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	 KIESKEURIG	ZOTTEGEM	2.0	
SAMEN	KIEZEN	VOOR	EEN	JONGE	&	DYNAMISCHE	STAD	

Op 14 oktober 2018 vinden de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

De Stedelijke Jeugdraad Zottegem heeft niet stil gezeten wat de verkiezingen 

betreft. Dit is het ideale moment om jongeren te bevragen hoe zij hun Zottegem 

ervaren. Omdat het voor jongeren niet altijd evident is om inspraak te hebben, 

lanceert de jeugdraad “Kieskeurig Zottegem 2.0, samen kiezen voor een jonge & 

dynamische stad”.	
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MEMORANDUM	JEUGD	
OOK	KINDEREN	EN	JONGEREN	HEBBEN	EEN	STEM	

	 	

	 	

	

Met deze campagne willen we de Zottegemse jongeren enerzijds helpen om het politieke landschap te ontdekken en willen 

we anderzijds de Zottegemse politieke partijen adviseren over de behoeften van de jeugd. 

Om de jeugd doelgericht te bevragen werd een “Debattle enquête” opgesteld. In deze enquête werden een 10 tal thema’s dieper 

bevraagd zoals veiligheid, onderwijs, mobiliteit, vrijetijd, diversiteit,… Onze doelgroep, 18 – 35 jarigen, werd online bevraagd.  

Aangezien het over een bevraging ging die toch wel wat tijd vroeg van de jongeren zijn we tevreden dat 51 jongeren eraan 

deelnamen. Ook de iets jongere generatie kreeg een stem. Er werden 457 kinderen en jongeren tussen 10 en 18 jaar via de 

Zottegemse scholen bevraagd over hun vrijetijdsbesteding in en om Zottegem. De resultaten van ons onderzoek worden 

gebundeld in dit memorandum. Om het jeugdbeleid in Zottegem goed uit te bouwen hebben we de steun nodig van het 

stadsbestuur. De lokale politici kunnen heel wat zaken in de toekomst veranderen. Daarom wil de jeugdraad in dit memorandum 

belichten waar de Zottegemse jeugd van wakker ligt, zodat het nieuwe stadsbestuur de kans neemt om dit aan te pakken.		
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OMGEVINGSANALYSE	
VAN	KINDEREN	EN	JONGEREN	IN	ZOTTEGEM	

Belangrijkste tendensen voor Zottegem waar we de komende jaren rekening moeten met houden, omdat ze een 

invloed kunnen hebben op verschillende factoren voor kinderen en jongeren in Zottegem.  

• Evolutie aantal kinderen en jongeren in Zottegem sterke stijging van 4878 in 2012 naar 5224 in 2017. 

 

• Sinds 2008 is er ook een stijging van het aantal huishoudens. We merken een verschil in 

gezinssamenstelling, zo zijn er meer gezinnen bestaande uit één ouder gezin.  Aantal huishoudens naar 

LIPRO- typlogoie (Aantal private huishoudens (personen ingeschreven op eenzelfde hoofdverblijfplaats) per 

gemeente, op 1 januari van het observatiejaar, naar type.  Er worden 7 types van private huishoudens onderscheiden). 
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• Het aantal inwoners in Zottegem met een buitenlandse herkomst kent op enkele jaren tijd een 

stijging. Voor inwoners van herkomst uit de EU gaat dit van 2,32% in 2011 naar 3,50% in 2016. 

Nieuwkomers uit niet EU landen gaat dit van 2,12% in 2011 naar 3,72% in 2016. 

 

• Het winkelaanbod is de laatste jaren gestegen in hoeveelheid, maar het aantal leegstaande panden is 

ook sterk gestegen. 

• Het aantal gezinnen dat leeft in kansarmoede ligt in Zottegem beduidend lager dan in het Vlaams 

gewest, maar we zien wel een sterke groei in Zottegem sinds 2008. 

Kansarmoede-index 
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AANBEVELING	1		
HET BESTAANDE ZOTTEGEMSE JEUGDWERK BLIJVEN ONDERSTEUNEN WAARBIJ MEER 

WORDT INGEZET OP VERNIEUWENDE PROJECTEN EN/OF INITIATIEVEN VAN JONGEREN 

ZELF.		
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CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	

• Uit de bevragingen blijkt dat jongeren in het algemeen tevreden zijn over het vrijetijdsaanbod, ze vinden 

dat er een gevarieerd aanbod is van sport, cultuur en jeugd. 

• Blijkt dat er gevraagd wordt om meer transparantie wat betreft de middelen die Stad Zottegem aan het 

jeugdwerk toekent. De jeugdraad wil actie ondernemen om opener te communiceren naar alle jongeren in 

Zottegem, niet alleen de erkende jeugdverenigingen. 

• Het jeugdwerk in Zottegem draait goed en moet blijven ondersteund worden door het stadsbestuur. 

Daarom vragen we aan de politici om de komende jaren de budgetten voor subsidiëring van de 

jeugdverenigingen te behouden.  

• Het bestaande aanbod van de uitleendienst wordt door de jeugdverenigingen heel positief bevonden, hier 

ook de vraag voor blijvend op zoek te gaan naar vernieuwing van materiaal. 

• De jeugdraad wil de komende legislatuur aan zelfreflectie doen. Ze wil het huidige subsidiereglement 

aanpakken en meer inzetten op projectsubsidies voor individuele jongeren en de jeugdbewegingen 

stimuleren om duurzamer en vernieuwender te werken.  

• Jongeren vinden een plek om te chillen belangrijk. Ze willen zich creatief kunnen uitleven in het uitoefenen 

van een hobby of door zelf iets te organiseren.  De Muze moet een plek worden voor alle jongeren, waar 

iedereen zich thuis voelt.  Jongeren moeten de kans krijgen om vernieuwende ideeën uit te werken in De 

Muze, bijvoorbeeld om een rockrally zelf te organiseren. 

• Leegstaande ruimtes (winkelpanden en/of stadsgebouwen) kunnen door middel van gedeeld of tijdelijk 

gebruik kansen bieden aan jongeren om te experimenteren. 

• Uit de bevraging blijkt dat heel wat jongeren sporten in hun vrijetijd, de jeugdraad moet hiervoor ook een 

luisterend oor bieden en rekening houden met de behoeftes van jongeren en willen we inzetten om meer 

samen te werken met de sportraad. 
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AANBEVELING	2	
MEER INZETTEN OP VEILIGE, GROENE & DIVERSE OPENBARE RUIMTES MET VOORAL AANDACHT 

VOOR BETERE SPEELRUIMTES VOOR ALLE LEEFTIJDEN.	

Quote: “Er is veel groen in Zottegem, maar weinig bomen en bloemen langs de straten” 

CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	

• De slechte staat van de bestaande speelpleintjes werd reeds verschillende keren in de pers en op 

sociale media aangeklaagd, de jeugdraad is daarom vragende partij dat het nieuwe beleid een grotere 

financiële inspanning wil doen om de bestaande speelterreinen structureel aan te pakken en te 

vernieuwen. Met andere woorden niet enkel investeren in toestellen die stuk zijn maar werk maken van 

een degelijk plan dat elk plein aanpakt zowel met nieuwe toestellen, goede ondergrond, 

groenvoorziening en leuke parkelementen. Kortom gezellige plekken creëren om te vertoeven. 

• Belangrijk hierbij is de bekommernis van de jeugdraad dat er weinig of geen rekening wordt gehouden 

met de stem van kinderen en jongeren bij nieuwe verkavelingen en daardoor eventueel nieuwe speel- 

en sportmogelijkheden niet optimaal benut worden. 

• Vele jongeren vragen al jaren om in te zetten op de aanleg van een skate- en bmx-park. Er werden al 

verschillende vergaderingen gepland door de jongeren zelf, er werden oproepen gelanceerd op sociale 

media, er werd zelfs een facebookpagina opgericht “Wij willen een skatepark in Zottegem” met een 

700tal volgers. In de verschillende bevragingen komt deze vraag steeds terug.  De nood blijkt heel hoog. 

Daarnaast merkt de jeugdraad op dat in andere omringende gemeentes (Geraardsbergen, Herzele, 

Ninove, Zwalm…) wel een groot skatepark werd aangelegd, waardoor veel Zottegemse jongeren naar 
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die gemeentes trekken om te kunnen skaten. Deze aanleg kan pas gerealiseerd worden indien er 

voldoende financiële middelen worden toegekend. De jeugdraad is wel tevreden dat na jarenlang 

zoeken naar een degelijke locatie het huidige bestuur een formeel akkoord gaf om dit te realiseren 

achter de nieuwe kantine van de voetbal, aan het speelpleingebouw. 

• Uit de enquêtes blijkt dat jongeren graag meer op straat willen spelen. De speelstraten worden door de 

jeugdraad positief onthaald, maar we willen vragen om het huidig beleid rond speelstraten verder te 

zetten door een betere communicatie. 

• De jeugd is vragende partij voor een repetitieruimte, de jeugdraad is blij dat er in het nieuwe 

Cultuurcentrum een repetitieruimte zal voorzien worden. De jeugdraad wil vragen aan het nieuwe 

bestuur om de mening van jongeren te vragen bij de aanleg van deze ruimte. 

• Zoals bij aanbeveling 1 vermeld, doen heel wat jongeren aan sport, daarom moet er in de toekomst 

meer werk gemaakt worden van toegankelijke sportmogelijkheden in Zottegem, bijvoorbeeld 

opknappen van het basketbalterrein op berg te Grotenberge. 

AANBEVELING	3		
ZOTTEGEM ALS KINDVRIENDELIJKE STAD WAARBIJ WERK WORDT GEMAAKT VA DUURZAME 

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILGHEID.	

Quote: “Auto’s in de winkelstraten vind ik geen goed plan.” 
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CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	

• De overgrote meerderheid van zwakke weggebruikers bestaat uit kinderen en jongeren. Ze verplaatsen 

zich niet met de auto en zijn hiervoor van hun ouders afhankelijk. Uit de bevragingen blijkt dat jongeren 

nood hebben aan betere & veilige fietspaden vooral aan de scholen. Vraag naar meer veilige en 

doordachte fietsroutes niet enkel heraanleggen van korte stukken. Ze vragen vooral meer aandacht voor 

de zwakke weggebruiker en minder aandacht aan de auto’s. De uitwerking van een speelweefselplan kan 

hierbij een stuk helpen. Een speelweefselplan wordt best opgemaakt met inspraak en participatie van de 

doelgroep. 

• Jongeren vragen meer fietsstallingen in de stad, eventueel door het opzeggen van parkeerplaatsen voor 

auto’s. Het voorstel werd ingediend om een ondergrondse parking te voorzien in het centrum, waardoor 

er minder wagens aanwezig zijn en er meer plaats is voor fietsparking en meer groen in het centrum. 

• Over het verplaatsen met het openbaar vervoer zijn ze over het grote deel tevreden. 

• Putten in de weg wordt als een probleem ervaren. 
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AANBEVELING	4		
INZETTEN OP OPENERE COMMUNICATIE EN HECHTERE SAMENWERKING TUSSEN 

VERSCHILLENDE ACTOREN WAARBIJ INSPRAAK EN PARTICIPATIE VAN JONGEREN CENTRAAL 

STAAT. 

	

	

CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	

• Door de verdwijning van het jeugdbeleidsplan maakt de jeugdraad zich oprecht zorgen voor inspraak en 

participatie. Het meerjarenplan is een log instrument waar de jongeren minder zicht op hebben. Daarom 

vraagt de jeugdraad om de stem van kinderen en jongeren te laten weerklinken in het meerjarenplan 

door zowel bij opmaak, tijdens de uitvoering en opvolging hen te betrekken. 

• Uit de bevraging blijkt dat de meningen verdeeld zijn over inspraak en participatie, de jongeren die reeds 

actief meewerken aan het Zottegemse beleid en het daardoor beter kennen, zullen een positievere 

score geven dan jongeren die minder betrokken zijn. 

• Kinderen en heel wat jongeren kunnen nog niet stemmen, dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen 

deelnemen aan het beleid. Om hun mening tot bij de beleidsmakers te brengen is de jeugdraad de ideale 

motor om de mening van kinderen en jongeren te vragen. Daarom de vraag dat het stadsbestuur zich wil 

engageren om gedurende de legislatuur voor aanpassingen en regelgeving dat betrekking heeft op 

kinderen en jongeren advies te vragen aan de jeugdraad. Ook bij de iets minder voor de hand liggende 

thema’s zou er een jeugdreflex moeten ontstaan: groenaanleg, milieu, toerisme,… 

• De jeugdraad weet dat alle adviesraden in Zottegem zeer actief zijn, maar ieder nog teveel op zijn eigen 

veld. Structurele samenwerkingen zouden een meerwaarde kunnen zijn voor Stad Zottegem. 
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• Zottegem leeft. Maar de laatste jaren ontstaan heel wat ad-hoc evenementen die beter structureel 

zouden gepland en georganiseerd kunnen worden. Een planning zou voor de komende 6 jaar kunnen 

opgenomen worden in het meerjarenplan.  

• De uitbalie is op dit moment enkel toegankelijk voor culturele activiteiten maar het zou een meerwaarde 

bieden voor gezinnen maar ook de jongeren zijn vragende partij om ook te kunnen inschrijven voor 

andere activiteiten, dit kan via een kleine aanpassing aan de balie zelf.  Nu moeten ze naar verschillende 

locaties indien ze niet online kunnen reserveren. 

 

	

	

AANBEVELING	5		
“JEUGDWERK VOOR ALLEN” KAN EEN INDICATOR ZIJN VOOR STAD ZOTTEGEM OM WERK TE 

MAKEN VAN EEN BETER ARMOEDE- EN DIVERSITEITSBELEID. 
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CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	

• De jeugdraad is sinds jaren vragende partij om in te zetten op een straathoekwerker of buurtopbouwwerker. 

We merken op dat er de laatste jaren meer problemen zijn rond vandalisme, fuivende jongeren,… De 

meerwaarde van de samenwerking tussen het CAW en Stad Zottegem is voor de jeugdraad niet meer aan de 

orde, daarom zijn we vragende partij om deze middelen terug te investeren in vast aanspreekpunt voor 

jongeren waarbij alles bespreekbaar wordt. De straathoekwerker kan inzetten op een netwerk tussen jongeren 

en maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, politie, hulpverlening,… 

• Uit de analyse van Zottegem blijkt dat we grote stijging van nieuwkomers hebben in Zottegem. Daarom de 

vraag van de jeugdraad om als stadsbestuur hierop in te zetten, zodat iedereen zich welkom voelt in Zottegem 

en zodat ze Zottegem veel beter leren kennen (verenigingen, locaties, stadsdiensten, evenementen en 

activiteiten,…). 

• We zien een grote stijging van het aantal kansarme gezinnen in Zottegem, nochtans merkt de jeugdraad op 

dat het MIA-statuut staat of valt met een degelijke ondersteuning vanuit Stad Zottegem. Op dit moment is er 

nood aan dat iemand hiervoor tijd krijgt om dit beter op te volgen. Dit kan enkel indien extra middelen worden 

ingezet zodat iedereen in Zottegem aan vrijetijdsbesteding kan doen. De straathoekwerker/buurtwerker zou 

hierin een grote rol kunnen spelen als trekker van bijvoorbeeld een vrijetijdspas. Hij/zij kan de spil figuur zijn 

tussen alle actoren. 

• Het stadsbestuur zou moeten blijven inzetten op laagdrempelige dienstverlening (gratis evenementen, 

inkomprijs speelpleinwerking,…) voor alle inwoners van Zottegem, zowel voor vrijetijd als voor andere thema’s. 

• Jeugdverenigingen blijvend ondersteunen die werken rond inclusie – Akabe & speelpleinwerking – moeten 

zowel logistiek als financieel een steuntje extra blijven krijgen van Stad Zottegem. De jeugdraad merkt op dat 

er bij beide organisaties een tekort is aan opgeleide leiding/animatoren voor deze doelgroep en vraagt om de 

komende jaren hierop te mogen inzetten. 

AANBEVELING	6		
“OPROEP OM HET UITGAANSLEVEN IN ZOTTEGEM EEN POSITIEVE UITSTRALING TE GEVEN. 

CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	

• De jeugdraad is vragende partij aan het stadsbestuur om meer in te zetten op een positief fuifklimaat in 

Zottegem, zoals opgenomen in de campagne “100% positief fuiven in Zottegem ”. De negatieve uitstraling van 

de fuiforganisatoren vindt de jeugdraad een te grote veralgemening, we hopen in de toekomst te kunnen 

bijdragen tot een positiever fuifklimaat. 

• Wat niet wil zeggen dat de jeugdraad geen vragende partij is wanneer er sprake is van geweld of vandalisme, 

we zijn vragende partij om in te zetten op meer blauw op straat waar nodig. 
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• De jeugdraad is ook vragende partij aan het nieuwe bestuur om achter het bestaande fuifreglement te staan

die in samenwerking met verschillende actoren werd uitgewerkt. We willen vragen om ze toe te passen op alle

organisatoren en strenger op te treden bij het niet naleven van het reglement.

• Al enkele jaren kaart de jeugdraad het probleem aan dat de fuifzaal voor heel wat verenigingen te groot is, we

hopen daarom dat er de komende jaren budget wordt vrijgemaakt om de zaal te kunnen opsplitsen (door

bijvoorbeeld een hangsysteem met gordijnen). Ook het voorzien van een degelijk ophangsysteem voor boxen

en lichten ligt al enkele jaren op tafel. Alle inkomsten van de fuifzaal gaan integraal naar het AGB maar er

wordt niet voorzien in een investering om de zaal te optimaliseren.

• Inzetten om van de uitbalie een evenementenbalie te maken. Een plek waar iedere vereniging of organisatie

die iets wil organiseren terecht kan met al zijn vragen.

AANBEVELING	7	
STERK INZETTEN OM EEN MENTALITEITSWIJZING OP VLAK VAN MILIEU & DUURZAAMHEID, 

ZOWEL BIJ DE STADSDIENSTEN ALS BIJ DE ZOTTEGEMSE BEVOLKING. 
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CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	

• Duurzame evenementen wil de jeugdraad de komende jaren als actie verder uitwerken en vraagt aan het 

stadsbestuur de mogelijkheid om dit structureel aan te pakken. 

• De jeugdraad is positief over Poets, maar hoopt in de toekomst dat dit meer dan 1 dag gebeurt, bijvoorbeeld 

oproep naar de buurt om op regelmatige basis zowel in de buurt als op openbare ruimtes zwerfvuil op te 

ruimen. 

• Vraag naar een beter afvalbeleid, ook de jeugdraad wil de komende jaren hierop inzetten door 

jeugdvereningen positief te stimuleren om rond duurzaamheid te werken, bijvoorbeeld groene initiatieven 

ondersteunen, oproep om milieuvriendelijke producten te gebruiken. 
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SAMENVATTING:	
• Aanbeveling 1:  

Het bestaande Zottegemse jeugdwerk blijven ondersteunen waarbij meer word ingezet op vernieuwende 

projecten en/of initiatieven van jongeren zelf.  

Pagina 5 

• Aanbeveling 2 : 

Meer inzetten op veilige, groene & diverse openbare ruimtes met vooral aandacht voor betere speelruimtes 

voor alle leeftijden.  

Pagina 7 

• Aanbeveling 3 :  

Zottegem als kindvriendelijke stad waarbij werk wordt gemaakt van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.  

Pagina 8 

• Aanbeveling 4 : 

 Inzetten op openere communicatie en hechtere samenwerking tussen verschillende actoren waarbij inspraak 

en participatie van jongeren centraal staat.  

Pagina 10 

• Aanbeveling 5 : “ 

Jeugdwerk voor allen” kan een indicator zijn voor Stad Zottegem om werk te maken van een beter armoede- 

en diversiteitsbeleid  

Pagina 11 

• Aanbeveling 6 :  

Oproep om het uitgaansleven in Zottegem een positieve uitstraling te geven.  

Pagina 12 

• Aanbeveling 7 :  

Sterk inzetten om een mentaliteitswijzing op vlak van milieu & duurzaamheid, zowel bij de stadsdiensten als 

bij de Zottegemse bevolking. 

Pagina 13 
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DANKWOORD	
Vele mensen hebben meegeholpen aan de totstandkoming van dit memorandum. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik 

om hen te bedanken voor hun hulp en inzet. 

Eerst en vooral bedanken wij graag jeugddienst voor hun begeleiding tijdens het opstellen van dit memorandum. Hun inzicht en 

deskundige kennis hebben een duidelijke meerwaarde betekend. 

Verder bedanken wij ook alle leden van de jeugdraad en jeugdverenigingen om mee na te denken over het opstellen van de 

enquête in de eerste plaats en voor hun input tijdens de nabespreking in de tweede plaats. 

Ten laatste bedanken wij iedereen die onze enquêtes heeft ingevuld, zijn mening heeft achtergelaten op sociale media. 

 

Het bestuur van de jeugdraad. 

 

	


