthe Jans, Ajar Bentaha, Asher Serrana, Liana 

Tolonge Tshatshi, Gitte Van der Biest, Emma Wijers, Johan Xhonneux, Liselotte 

Vanheukelom, Ilyas Mouani, Beatriz Klewais, Loubna El Hadri, Nada Ben Abdeslam, Anas 

Ziani, Ayoub Ben Adbeslam, Bertrand Turatsinze, Siham Berrichi, Marijke Van Hassel, 

Pieter Gijssels, Najim Kaldoun, Elke Van den Eynde, Kamal El Hajjouti, Neal Raes, Cem 

Aydogan, Astrid Galle, Don Pandzou 

 

VERONTSCHULDIGD: Kathrin Spyckerelle, Sophie Buysse, Philippe De Bont, Johanna 

Stoffels, Jad Zeitouni, Farah Mohamed 

 

 
1. Welkom 

Welkom! We gaan terug digitaal. We doen een kort rondje: wie ben je?  

2. Verkiezingen  

 

De leden van de jeugdraad coöpteren alle nieuwe kandidaat-leden. 

De jeugdraad zoekt twee nieuwe ondervoorzitters. Ajar Bentaha, Ilyas Mouani en Wauter 

Temmerman hebben zich kandidaat gesteld. Hun kandidatuur lees je via de link.  

 Alle kandidaten krijgen de tijd om hun kandidatuur mondeling te motiveren. 

 De leden kunnen anoniem elk 2 stemmen uitbrengen. 

Wauter en Ilyas worden verkozen, proficiat!  

Bedankt voor je sterke kandidatuur, Ajar!  

3. Terugkoppeling themagroep anti-discriminatie en diversiteit 

Maandag 19 oktober was er een ontmoeting in het Brussels Parlement met burgerslachtoffers 

van politiegeweld. Ajar gaf een toespraak/getuigenis in naam van de jeugdraad. De volledige 

ontmoeting kan je herbekijken via de Facebook-pagina van one.brussels (Ajar komt aan het 

woord rond 47:15 min). De aanbevelingen werden ook uitgeschreven. 

Volgende samenkomst: vrijdag 13/11 om 10u (online). Op de agenda: 

- (hoe) willen we verder met deze themagroep? Welke acties willen we nemen, welk 

lobbywerk willen we doen? Wie kan ons hierbij inspireren?  

- Mogelijke linken met lopende campagnes: Stop Etnisch Profileren, Jeugdwerk regen 

Racisme etc.  

Tip: studiedag Jeugdwerk tegen racisme van Uit De Marge op 17/11. Meer info via Anastasia  

https://drive.google.com/file/d/1BmCsqPTJVBGuWmNLir6T3GXfX97HAPwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NakIMnLl1-h3OjNIotvOs2-v_U_Md7s3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EI9lkHnFx8DpCei8febzC5Qp6XMDghlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EI9lkHnFx8DpCei8febzC5Qp6XMDghlP/view?usp=sharing
https://brusselbazaar.us19.list-manage.com/track/click?u=e6cb28dceaec22a8200410c42&id=05de311b86&e=c294600954
https://brusselbazaar.us19.list-manage.com/track/click?u=e6cb28dceaec22a8200410c42&id=97e2e7f32b&e=c294600954
https://stopethnicprofiling.be/nl/
https://jeugdwerktegenracisme.be/
https://jeugdwerktegenracisme.be/
https://jeugdwerktegenracisme.be/vormingsaanbod/
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4. Brainstorm nieuw thema: ruimte 

Ruimte is het 2e prioritaire thema dat we vorig jaar bepaald hebben via een stemming. Dit is een 
erg breed thema, dus we willen dit finetunen in de grote groep.  

Wat betekent dit thema voor ons? We brainstormen in kleine groepjes en bespreken vier vragen: 

- Ruimte: wat betekent dit voor ons? Wat zijn de pijnpunten rond ruimte en jeugd die we 
moeten aanpakken?  

- Welke lobbyplannen kunnen we maken? 
- Welke acties kunnen we opzetten?  
- Wat is de essentie uit de brainstorm? Wat wil je echt veranderd zien en waar kunnen wij 

als jeugdraad op wegen? 

Groep 1 

 

- Schaarste aan veilige, bruikbare publieke ruimte die iedereen welkom heet 
- Idee voor actie: toevoeging van kleuren aan de publieke ruimte  
- Jeugdbouwmeester aanstellen: oog voor de jeugd bij Brusselse bouwplannen 
- Scholen en anderen met eigen infrastructuur moeten gewilliger zijn om hun ruimte te 

delen  
- Tools om scholen en speelplaatsen avontuurlijk te maken, kunnen we ook gebruiken voor 

de publieke ruimte  
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Groep 2 

 

- Fuifzalen: opnieuw aanhalen eens corona gedaan is  
- Bestaande plekken moeten beter beschikbaar worden voor jongeren. Meer ruimte delen  
- Betaalbare ruimte broodnodig, net als groene ruimte. De aanwezige groene ruimte moet 

ook bekender gemaakt worden  
- Brainstorm over organisaties en actoren i.v.m. lobbywerk 

Groep 3 
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- Probleem? Er is veel ruimte, maar ze moet toegankelijk zijn. Bv. parken gaan dicht op een 
bepaald uur. Geen gebrek aan ruimte, maar gebrek aan toegang. 

- Ruimtes ook soms onbetaalbaar voor jeugdverenigingen met krap budget  
- Bij wie gaan we aankloppen? Zit erg versnipperd. Qua organisaties: bv. Lasso, Kind en 

Samenleving (Sabine), organisaties die trajecten lopen rond privé en publieke ruimte 
binnen en buiten Brussel. Lokale besturen zijn hierin ook erg belangrijk. Gaat ook om 
mentale toegang: je moet je welkom voelen in de ruimte  

- 1e stap: we moeten een goed plan maken, een stevig dossier. Want er bestaat al veel en 
het is ingewikkelde materie. We moeten ons goed inwerken.  

 
Extra aanvullingen vanuit Lasso: organisaties/contacten die ons kunnen helpen rond ruimte: 

 https://perspective.brussels/nl  
 Handleiding gedeelde ruimte (Ambrassade)  

 Marijke checkt bij de collega’s van Move it Kanal, de EHB heeft voor hen onderzoek 
gedaan rond fysieke en mentale ruimte, welke problemen jongeren ervaren, en wat 
mogelijke concrete acties zijn om aan te werken.  

 
 De agendacommissie bekijkt hoe we hiermee concreet aan de slag gaan en wie dit zal 

trekken.  
 

5. Varia  

 
- Naomi 

o Ontmoeting met het college wordt verplaatst naar een nieuwe datum 
o Gezamenlijke adviesraad VGC op dinsdag 10/11 om 18u30 rond het strategisch 

meerjarenplan van de VGC en Stadspiratie. Save the date vind je onderaan dit 
verslag. 

- Ilyas: bedankt iedereen voor het vertrouwen 
- Ajar: bedankt ook iedereen. Verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad: 9-22 november. Ajar 

is kandidaat jongerenadviseur.  

https://perspective.brussels/nl
https://ambrassade.be/nl/handleiding-ruimte-delen
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/kandidaten/ajar-bentaha
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/kandidaten/ajar-bentaha
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- Ayo: JHOB zit momenteel in het gebouw van de AB. Moeten eruit juni 2021. Ideeën voor 
andere locaties waar 10 medewerkers terecht kunnen?  

- Cem: neemt afscheid als ondervoorzitter. Hij werkt sinds kort voor 
gemeenschapscentrum De Platoo 
 
 

Volgende jeugdraad: gezamenlijke adviesraad VGC over het 

strategisch meerjarenplan van de VGC en Stadspiratie 

Dinsdag 10/11 om 18u30 (online) 

 

 

https://stadspiratie.be/

