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Menen, 30 oktober ’13 

 

 

 

Betreft: het advies van jeugdraad Groot-Menen inzake het BBC, in het bijzonder jeugd 

 

 

Geachte leden van het College van Burgemeester en Schepenen, 

 

 

Op de jeugdraad dd. 30 oktober ’13 hebben we de het meerjarenplan 2014 – 2019 onder de loep 

genomen.  

 

We zijn verheugt dat de doelstellingen binnen de 100 punten die het beleid vooruit geschoven heeft 

reflecteren binnen dit document.  

Wat betreft jeugd waren we in eerste instantie wat ontgoocheld omtrent de beperkte hoeveelheid aan 

doelstellingen/acties opgenomen in het plan. Na de nodige uitleg van de  jeugdconsulent konden we ons 

al een stuk meer vinden binnen het gegeven. 

 

Jeugd als beleidsdomein! Een straffe keuze van het beleid, die wij alleen maar kunnen toejuichen. We 

zien binnen deze keuze een erkenning van jeugd binnen de stad. Het potentieel om daarin ook verder te 

investeren en de bestaande ondersteuning verder uit te bouwen. 

Het gegeven van een categoriale jeugdreflex lijkt ons dan ook een logische keuze om dit beleid verder 

vorm te geven. Stilstaan bij de effecten van beslissingen op jeugd kan alleen maar resulteren in een 

beleid dat toegankelijk en goed is voor iedereen. Kinderen & jongeren zijn nu eenmaal een categoriale 

bevolkingslaag, waarbij ze in aanraking komen met ieder aspect van de maatschappij. 

 

Jeugdverenigingen zijn, net zoals de Vlaamse beleidsprioriteit voorschrijft, opgenomen in het gegeven 

van de planning. We zien hierin de vooral de betoelaging terug komen, maar bejubelen tevens de inzet 

die jullie ondernemen naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren binnen dit gegeven. De 

stad Menen kent een goede traditie aan ondersteuning ten aanzien van hun jeugdverenigingen, in ieder 

geval wat betreft het financiële aspect. Toch willen we nog even terug komen op het gegeven van 

jeugdlokalen en in het bijzonder particuliere jeugdlokalen. We zien binnen de meerjarenplanning geen 

acties terug komen die betrekking hebben op de ondersteuning hiervan. Natuurlijk kunnen jullie 

beroepen op de investeringssubsidie, maar met € 20.000 jaarlijks kunnen we weinig meer doen dan 

renoveren op beperkte schaal.  

We stellen vast dat dit toch een schril contrast is met wat er binnen stedelijke lokalen aanwezig is. Je 

hoort ons natuurlijk niet zeggen dat alle jeugdverenigingen moeten verdwijnen uit stedelijke lokalen. 

Maar een meer evenwichtige ondersteuning zou wel aan de orde zijn. Als we kijken naar Scouts en 

Gidsen J.F.K. & Chiro Dienamiet in Menen, moeten we vaststellen dat er werk aan de winkel is. Zij 

kampen met een hoge nood aan vernieuwing van de lokalen, in eerste instantie de scouts. Zij verblijven 

in bouwvallige lokalen/barakken die dringend aan volledige vervanging toe zijn.  

Vanuit de jeugdraad adviseren we hieromtrent dat binnen de planning van de komende zes jaar 

een onderdeel opgesteld zal worden omtrent infrastructuur voor jeugdbewegingen.   
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We vernemen dat de acties omtrent maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, net zoals de 

tweede Vlaamse beleidsprioriteit die voorschrijft, een blijvend aandachtspunt is in Menen. Dat zowel 

binnen de prioritaire doelstellingen als het overig beleid er acties terug te vinden zijn hieromtrent vinden 

wij heel normaal. Menen heeft te kampen met een verhoogd percentage aan maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen. We stellen vast dat de stad, via de jeugddienst, heel wat inzet toont op dit gebied. Een link 

naar diverse diensten is niet overal terug te vinden. 

Vooral de ondersteuning van de diverse werkingen, zowel op het speelplein, de mobiele werkingen & 

JOH Jakkedoe merken we een goede sociale mix. De jaren investering hebben hier duidelijk vruchten 

afgeworpen en bijgedragen tot enkele vaste waarden binnen de stedelijke werkingen. We kunnen niet 

anders dan de stad en het beleid bejubelen om omtrent de acties die ondernomen worden hiervoor. 

Vooral de actie met betrekking tot het inzetten van jobstudenten om de kwaliteit op deze werkingen te 

waarborgen. We geloven nog steeds in de meerwaarde van dergelijke aanwervingen.  

Toch hopen we dat het wegvallen van de ondersteuning van het CAW niet de ondergang blijkt van JOH 

Jakkedoe. Het zou spijtig zijn dat dergelijke werking  zou verdwijnen, vooral met het succes van de 

afgelopen jaren. We zien dit terug komen in de prioritaire doelstellingen en hopen dat dit verder gezet 

kan worden voor de komende zes jaar. 

Vanuit de jeugdraad adviseren we om binnen andere diensten tevens deze klemtoon verder uit te 

werken. We zien de acties binnen jeugd als een startpunt maar zien meer mogelijkheden bij, in 

eerste instantie, andere vrijetijdsdiensten. Ondanks de inspanningen die reeds gebeuren (cfr. 

vrijetijdspas) zijn er nog tal van uitdagingen om tegemoet te komen aan dit facet binnen onze 

maatschappij.  
 

Voor de derde Vlaamse beleidsprioriteit zien we vooral deelfacetten terug komen van jongerenculturen. 

We beamen de keuzes omtrent het skaten, de skaters hebben de afgelopen 2 jaar serieus van zich laten 

horen. We merken tevens dat er in Menen heel wat skaters gestart zijn de laatste jaren, je ziet ze her en 

der opduiken in het straatbeeld. Het lijkt ons dan heel logisch dat er infrastructuur voorzien zal worden 

hiervoor.  

De podium- en expositiekansen voor beginnende bands in samenhang met de projecttoelage is een 

serieuze actie. We kennen heel wat lokaal talent (cfr. Steak Number Eight, King Hiss, Inside the 

Hail…) dat doorgebroken is, het lijkt ons meer dan normaal dat dergelijke acties terug komen in het 

plan. Binnen de stad kennen we ook een rijke traditie wat betreft festivals (festivalletjes). We hebben 

Grensrock om er maar 1 te noemen en hiervoor is er heel wat ondersteuning van de stad. Toch willen 

we er het beleid nogmaals attent opmaken dat er nog 3 kleine weekends zijn die heel wat lokaal en 

bovenlokaal talent programmeren. ’t Schippersweekend, ’t Kotweekend & ’t Weekend van Den Over. 

Niettemin van het elan van een Grensrock, maar van even belangrijke waarde voor de stad. ’t 

Schippersweekend zit ondertussen aan zijn 29
ste

 editie, wat voor volgend jaar een feestjaar betekent. 

Toch merken we dat de ondersteuning van een ander kaliber is dan ten aanzien van Grensrock. Het 

moet natuurlijk niet gelijkaardig lopen, de proportionele vergelijking is niet echt te maken. Maar als 

vrijwilligersgroep met een beperkt aantal sponsors is het niet altijd even gemakkelijk om rond te komen. 

Daarom nog eens de aandacht hier op vestigen. Er is momenteel ondersteuning via de projecttoelage 

vanuit de jeugddienst. Deze tegemoetkoming dekt een deel van de kosten, wat steeds een meerwaarde 

heeft betekent voor de organisatie.  

Binnen de prioriteiten van jeugd zien we tevens een samenwerkingsverband met het Cultureel Centrum. 

Werk maken van programmatie voor en door jongeren is een uitstekende keuze. Er zijn reeds diverse 

voorbeelden in andere steden en gemeenten waar dergelijke manier van programmeren bijdraagt tot het 
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vrijetijdsleven in de steden en gemeenten. We zien hierin ook een positieve evolutie van de 

programmatie van onze eigen stad. Enkelen onder ons herinneren zich nog Kp, waarbij de vzw ’t 

Badhuis samen met de jongeren programmatie op poten zette. Binnen het nieuwe culturele centrum in 

Lauwe en de nieuwe zaal JC Petrol in Menen moet dit heel wat mogelijkheden bieden. Hieraan 

gekoppeld kunnen we enkel maar aandringen op aandacht voor jeugd en jeugdverenigingen binnen 

Menen. De vernoemde zalen, maar tevens zaal Barthel in Rekkem moeten toegankelijk blijven. 

Toegankelijk voor fuiven in eerste instantie, maar tevens voor alles wat georganiseerd kan worden door 

jeugd. Toegankelijk voor jeugd op zich in de grote noemer en zijn geheel.  

Binnen jongerencultuur zien we dan ook een goed beleid naar voor komen die aandacht heeft voor 

huidige noden binnen het Meense jeugdlandschap. We hopen dat dit mee evolueert met de jaren en 

daarmee gepaard gaande de evolutie in de kwaliteit van de zalen en het gebruik er van door de jeugd. 

de jeugdraad adviseert uiterst positief omtrent het beleid gevoerd rond jeugdcultuur. We zien 

heel wat mogelijkheden binnen dit facet en ruimte voor bijsturing. Toch wensen we te adviseren 

om binnen het gebruik van de zalen oog te hebben voor jeugd. Heel wat jeugdcultuur heeft nood 

aan voldoende ruimte om te kunnen organiseren. In eerste instantie denken we aan fuiven, maar 

daarnaast denken we tevens na over podium- en expositiekansen. We denken hierbij niet alleen 

aan het aanbieden van infrastructuur, maar adviseren om ook hierop in te zetten. We vinden dit 

terug in de planning van de jeugddienst en hopen dat dit tevens gerealiseerd kan worden. De 

insteek omtrent een samenwerking met CC De Steiger en programmatie voor/door jongeren is 

uitermate goed! 

 

Wat betreft het meerjarenplan en het facet jeugd hierbinnen adviseren we positief, met aandacht voor de 

nodige bemerkingen gemaakt hierboven. We hopen ten stelligste dat het meerjarenplan geen statisch 

plan is maar dynamisch blijft zoals onze jeugdbeleidsplannen van de afgelopen jaren. Vooral het facet 

jeugd is vluchtig en kan heel wat schommelingen teweeg brengen binnen een vast kader. Een bijsturing 

van het beleid omtrent jeugd (en algemeen) is zeker een must. Een stad evolueert met de jaren en kan 

geen zes jaar statisch blijven draaien.  

Om nog kort op te sommen waarover we nog enkele bemerkingen hebben, sommen we ze nog eens op 

hieronder: 

- De jeugdlokalen van particuliere jeugdverenigingen dienen de komende zes jaar een plaats te 

vinden binnen de planning van de stad. Reeds enkele jaren kaart de jeugdraad deze problematiek 

aan en zal dit blijven doen. Vooral Scouts en Gidsen J.F.K. Menen is er slecht aan toe en zal de 

komende jaren ondersteuning nodig hebben. 

- Kansarme kinderen en jongeren komen terug in elk facet van de samenleving en niet alleen 

binnen jeugd. We bejubelen de categoriale jeugdreflex maar hopen tevens dat er binnen andere 

diensten tevens aandacht is voor deze doelgroep en dat deze over de ganse lijn betrokken zal 

worden bij het opmaken van beleidskeuzes.  

- Stedelijke lokalen die verhuurt worden moeten toegankelijk blijven/zijn voor jeugd en 

jeugdverenigingen. Niet alleen om te fuiven, maar tevens om podium- en expositiekansen te 

creëren. JC Petrol (Menen), Zaal Barthel (Lauwe) & het Cultureel Centrum in Lauwe moeten 

toegankelijk zijn voor jeugd in al zijn facetten. 

 

 

 

 

mailto:jeugdraadgrootmenen@gmail.com
http://www.tismenens.be/


 

Stedelijke jeugdraad Menen – p.a. J & M Sabbestraat 163a – 8930 Menen 
: jeugdraadgrootmenen@gmail.com 

Info: www.tismenens.be  

Om af te sluiten wensen we nog eens de nadruk te leggen op inspraak en participatie. In vergelijking 

met de opmaak van een jeugdbeleidsplan is er een lage betrokkenheid geweest van de jeugd in al zijn 

facetten. Vroeger hadden we het gevoel dat we, als jeugdraad, een onderdeel waren van de planning en 

opmaak van het beleid ten aanzien van jeugd. Alhoewel we goede zaken terug vinden in het 

aangebrachte plan voelt het toch als van boven opgelegd aan. We hopen dat de komende jaren er meer 

ruimte zal zijn voor inspraak en participatie. Vanuit de jeugdraad zullen we onze verantwoordelijkheid 

opnemen en trachten deze zelf deels te verzekeren. We hopen dat de stad tevens haar 

verantwoordelijkheid zal opnemen bij de opmaak van het komende plan, maar tevens in de komende 

jaren. Niet enkel voor de planning is er inspraak nodig, we participeren graag aan een stad die leeft door 

en met zijn burgers. 

 

 

 

 

 

Namens de jeugdraad, 

 

 

 

 

Malsagne Marie, Seys Lukas, Vandewynckele Bram, Quartier Thomas, Neyrinck Jens, Pyncket Bryan, 

Vandamme An-Sofie, Vermeersch Cher 
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