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VOORWOORD 
 

In 2014 stapte Stad Aarschot in een project rond kindercultuur.  Samen met heel wat partners, 

verenigingen, diensten en individuen werd er nagedacht over de leefwereld van kinderen in de stad. 

Wat missen we in de stad? Wat kan nog beter? Op welke manier kan er nog meer samenwerkt worden? 

Eén van de kernzaken die naar boven kwamen was “Aarschot kinderstad”, een  stad op maat van de 

kinderen. Van hieruit is het idee gegroeid om te werken aan een meer kindvriendelijke stad en in te 

stappen in een traject om het label kindvriendelijke stad te bekomen.  

In het najaar van 2016 besloot het stadsbestuur om de uitdaging aan te gaan. Het stadsbestuur 

tekende in op een traject om aan de hand van verschillende stappen de kindvriendelijkheid van de stad 

onder de loop te nemen, doelstellingen en acties te formuleren en deze te implementeren in haar 

beleid. Jeugdcentrum De Klinker coördineerde het traject in samenwerking met verschillende 

stadsdiensten. Het traject bestaat uit verschillende fasen met een intensieve bevraging van de 

doelgroep en resulteert in een strategisch plan. De input die de stad haalde van bij de kinderen en 

jongeren zal inhoudelijk een mooie aanzet vormen voor het opstellen van het nieuwe meerjarenplan 

(2020-2026).  

Op 17 juni 2018 mocht Stad Aarschot het label kindvriendelijke gemeente officieel in ontvangst nemen. 

Via deze weg willen we alle betrokken medewerkers, partners en mandatarissen bedanken voor hun 

bijdrage aan dit proces. Het label beloont de geleverde inspanningen, maar is geen eindpunt in dit 

traject. Stad Aarschot zal voortdurend blijven werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid.   
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Het traject creëerde een dynamiek tussen onze diensten met een hernieuwde goesting als 

gevolg. Door samen te werken met diensten waarmee we in andere projecten weinig contact 

hebben, kijken we nu met een andere bril naar elkaars dienstverlening. Een dubbele win-win. 

We merkten ook op dat kinderen en jongeren echt wel een mening hebben over hoe een ideale 

straat, wijk of gemeente er voor hen uitziet. Het is dus aan ons om hen kansen te geven, serieus 

te nemen en naar hen te luisteren. 

SAM EECKHOUT, OCMW & LIES VANDEVENNE, HUIS VAN HET KIND 

 

Artuur en zijn vriend, De Vlieg, vormen samen het gezicht van het traject kindvriendelijke stad. 

De mascottes leggen hun oor te luister bij de kinderen en duiken overal in de stad op: in ons 

magazine, op de bakfiets, op websites en posters en zelfs in levenden lijve. Ze vormen een 

herkenbaar symbool dat de kinderen stilaan leren kennen.  

MATTIAS PAGLIALUNGA, SCHEPEN VAN JEUGD 

We willen jongeren met ideeën stimuleren om zelf de handen uit de mouwen te steken. 

Daarom werken we aan een project waarbij ze bij ons kunnen aankloppen voor inhoudelijke en 

financiële ondersteuning. En tijdens de Buitenspeeldag besteedden we extra aandacht aan 

kinderen en jongeren met een beperking. Samen met de dienst Welzijn en Inter Vlaanderen 

namen we hiervoor onze toegankelijkheid onder de loep.  

INNE EECKHOUT & NOOR TALPE, JEUGDCENTRUM DE KLINKER 
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KINDVRIENDELIJKE STEDEN EN GEMEENTEN 

 

INTRO 

 

De aandacht voor kindvriendelijkheid in steden en gemeenten is reeds enkele jaren wereldwijd 

aanwezig. Deze kwam tot stand door een conferentie in 1996 van de Verenigde Naties over “Human 

Settlements”. Hier werd een resolutie gestemd om steden voor iedereen leefbaar te maken. De 

conferentie verklaarde dat het welbevinden van kinderen de ultieme barometer is voor een gezonde 

woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur. Zo ontstond er een Child 

Friendly Cities1 beweging. Een wereldwijd initiatief dat aandacht vestigt aan de implementatie van de 

rechten van het kind, uitgewerkt in het Verdrag van de Rechten van het Kind. De beweging ontwikkelde 

een toolkit gericht op het toetsen van kindvriendelijkheid van steden en gemeenten.  

In Vlaanderen bestaat sinds enkele jaren een Netwerk Kindvriendelijke Steden dat betrokken is bij de 

internationale beweging en de aandacht vestigt op kindvriendelijkheid van de Vlaamse steden en 

gemeenten. Na een testfase vertaalde VVJ (Vlaamse Vereniging Jeugddiensten vzw)  de toolkit van 

Child Friendly Cities naar de Vlaamse context. Met de toolkit kan elke stad en gemeente haar 

kindvriendelijkheid meten en een strategie kindvriendelijkheid uittekenen. 

 

WAT IS KINDVRIENDELIJKHEID? 

 

EEN OMSCHRIJVING 

 

De term ‘kindvriendelijk’ is een containerbegrip2. Het gaat om het leefbaarder maken van steden en 

gemeenten voor kinderen en jongeren. Leefbaarheid is voor iedereen verschillend en afhankelijk van 

ieders eerdere ervaringen, leefomgeving en contacten. We operationaliseren ‘kindvriendelijkheid’, in 

navolging van UNICEF, op basis van de rechten van het kind. Aangezien ook België het 

Kinderrechtenverdrag geratificeerd heeft en de realisatie van kinderrechten in de eerste plaats 

gebeurt in (lokaal) beleid, is voor deze basis gekozen. Het verdrag heeft betrekking op alle kinderen en 

jongeren tot 18 jaar. 

 

Child Friendly Cities heeft een kindvriendelijke stad omschreven als een stad die ernaar streeft om alle 

rechten van het kind, zoals omschreven in het Internationaal Kinderrechten Verdrag, te vertalen naar 

het lokale beleid. Kinderen en jongeren moeten integraal deel uitmaken van de hele stad. Het 

beleidsdoel is kinderen volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving, in al hun levensdomeinen 

                                                           
1 www.childfriendlycities.org 
2 Van Ceulebroeck, N. (2013) Kadernota kindvriendelijke steden en gemeenten 
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(onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu, ontspanning, sport, 

enz.). Kindvriendelijkheid is een kwaliteit van de stad in al haar aspecten. 

 

Een kindvriendelijk beleid vertrekt vanuit de visie dat kinderen volwaardige medeburgers zijn van onze 

samenleving. In de praktijk betekent dit dat de beleidsmakers hun beslissingen, initiatieven en 

budgetten toetsen aan de kinderrechten. In een kindvriendelijke stad zijn kinderen volwaardige 

deelnemers aan de samenleving en wordt met hun belangen rekening gehouden in het volledige 

beleidsproces. Het mag duidelijk zijn dat kindvriendelijkheid over alle beleidsdomeinen heen gaat én 

enkel samen met kinderen en jongeren vastgesteld kan worden. 

 

Een kindvriendelijk beleid is met andere woorden een horizontaal beleid en werkt integraal. 

Kinderrechten en kindvriendelijkheid mogen niet beperkt worden tot de juridische, en eerder 

statische, betekenis van ‘het hebben van rechten’. De betekenis van de kinderrechten gaat uit van de 

interactie tussen kinderen en hun omgeving: rechten als begin van dialoog. Die omgeving heeft 

betrekking op de volledige leefwereld van kinderen en jongeren3. 

 

Tot slot kunnen we vaststellen dat noden veranderen. Ook die van kinderen. Dit heeft impact op hoe 

de rechten van het kind geconcretiseerd (moeten) worden. Kinderrechten zijn een na te streven norm, 

maar te bekijken binnen de reële context. Kindvriendelijkheid is dan een dynamisch, veranderlijk 

proces waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd. Het is geen statisch, te 

bereiken doel. 

 

COMPONENTEN VAN KINDVRIENDELIJKHEID 

 

Samenvattend gaat kindvriendelijkheid over het leefbaarder maken van steden en gemeenten voor 

kinderen en jongeren door middel van het vertalen en implementeren van de rechten van het kind 

naar het lokale beleid. Concreet kunnen we kindvriendelijkheid opdelen in 4 componenten3.   

 
 Kinderen mogen er zijn: Kinderen en jongeren moeten zelfstandig en veilig van de publieke 

ruimte en infrastructuur gebruik kunnen maken. Ze horen tot het natuurlijke straatbeeld. 
Typische kinderactiviteiten als spelen horen thuis in de stad en krijgen aandacht van 
beleidsmakers. 

 
 Kinderen kunnen er komen: Via veilige wandel- en fietsroutes of openbaar vervoer moeten 

scholen, buurthuizen, sportverenigingen en andere voorzieningen makkelijk te bereiken zijn 
voor kinderen en jongeren. 
 

 Kinderen kunnen er zinvolle dingen doen: Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om op 
diverse manieren deel te nemen aan de samenleving en moeten daarbij worden ondersteund. 
Er moet een divers aanbod zijn, voor alle maten en gewichten, om zowel actief als passief te 
kunnen deelnemen. 

                                                           
3 Van Ceulebroeck, N. (2013) Kadernota kindvriendelijke steden en gemeenten 
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 Kinderen kunnen er iets betekenen:  In een kindvriendelijke stad is er een actieve en constante 
dialoog tussen beleidsmakers enerzijds en kinderen en jongeren anderzijds. Aangezien de 
jeugd een snel veranderende en heel gevarieerde doelgroep is, is het (jeugd-)beleid van een 
kindvriendelijke stad voortdurend in beweging. Signalen, ideeën en meningen moeten worden 
verzameld via kinder- en jeugdparticipatie in allerlei vormen en op allerlei manieren.  

 
 

WAT BETEKENT KINDVRIENDELIJKHEID VOOR STAD AARSCHOT 

 

In het najaar van 2016 besloot het College van Burgemeester en Schepenen om de uitdaging aan te 

gaan. Het tekende in op een traject om zo kindvriendelijkheid van de stad onder de loop te nemen en 

verder te implementeren in haar beleid. Het traject zal een mooie aanzet vormen voor de 

betrokkenheid van kinderen en  jongeren  bij het nieuwe meerjarenplan (2020-2026).  

Waarom zouden we willen inzetten op kindvriendelijkheid? We sommen enkele redenen4 op waarom 

het een meerwaarde zou zijn om als stad hierop in te zetten.  

 Demografie: Steden en gemeenten staan in voor het welbevinden van alle burgers, dus ook 
van deze groeiende maar vaak onmondige groep van kinderen en jongeren. Investeren in 
coherent kindvriendelijk beleid maakt in de gemeente blijven of komen wonen een valabele 
keuze voor gezinnen. 
 

 Beleidsmatig: De meerjarenplanning en de beheers- en beleidscyclus vraagt een andere 
manier van denken van steden en gemeenten. De uitdaging ligt in dwarsdoorsneden van beleid 
en kansen om te leren en te groeien in transversale beleidsvoering. Kindvriendelijkheid vraagt 
minstens een integrale reflex bij alle diensten en kan op die manier een waardevolle 
beleidsoefening zijn. 
 

 Democratie en burgerschap: Kinderen en jongeren zijn geen burgers in wording. Ze zijn 
vandaag actor in een (lokale) samenleving. Dit betekent dat ook zij ‘recht op de stad’ hebben. 
Het recht op de stad (of gemeente) wil zeggen dat ook kinderen en jongeren het recht hebben 
om mee vorm te geven aan hun gemeente, mee na te denken, te beslissen, te creëren en de 
toekomst van de gemeente mee vorm te geven. 

 

 

  

                                                           
4 Van Ceulebroeck, N. (2013) Kadernota kindvriendelijke steden en gemeenten 
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ASSESSMENT VAN KINDVRIENDELIJKHEID 

 

Kindvriendelijkheid van het beleid wordt in kaart gebracht, ondersteund en gestimuleerd aan de hand 

van een assessmentsysteem en -procedures. Het toetsingskader van het project bestaat uit een 

operationalisering van de kinderrechten (IVRK). 

 

Assessment als methode lijkt hierbij het meest opportuun: kinderrechten en kindvriendelijkheid laten 

zich niet zomaar vertalen in exacte cijfers, maar komen minstens zo sterk tot hun recht in processen 

en kunnen niet louter kwantitatief gemeten worden. De kwalitatieve component in de assessment 

bestaat uit inspraakprocessen van kinderen, jongeren en hun omgeving en uit het formuleren van 

uitdagingen en inschattingen van het lokale beleid. 

 

De ‘assessment’ gebeurt in verschillende fasen en bij verschillende doelgroepen.  

 

1. In een eerste fase werd de huidige staat van kindvriendelijkheid in kaart gebracht. Dit aan de 

hand van cijfermateriaal en enquêtes bij kinderen en volwassenen. Het cijfermateriaal werd 

vervolgens getoetst in verschillende focusgroepen (stadsdiensten, middenveld, jeugdraad, 

leerkrachten/directies). Vanuit dit cijfermateriaal werden opvallende thema’s vastgelegd 

waarop dieper wordt ingegaan tijdens een belevingsonderzoek.  

 

2. In een tweede fase werd tijdens een belevingsonderzoek samen met  kinderen en jongeren 

dieper ingegaan op de verschillende thema’s die opvallend naar boven kwamen:  

o Publieke ruimte (verplaatsing in en beleving van) 

o Veiligheid 

o Goed in je vel  

o Participatie  

Er werden 1073 kinderen en jongeren bevraagd aan de hand van uiteenlopende methodieken 

(voorbeeld: fictieve busrit, gemeenteraadsspel, Lomap, …).  

3. In een laatste fase werd vanuit de resultaten van de bevraging een strategisch plan 

ontwikkeld. Er werden uitdagingen, doelstellingen en acties geformuleerd per thema. Het 

strategisch plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester 

en schepenen.  

Gedurende het hele proces werd er samengekomen met het Platform kind- en jeugdvriendelijkheid.  

Het Platform bestaat uit medewerkers van stadsdiensten vanuit de verschillende beleidsdomeinen. 

Het Platform doorliep het traject in zijn verschillende fasen en nam beslissingen in kader van het af te 

leggen traject.  

Het proces stopt niet in de laatste fase.  Kind- en jeugdvriendelijkheid is geen status die je bereikt. Het 

is een engagement dat je opneemt en een voortdurend proces waaraan steeds verder gebouwd wordt.  

De vooropgestelde acties en projecten zijn dan ook niet limitatief. Indien er zich interessante 

opportuniteiten aanbieden of nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan hier op ingespeeld worden.   
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AARSCHOT IN HET KORT 

 

Aarschot is een middelgrote stad gelegen in de provincie Vlaams-Brabant in het arrondissement 

Leuven, op de grens van het Hageland en de Kempen.  

 

Aarschot heeft als buurgemeenten Begijnendijk, Rotselaar, Holsbeek, Tielt-Winge, Bekkevoort en 

Scherpenheuvel-Zichem langs de kant van Vlaams-Brabant. Langs de kant van de provincie Antwerpen 

grenst de gemeente Herselt aan de stad Aarschot.  Aarschot is sinds 1975 gefusioneerd met de 

deelgemeenten Rillaar, Langdorp, Gelrode en het Begijnendijks gehucht Bloeme Hoeve.  

 

Aarschot telt in totaal 29.654  inwoners5 Dit aantal stijgt, al kunnen we hier niet over een snelle stijging 

spreken. We schetsen hieronder een evolutie van de bevolking (groei: 2005 = 100).  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 28.129 28.223 28.405 28.636 28.755 28.969 29.074 29.288 29.529 29.654 

Groei 101.1 101.4 102.1 102.9 103.3 104.1 104.5 105.2 106.1 106.6 

 

Het aantal kinderen en jongeren in Aarschot blijft redelijk stabiel doorheen de jaren. De groep kinderen 

en jongeren in Aarschot bedraagt meer dan een vierde van de totale bevolking. De leeftijdspiramide is 

ongeveer gelijk aan de rest van Vlaanderen.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0-19 jaar 5.414 5.410 5.5.377 5.411 5.379 5.361 5.400 5.423 

20-64 jaar 17.197 17.295 17.343 17.401 17.423 17.563 17.650 17.647 

65 jaar + 5.804 5.931 6.035 6.157 6.272 6.364 6.479 6.584 

 

Het aantal kinderen en jongeren is als volgt verdeelt in 2017  6 

0 - 2.5 jaar 2.5 – 5 jaar 6 – 11 jaar 12 – 17 jaar 

655 967 1588 1629 

 

Het aantal kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is het hoogst in volgende wijken van Aarschot7:’s 

Hertogenheide – Aurheide, Ourodenberg, Liter, Palingspot, Bloemse Hoeve, Bosberg – Demerbroek, 

Fatima, Wolfsdonk, Gijmel, Rillaar staatsbaan, Gelrode, Montenaken.  

                                                           
5 Agentschap binnenlands bestuur (2018), Jouw gemeente in cijfers.  
6 Cijfers dienst bevolking 
7 Cijfers opgevraagd bij Agentschap sociale planning.  
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 Evolutie8  

o De bevolking zal licht blijven groeien. Het aantal  kinderen en  jongeren zal ook groeien  

in Vlaams-Brabant. Het aandeel kinderen en jongeren in de bevolkingsgroei zal echter 

afnemen in Aarschot.  

o Het migratiesaldo (verschil aantal kinderen in en uit) is licht positief.  

 Nationaliteit, diversiteit9  

o Er is een algemene stijging van inwoners met niet Belgische nationaliteit. In Aarschot 

is slechts 3,1% van het totaal aantal inwoners van een vreemde nationaliteit. 

(profielschets, cijfers 1/1/2015). Het gemiddelde van andere middelgrootte steden is 

4,8%.10 

o Het aantal kinderen en jongeren met een niet-Belgische nationaliteit bij de geboorte 

bedraagt gemiddeld 13% in Vlaams-Brabant. In Aarschot bedraagt dit aantal tussen de 

4.1 %  en 7%. 

o Aantal kinderen van ouders met niet-Belgische origine: 25% in Vlaams-Brabant. In 

Aarschot zelf tussen bedraagt dit aantal kinderen tussen de 4.4 en 10.3 %.  

 

                                                           
8 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
9 Steunpunt Sociale Planning (2013) Dossier kinderen en jongeren in Vlaams Brabant. 
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 Aantal gezinnen: 

o Een gezin is een administratieve samenstelling. Er zijn verschillende gezinstypes: 

gehuwden met kinderen, gehuwden zonder kinderen, niet- gehuwden, 

alleenstaanden, ... . In Vlaams-Brabant leven 461.00 gezinnen. 15.2% van de kinderen 

en jongeren groeit op in een gezin met een alleenstaande ouder in Vlaams-Brabant.11 

o In sommige delen van Aarschot zien we een hoge concentratie van het percentage 

alleenstaande ouders op het aantal huishoudens met kinderen. In Aarschot centrum 

en de Gijmelbergwijk bedraagt dit percentage tussen 35 en 50 %. 12 

 

 

 

                                                           
11 Steunpunt Sociale Planning (2013) Dossier kinderen en jongeren in Vlaams Brabant. 
12 Kaart Steunpunt Sociale Planning 
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o Het aantal huishoudens met kinderen is het grootst in Gelrode, ’s Hertogenheide, 

Langdorp dorp en het centrum. 
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MEERJARENPLAN AARSCHOT:  

Het meerjarenplan van Aarschot is opgebouwd rond 6 beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein is 

opgedeeld in beleidsdoelstellingen. Hieruit zijn verschillende actiepunten opgesteld.  

 

Beleidsdomein 1: Algemene financiering 

 BDS - Algemene financiering en algemeen bestuur 

  AP. Algemene financiering 

  AP. Ondersteunende investeringen  

 

Beleidsdomein 2: Algemeen bestuur 

BDS -  We communiceren tijdig en toegankelijk, betrekken burgers en onthalen klanten 

professioneel. 

  AP. Burgers informeren en sensibiliseren 

  AP. Burgers betrekken 

  AP. Aarschot positioneren als een moderne, genereuze stad. 

  AP. Klachtenmanagement 

  AP. Onthaal organiseren 

  AP. Interne communicatie 

  AP. Zorgen voor draadloos internet op publieke plaatsen 

  AP. Ondersteunende investeringen 

  AP. Ondersteunende middelen 

BDS- Ons personeelsbeleid stemt organisatiedoelen en mogelijkheden van werknemers op 

elkaar af. 

  AP. Personeel rekruteren, onthalen, begeleiden en evalueren 

  AP. Loon- en personeelsadministratie voeren 

  AP. Talent ontwikkelen 

  AP. Ondersteunende middelen 

 BDS- Onze dienstverlening is klantgericht en efficiënt. 

  AP. Interne veiligheid: bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van de werknemers  

  AP. Administratieve zaken vereenvoudigen voor de burgers en de ondernemingen 

  AP. ICT-aanpak en integrale digitale organisatie uitbouwen 

  AP. De werking van het departement burgerzaken innoveren 

  AP. Wettelijke verplichte documenten afleveren en opdrachten uitvoeren 

  AP. De organisatie en de werking van erkende erediensten ondersteunen 

  AP. Ondersteunende investeringen 

  AP. Ondersteunende middelen 

              BDS- Ons beleid steunt op een duurzaam financieel beheer. 

  AP. Beheersen en beheren van financiën 

  AP. Een beoordelingsinstrument rond gezond financieel beheer ontwikkelen 

  AP. Ondersteunende middelen 
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Beleidsdomein 3: Veiligheid 

 BDS- Onze hulpdiensten verzekeren samen de integrale veiligheid op ons grondgebied.  

  AP. Openbare overlast aanpakken 

  AP. Brandweerzorg verzekeren 

  AP. Nood- en interventieplannen organiseren 

AP. Ondersteunende investeringen 

  AP. Ondersteunende middelen 

 

Beleidsdomein 4: Grondgebied 

 BDS- We ontwikkelen Aarschot tot een plek waar het goed ondernemen is en blijft.  

  AP. Inzetten op bedrijfsterreinen 

  AP. Handelsversterkende maatregelen treffen 

  AP. Handel in de deelgemeente en ambulante handel ondersteunen 

  AP. Landbouw ondersteunen 

  AP. Ondersteunende middelen 

 BDS- Wonen in Aarschot, dat is een kwalitatieve ruimte en leefomgeving voor iedereen 

  AP. Een kwalitatief woonbeleid voeren 

  AP. Strategisch ruimtelijke projecten realiseren 

  AP. Actief meewerken aan openruimte projecten 

  AP. Vergunningen- en handhavingsgebied voeren en rechtszekerheid bieden 

  AP. Mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren 

  AP. Kwaliteit omgevingsmilieu verbeteren 

  AP. Openbaar groen beheren 

  AP. Rioleringsstelsel beheren 

  AP. Openbare ruimte beheren 

  AP. Hinder beperken 

  AP. Afvalbeleid voeren 

  AP. Ondersteunende investeringen 

  AP. Ondersteunende middelen 

 

5. Beleidsdomein 5: Onderwijs 

 BDS- We maken van Aarschot een aangename scholenstad 

AP. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid gericht op een succesvolle 

schoolloopbaan.  

  AP. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid gericht op de brede omgeving 

  AP. Een optimale leeromgeving aanbieden 

  AP. Personeelsbeleid organiseren 

  AP. Schoolgebouwen en –omgeving beheren   

  AP. De organisatie uitbouwen tot een professionele omgeving 

  AP. Het gemeentelijk onderwijs profileren 

  AP. Een verantwoord financieel beleid voeren 

  AP. Kunstonderwijs organiseren 
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  AP. Ondersteunende investeringen 

  AP. Ondersteunende middelen 

 

6. Beleidsdomein 6: Vrije tijd en welzijn  

 BDS- Aarschot is een solidaire gemeenschap 

  AP. Ondersteunende investeringen 

  AP. Buurtwerk organiseren 

  AP. Netwerken uitbouwen en acties uitvoeren rond kansarmoede en gelijke kansen 

AP. Cliënten financieel begeleiden en financiële ondersteuning voor kansgroepen 

voorzien 

AP. De ontwikkelingssamenwerking in de gemeente en de ruimte internationale 

context stimuleren   

  AP. Integrale toegankelijkheid realiseren 

  AP. Senioren activeren in de maatschappij en hun zelfredzaamheid bevorderen  

AP. Aarschot vervult de regiorol voor de ontwikkeling en uitwerking van de sociale 

economie via IGS 

  AP. Ondersteunende Middelen 

 

BDS- We bieden een kwalitatief en gevarieerd (vrijetijds)aanbod voor een gezond en actief 

leden.  

  AP. Het vrijetijdsaanbod bekendmaken 

  AP. De vrijetijdsparticipatie bevorderen   

AP. De kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen ondersteunen met een doelgericht 

subsidiebeleid  

  AP. Sportverenigingen stimuleren tot professionalisering 

  AP. Een activeringsbeleid voeren met het oor op levenslange sportparticipatie  

  AP. Een beweeg en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking  

  AP. Optimale infrastructuur aanbieden 

  AP. Kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen bij het opgroeien in ‘Aarschot’ 

  AP. Lokaal samenwerken aan gezonde levensjaren en levenskwaliteit 

AP. Ondersteunende investeringen 

  AP. Ondersteunende middelen 

 

  



23 

Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

SAMENSTELLING RAPPORT 

 

In dit rapport beschrijven we het traject dat Stad Aarschot doorliep in de periode 2016-2018 in het 

kader van kind- en jeugdvriendelijke stad. Het traject bestaat uit 3 fases. 

In een eerste fase brengen we de staat van kindvriendelijkheid in kaart. Aan de hand van een analyse 

omschrijven we hoe we er voor staan in Aarschot op vlak van kindvriendelijkheid. We bekijken dit per 

levensdomein en formuleren enkele uitdagingen waar we voor staan. 

In een tweede fase gaan we dieper in op enkele thema’s aan de hand van een belevingsonderzoek. We 

bevragen kinderen en jongeren in de diepte. 

In een derde fase wordt het strategisch plan besproken. Het strategisch plan bestaat uit een visie, 

doelstellingen en acties hieraan gekoppeld.   

Tenslotte formuleren we enkele aanbevelingen waarmee partners uit de sector en de stad zelf mee 

aan de slag kunnen.   
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FASE 1 

KINDVRIENDELIJKHEID 

IN KAART GEBRACHT 
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METHODIEK 
 

In een eerste fase van het project wordt op basis van een vragenlijst, focusgesprekken en 

cijfermateriaal een beeld gevormd van de ‘staat van kindvriendelijkheid’. Hiervoor doen we een 

beroep op alle stedelijke diensten, op het middenveld en uiteraard op kinderen en jongeren. De 

thema’s hebben betrekking op de volledige leefwereld van kinderen en jongeren: welzijn, ruimte, 

mobiliteit, milieu, gezondheid, vrije tijd, onderwijs en stadsontwikkeling. 

 

Het cijfermateriaal vinden we terug in: 

 Meerjarenplan 2014-2019 Aarschot 

 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers  

 Jaarverslag OCMW 2015 en 2016 

 Cijfers politie 

 Cijfers dienst onderwijs 

 Cijfers dienst bevolking 

 Cijfers LOP 

 www.lokalestatistieken.be 

 Steunpunt Sociale Planning (2013) Dossier kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant 

 Gegevens via kaarten opgevraagd bij Provincie Vlaams-Brabant.  

 Arne Knaepen (2015) De start van een naschools aanbod in Aarschot binnen het flankerend 

onderwijs. 

 

We toetsten dit cijfermateriaal af aan de hand van vragenlijsten. De vragenlijst ‘Kindvriendelijk 

Aarschot’ legden we voor aan alle stadsmedewerkers. We verspreidden de vragenlijst via onze 

facebookpagina, het stadsmagazine, de jeugdraad,… .  De vragenlijsten hadden als bedoeling de staat 

van kind- en jeugdvriendelijkheid van Aarschot af te toetsen op verschillende vlakken. De vragenlijsten 

werden afgenomen in november – december 2016 en begin januari 2017. 

 

 33,5% van de respondenten waren mannen (n=56), 66,5% waren vrouwen (n=111). 

 13,8% was 15-24 jaar (n=23), 28,7% was 25-34 jaar (n=48), 55,7% 35-64 jaar (n=93), 1,8% was 

65+ (n=3). 

 35,9% (n=60) van de respondenten werkt voor de gemeente. 64,1% (n=107) werkt niet voor 

de gemeente. 

 Zij die niet voor de gemeente werken, zijn voornamelijk inwoners van de gemeente, 

leerkrachten en vrijwilligers in de jeugd- of een andere sector. 

 Van de respondenten die werken voor de gemeente heeft 78% (n=48) een uitvoerende functie, 

10,2% (n=6) een beleidsfunctie en 12,7% (n=10) een leidinggevende functie.  

 Volgende diensten zijn vertegenwoordigd onder de respondenten: jeugd, communicatie, 

bevolking, bibliotheek, cultuur, technische dienst, sportdienst, onderwijs, ruimtelijke 

http://www.lokalestatistieken.be/
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ordening, welzijn, toerisme, lokale economie, milieu, secretariaat, personeelsdienst, ocmw. 

 

Aangezien de vragenlijst vragen over de volledige leefwereld van kinderen en jongeren en alle 

beleidsdomeinen bevat, waren de respondenten vrij om enkel in te vullen waar ze zich vertrouwd mee 

voelden. De meeste vragen werden dan ook niet door alle respondenten beantwoord.  

 

Wat wordt er meegenomen in de analyse? We geven volledige tabellen weer en maken melding van 

enkele opvallendheden:  

- ofwel als er door de meerderheid een groot tekort wordt ervaren 

- ofwel die vragen waar een grote verdeeldheid bestaat tussen de respondenten 

- ofwel vragen waar een groot verschil bestaat tussen de antwoorden van respondenten die wel 

voor de gemeente werken en respondenten die niet voor de gemeente werken 

 

Naast de resultaten van de vragenlijst plaatsen we de resultaten van de controlevragenlijsten die 

afgenomen werden bij een groep kinderen en jongeren. De controlelijsten werden zowel bij kinderen 

in de lagere scholen als bij middelbare schooljongeren afgenomen. Het is in deze fase niet de bedoeling 

om reeds op grote schaal en diepgaand bevragingen te organiseren bij kinderen en jongeren. Toch 

hebben we de tijd genomen om deze controlelijsten door redelijk veel kinderen en jongeren te laten 

invullen. Op die manier willen we al enkele signalen kunnen opvangen, waarmee we dan verder aan 

de slag kunnen in de volgende fase.   

 

De samenstelling van de controlegroep kinderen (-12 jaar) was als volgt: 

 n= 153 

 leeftijd 8 jaar (n=2), 9 jaar (n=44), 10 jaar (n=65), 11 jaar (n=39), 12 jaar (n=3) 

 Geslacht 73 meisjes, 80 jongens 

 Plaatsen afname: Sint Pietersschool Langdorp, Basisschool De Knipoog Rillaar, Vrije 

Basisschool Langdorp, Basisschool Pastoor Dergent Gelrode 

 Diversiteit: We kozen voor een diverse samenstelling van scholen om een brede groep 

kinderen te kunnen bereiken. 

 

De samenstelling van de controlegroep jongeren (+12 jaar) zag er als volgt uit: 

 n= 96 

 leeftijd 11 jaar (n=3), 12 jaar (n=16), 13 jaar (n=7), 14 jaar (n=4), 15 jaar (n=20), 16 jaar (n=15), 

17 jaar (n=18), 18 jaar (n=6), 19 jaar (n=3)  (2 niet geregistreerd) 

 Geslacht 23 meisjes, 72 jongens (1 niet geregistreerd) 

 Plaats afname: Damiaaninstituut Aarschot, Sancta Maria Aarschot 

 Diversiteit: We kozen voor een diverse samenstelling van scholen om een brede groep 

jongeren te kunnen bereiken.  

 

De resultaten van de vragenlijst en controlegroepen vormden voeding voor verschillende 

focusgesprekken. 
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Gesprekken over de inhoudelijke thema’s vonden plaats met: 

 

 De gemeentelijke diensten 
De gemeentelijke diensten bestonden uit ruimtelijke ordening, communicatie, cultuur, jeugd, 
sport, leefmilieu, politie, welzijn en het OCMW. 
 

 Het middenveld 

Het middenveld bestond uit twee verschillende groepen. Een eerste groep bestond uit 

leerkrachten en directies vanuit verschillende scholen in Aarschot. Een tweede groep bestond 

uit de partners van Huis van het Kind: dienst welzijn, Huis van het Kind, dienst jeugd, Landelijke 

Kinderopvang, coördinator LOP Aarschot, Kind en Gezin, Logo Oost Brabant. 

 

 Jongeren 

De jongeren werden bevraagd in een focusgesprek op de algemene vergadering van de 

jeugdraad. Er waren 20 jongeren aanwezig.  

 

Stellingen uit de vragenlijst met een opmerkelijk antwoordpatroon werden opgelijst voor de 

focusgesprekken. De deelnemers konden zelf aangeven over welke stellingen en welke thema’s ze in 

gesprek wilden gaan.  
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EEN STAAT VAN KINDVRIENDELIJKHEID 
 

In dit luik lichten we de verschillende thema’s toe die betrekking hebben op de leefwereld van kinderen 

en jongeren. We starten met bestaande cijfergegevens. Vervolgens voegen we de analyse toe van de 

vragenlijst die rondgestuurd werd. We leggen naast die resultaten de resultaten van de 

controlegroepen bij kinderen en jongeren. Tot slot voegen we interpretaties en opvattingen toe uit de 

focusgesprekken met de gemeentelijke diensten, het middenveld en de jeugdraad. Aan het einde van 

elk thema formuleren we een conclusie.  

 

WELZIJN: WERKEN, KINDEROPVANG, HULPVERLENING 

 

DE CIJFERS 

 

Cijfers m.b.t. kansarmoede: iemand wordt als kansarm beschouwd wanneer men aan 3 van de 6 

criteria voldoet m.b.t. beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, 

huisvesting, stimulatieniveau, gezondheid. Het aantal kinderen dat geboren wordt in kansarmoede 

bedroeg volgens de kansarmoede-index in 2015 6.5%13.  De kaart hieronder geeft een beeld  van de 

stand van zaken betreffende de kansarmoede-index in Vlaams Brabant.14 

 

                                                           
13 Profielschetsen Steden en gemeenten najaar 2016 
14 Steunpunt sociale planning (2017) Kansarmoede in Vlaams Brabant 
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In vergelijking met het gemiddelde Vlaamse gewest(12%) ligt de kansarmoede-index een stuk lager. 

We zien we wel een stijgende tendens t.o.v. enkele jaren geleden. 15 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2.3 2.9 3.2 3.8 2.8 4.6 6.1 6.4 5.2 6.8 8.6 6.7 6.5 7.8 

 

In de kleinere steden van het Hageland waaronder ook Aarschot zijn de waarden van bepaalde 

kansarmoede-indicatoren hoger. Op volgende indicatoren scoort Aarschot redelijk hoog16: 

 Het aantal kinderen in het secundair onderwijs waarvan de moeder geen diploma secundair 

onderwijs heeft bedraagt tussen 16% en 21.9%.  

 Het aantal eenoudergezinnen met minderjarige kinderen bedraagt tussen 16% - 18.5 %. 

Daarnaast zijn er nog enkele andere opvallende cijfers:  

 De cijfers van het aantal kinderen in de bijzondere jeugdbijstand liggen in Aarschot hoger 

(1.85% - 3.54%) in vergelijking met het gemiddelde van Vlaams-Brabant 1.2%.  

 Het aantal kinderen in secundair onderwijs dat een schooltoelage ontvangt, bedraagt tussen  

18, 1 – 23.5 %.  

Tegemoetkomingen Stad Aarschot: Er zijn in Stad Aarschot enkele systemen om een sociaal tarief toe 

te passen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. 

 Stad Aarschot heeft enkele diensten die een sociaal tarief toekennen ter bevordering van de 

participatie aan het vrijetijdsaanbod. De sportdienst, Jeugdcentrum De Klinker en de 

Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) passen een sociaal tarief toe.  

 Het OCMW van Aarschot heeft enkele tegemoetkomingen voor mensen die het financieel 

moeilijk hebben. Zo bestaat er een fonds voor sociale en culturele participatie dat tussenkomt 

bij betaling van lidgelden sportclubs, jeugdinitiatieven, hobby’s en andere initiatieven. Er is 

tevens een kinderarmoedefonds waarmee een deel van de schoolkosten, paramedische 

kosten en psychiatrische begeleiding betaald kunnen worden.  Verder is er een samenwerking 

met De Kringwinkel rond textiel waarbij mensen met een beperkt inkomen aan een verlaagde 

prijs kleding kunnen kopen in De Kringwinkel in Aarschot.  

Kinderen met een beperking Er is geen algemeen cijfermateriaal over kinderen met een beperking in 

Aarschot. De dienst bevolking houdt wel enkele cijfers bij. Er bestaan wel enkele initiatieven in 

Aarschot en de regio van Aarschot voor kinderen met een beperking.  

 Ouders met kinderen met een beperking kunnen een jaarlijkse premie bekomen van €100 voor 

de thuisverzorging van kinderen met een ongeschiktheid van min. 66% via de dienst Welzijn.  

                                                           
15 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers  
16 Profielschetsen Steden en gemeenten najaar 2016 
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 Er zijn wel verschillende initiatieven in de regio die een aanbod hebben voor gezinnen met 

kinderen met een beperking (Speelpleinwerking van Jeugdcentrum De Klinker, Balanske in 

Tielt-Winge, DOP, KVG, mutualiteiten, .. ) 

Jongeren Advies Centrum (JAC) In Aarschot is er een Jongeren Advies Centrum (JAC). Hiervoor zijn 

twee medewerkers aangesteld, waarvan er één opereert vanuit het jeugdcentrum (1,5 dag per week) 

en één vanuit het OCMW (1 dag per week). Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum 

Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat 

voor jongeren. Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen; van problemen thuis over 

druggebruik en informatie rond zelfstandig wonen,… . Het JAC versterkt het welzijn van jongeren.   

Het JAC zou in januari 2019 een eigen gebouw krijgen en met de komst daarvan ook een uitbreiding 

van de personeelscapaciteit.  

 

GAB – project Bruggen Bouwen In Jeugdcentrum De Klinker zetelt een vormingsmedewerker van 

Arktos. Deze vormingsmedewerker focust zich op verschillende projecten die samen één verhaal 

vormen. Enerzijds is er het project Bruggen Bouwen. De vormingsmedewerker bouwt bruggen tussen 

het reguliere jeugdwerk en maatschappelijk kwetsbare jongeren om zo drempels te verlagen. Enerzijds 

wordt hiertoe intensief samengewerkt met Jeugdcentrum De Klinker, om zo gedragenheid te creëren 

en zeker al intern kansarme jongeren in alle deelwerkingen als vrijwilligers / deelnemers in te 

schakelen. Anderzijds worden er linken gelegd met sportverenigingen, jeugdbewegingen… . 

Vervolgens is er het project Gimme A Break. Dit is een project waarbij de vormingsmedewerker op 

zoek gaat naar zinvolle vrijetijdsbesteding voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.  

In het naschools project worden dan weer bruggen gelegd tussen het vrijetijdsaanbod en de schoolse 

context. Omwille van de geringe capaciteit van het JAC, komen heel wat hulpvragen terecht bij de 

vormingsmedewerker. Hierdoor schuiven andere prioriteiten dan weer wat naar de achtergrond.  

Kinderopvang: Het totaal aantal opvangplaatsen voor de doelgroep 0 tot 3 jarigen is de afgelopen 

jaren redelijk stabiel gebleven. 17 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

308 319 208 314 317 316 304 310 

 

 Het merendeel van de inwoners vindt dat er voldoende kinderopvang is in de stad en is 

tevreden over het aanbod.  

 Het aantal plaatsen in de Buitenschoolse opvang bedraagt in 2015 12.99/100 kinderen 

 Het loket lokale kinderopvang is niet aanwezig in Aarschot. Omdat de vraag en het aanbod 

redelijk goed op elkaar zijn afgestemd is hier momenteel geen nood aan. Er bestaat wel een 

Lokaal Overleg Kinderopvang waarop gemeenschappelijke thema’s en afstemming van de 

diensten worden besproken.  

                                                           
17 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 

http://www.caw.be/
http://www.caw.be/
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 De prijs van kinderopvang wordt berekend aan de hand van het loon van de ouders. Er bestaat 

wel een minimumdagprijs. Indien ouders dit bedrag niet kunnen betalen, wordt er via het 

OCMW een verminderd tarief voor kinderopvang toegekend. Dit verminderd tarief werd 

slechts 9 keer aangevraagd in 2016 via het OCMW. In 2017 plant Dienst Welzijn een 

behoefteonderzoek naar de betaalbaarheid van kinderopvang.  

Huis van het kind: Het Huis van het kind in Aarschot is een samenwerking tussen verschillende 

organisaties die werken rond kinderen en gezinnen. Centraal staan informatie, ondersteuning en 

ontmoeting. Tot op heden is er geen fysiek Huis van het Kind. Er is een website via dewelke ouders 

informatie kunnen vinden over opgroeien en opvoeden; er worden acties georganiseerd (dag van de 

opvoedingsondersteuning, vorming, …) ; partners dragen het logo uit via hun organisatie en er is een 

contactpersoon en coördinator van het Huis van het kind via de dienst Welzijn. Er zijn plannen om een 

fysiek Huis van het kind te ontwikkelen aan de site van Bekaf (een binnen- en buitenspeeltuin op de 

ring van Aarschot).  

Peuterspeelpunt: Onder het motto ‘iedereen speelt mee’ opende het Huis van het kind Aarschot in  

oktober 2016 zijn peuterspeelpunt op het domein van Sport- en Speelpleinen Bekaf. In het 

peuterspeelpunt kunnen peuters naar hartenlust ravotten en speelgoed ontdekken. De (groot)ouders 

maken er een praatje, drinken iets en spelen samen met de kindjes. Kind & Gezin, Kind & Preventie en 

de dienst Welzijn zorgen samen met Sport- en Speelpleinen Bekaf voor een gezellig onthaal. 

Werk:  De werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden van 

18 tot 64 jaar oud en de beroepsbevolking van 18 tot 64 jaar oud. De werkloosheidsgraad in Aarschot 

bedraagt in 2015  6.2% van de bevolking18. Het wordt opgedeeld als volgt:  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

<25j 14.5 14.2 11.0 11.3 15.0 16.2 14.6 16.8 19.0 19.2 15.9 

25-30j 6.1 5.1 3.9 3.3 4.1 4.5 4.0 4.6 4.8 5.1 4.8 

>=50j 28.5 8.4 7.8 7.5 7.1 6.9 6.7 5.9 6.0 6.3 6.4 

Totaal 5.74 6.6 5.3 4.9 5.7 6.0 5.5 5.9 6.2 6.5 6.2 

 

De groep niet-werkende werkzoekenden zijn vooral woonachtig in de deelgemeenten Wolfsdonk en 

Rillaar19.  

Het leefloon is een minimum inkomen dat kan worden aangevraagd als men niet over toereikende 

bestaansmiddelen beschikt of kan beschikken. Het aantal leefloontrekkers in 2016 in Aarschot 

bedraagt 2,6/1000 inwoners. Dit ligt lager dan het  Vlaams gemiddelde: 5,4/1000 inwoners.20 Het 

aantal leefloontrekkers tussen 18 en 24 jaar bedraagt 8.9/1000 inwoners.  

                                                           
18 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
19 Cijfers opgevraagd bij Provincie Vlaams Brabant  
20 Agentschap Binnenlands Bestuur, studiedienst Vlaamse regering (2016) Gemeentelijke profielschets 
najaar 2016.  
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Jeugdwerkloosheid: Tussen 15 en 16% van de jongeren21 is werkloos. Dit is een redelijk hoog cijfer in 

vergelijking met andere steden en gemeenten in Vlaams-Brabant. Tussen de 46% en 52% van deze 

groep is laaggeschoold. De jongeren zijn hoofdzakelijk woonachtig in Rillaar, Wolfsdonk en Aarschot 

centrum.22  

 

Er bestaan in Aarschot enkele initiatieven m.b.t. jeugdwerkloosheid. Zo organiseert een taskforce van 

Resoc i.s.m. enkele partners uit Stad Aarschot een jobbeurs in het najaar. Daarnaast is er een project 

rond werken en leren vanuit het Damiaaninstituut. Verder organiseren dienst onderwijs en de VDAB 

schoolverlatersdagen om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt.  

 

Lokaal sociaal beleid: Eind 2014 liep het lokaal sociaal beleidsplan (2008-2014) af.  De werkgroepen 

van het lokaal sociaal beleid bestonden op dat moment reeds 10 jaar. Het aflopen van de periode van 

het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2014 en de integratie van de sectorale beleidsplannen in de nieuwe 

BBC-cyclus, maakten van 2014 het ideale moment om het lokaal sociaal beleid in een nieuw jasje te 

steken. Er werd een nieuwe structuur uitgetekend, onder de noemer ‘Iedereen Mee!’ met een 

stuurgroep, 4 themagroepen (Wonen: lokaal woonoverleg; Werken: werkgelegenheidsforum; 

Verzorgen en Samenleven) en verschillende actiegroepen. Het uitgangspunt van het vernieuwde lokaal 

sociaal beleid is de baseline van het stedelijk meerjarenplan: ‘Iedereen mee!’ De vraag 'is iedereen 

mee?' (ook de meest maatschappelijk kwetsbaren) vormt de insteek van iedere themagroep én iedere 

actiegroep. 

Actiegroep Armoede: Binnen het lokaal sociaal beleid is er een werkgroep armoede. Deze groep 

bestaat uit enkele stadspartners (o.a. Dienst Welzijn, Jeugdcentrum De Klinker, OCMW, Sportdienst, 

… ) en enkele externen (Kommaaraf vzw, LOP medewerker, …). De werkgroep ontfermt zich over de 

Dag van de Armoede en bedenkt samen acties m.b.t. onder meer vrijetijdsparticipatie, verlagen 

financiële en sociale drempels, … . Zo gaat deze werkgroep sinds 2016 in het voorjaar enkele 

momenten naar de sociale wijken om het aanbod van Stad Aarschot voor te stellen en sociale tarieven 

toe te lichten.  

 

  

                                                           
21 Steunpunt sociale planning (2017) Kansarmoede in Vlaams Brabant. 
22 Cijfers opgevraagd bij  Provincie Vlaams Brabant. 
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DE VRAGENLIJSTEN 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten van de volwassenen weer.  

 

Antwoordmogelijkheden waar eerder 
waar 

eerder 
niet waar 

niet 
waar 

Het brede publiek kan een overzicht krijgen van de sociale 
diensten die er zijn en welke hulp ze aanbieden. 

26 46 13 1 

Er is een plaats waar families financiële hulp kunnen vragen of 
hulp voor andere belangrijke behoeftes zoals voeding. 

42 33 4 2 

Er zijn programma’s om -18-jarigen aan werk te helpen (bv. 
deeltijds onderwijs, vakantiewerk). 

22 29 11 2 

Er zijn vertrouwenspersonen of –diensten die kinderen en 
jongeren beschermen tegen misbruik, geweld en verwaarlozing. 

23 29 10 2 

Er is een strategie om kinderen en jongeren te helpen die 
uitgesloten, gediscrimineerd of gepest worden te helpen. 

9 29 23 1 

Kinderen en jongeren met speciale behoeften  (bv. kinderen met 
een leerachterstand, met een handicap, anderstalige kinderen 
en jongeren,…) kunnen terecht in sociale voorzieningen. 

17 34 13 1 

Er is een strategie om kinderen en jongeren met individuele 
(psychologische) problemen en vragen op te vangen. 

7 30 17 1 

Alle diensten die werken aan het welzijn van kinderen en 
jongeren, zijn afgestemd op elkaar. 

4 28 28 5 

Er is een methode om de behoeften aan betaalbare opvang voor 
jonge kinderen regelmatig te meten. 

6 23 24 1 

Er wordt bijgehouden hoeveel beschikbare plaatsen er zijn in de 
kinderopvang. 

11 31 10 4 

Kinderen en jongeren worden in het lokale samenleven 
gerespecteerd ongeacht hun kleur, religie, nationaliteit, cultuur 
of beperking. 

12 43 12 1 

Kinderen en jongeren worden gerespecteerd in hun eigenheid 
en specifieke kenmerken van hun leefwereld. 

12 43 10 2 

 

2 stellingen binnen dit thema worden verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen 

dat onderstaande stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

 Alle diensten die werken aan het welzijn van kinderen en jongeren, zijn afgestemd op elkaar. 

 Er is een methode om de behoeften aan betaalbare opvang voor jonge kinderen regelmatig te 

meten. 

 

In de opmerkingen van de vragen over welzijn merken we op dat sociale tarieven als ingewikkeld en 

verdeeld worden ervaren. Nood aan meer infoverstrekking en verduidelijking  over instituties wordt 

aangeraden. Verschillende respondenten geven aan dat ze over te weinig info beschikken om op de 

stellingen te kunnen beantwoorden.  
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CONTROLELIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

 

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Er zijn volwassenen buiten mijn familie waarmee ik over alles 
kan praten 

28 27 94 

In mijn buurt en gemeente / stad wordt iedereen met respect 
behandeld, en niet verschillend. 

1 15 131 

Ik weet waar ik naartoe moet als ik me niet zo goed in m'n vel 
voel en hulp zoek 

3 15 126 

    

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten + 12 jaar weer.  

 

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

In mijn buurt en gemeente/stad wordt iedereen met respect 
behandeld, los van kleur, godsdienst, nationaliteit, cultuur, 
handicap, … .  

3 24 64 

Ik weet waar ik naartoe moet als ik me niet zo goed in m'n vel 
voel en hulp zoek. 

8 12 75 

Ik weet waar ik naartoe moet als ik informatie zoek over veilige 
seks en dergelijke. 

10 7 75 

 

DE GESPREKKEN 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

 

De focusgroep merkt op dat heel wat kinderen en jongeren geen vertrouwensfiguur hebben. Ze stellen 

zich de vraag of het CLB hier een grotere rol in zou kunnen spelen. Daarnaast wordt ook opgemerkt 

dat het JAC hierin een belangrijke rol heeft.  De rol van het JAC is om als 1ste-lijnsdienst op een 

laagdrempelige manier jongeren te ontvangen en door te verwijzen. De focusgroep denkt dat het  JAC 

nog onvoldoende gekend is. Dit heeft volgens hen mede te maken doordat het verscholen zit in een 

gebouw. Het zou beter zijn moest het JAC zeer zichtbaar zijn en er acties georganiseerd worden om 

het JAC in de kijker te zetten. Wanneer er jongeren worden doorverwezen kan er niet altijd kort op de 

bal gespeeld worden. De focusgroep stelt zich de vraag of er een personeelstekort is in het JAC. 
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De focusgroep beaamt de stelling dat de diensten niet goed op elkaar zijn afgestemd. De diensten 

moeten elkaar meer op de hoogte brengen en vermijden dat jongeren van de ene dienst naar de 

andere dienst worden doorverwezen. Jongeren haken af wanneer ze te vaak worden doorverwezen 

en meerdere keren hetzelfde verhaal moeten doen. Daarnaast wordt opgemerkt dat veel diensten 

elkaars werking onvoldoende kennen.  

De focusgroep merkt op dat het thema veilige seks op school behandeld zou moeten worden. Dit staat 

immers beschreven in de eindtermen.  

De focusgroep vind het vreemd dat jongeren het internet niet raadplegen over veilige seks. Of 

betrouwen jongeren het internet niet op dit vlak? Hebben ze liever een persoonlijk contact?   

Tot slot wordt opgemerkt dat het sociaal tarief inderdaad ingewikkeld is. De diensten zouden de 

procedures meer op elkaar moeten afstemmen. Daarnaast zou de communicatie erover versterkt 

mogen worden.   

 

MIDDENVELD: HUIS VAN HET KIND 

 

De focusgroep beaamt de stelling dat de diensten die werken rond welzijn niet voldoende zijn 

afgestemd op elkaar. Ze merken op dat de (stads)diensten elkaars werking kennen, maar misschien 

niet voldoende. In tegenstelling tot enkele jaren geleden is al meer samenwerking tussen de diensten 

onderling maar het is niet duidelijk of dit ook invloed heeft op de mensen. De focusgroep kan zich 

inbeelden dat mensen die met een probleem zitten waarschijnlijk ondervinden dat de diensten niet 

goed op elkaar zijn afgestemd. Veel mensen worden van hier naar daar gestuurd. 

De focusgroep stelt dat de bestaande sociale tarieven (vrije tijd, kinderopvang, tegemoetkomingen 

m.b.t. energie, … ) niet goed afgestemd zijn op elkaar. Er bestaat geen automatische toekenning aan 

de hand van een gedeelde database. Elke dienst heeft zijn eigen procedure en reglementering 

waardoor mensen vaak steeds opnieuw de nodige documenten moeten verzamelen om recht te 

krijgen op een sociaal tarief. Dit maakt het vaak moeilijk en ingewikkeld voor mensen. 1 (financieel) 

onderzoek zou voldoende moeten zijn. De focusgroep haalt aan dat een Uit Pas een enorme oplossing 

zou zijn voor de vrijetijdssector. Zijn er voorlopig geen andere mogelijkheden aan de hand van 

samenwerkingen waardoor er maar 1 financieel onderzoek nodig is? 

Er wordt opgemerkt dat het verminderd tarief voor kinderopvang slechts 9 keer werd aangevraagd in 

2016 via het OCMW. Dit is bijzonder weinig als we weten dat er toch veel mensen recht zouden hebben 

op een verminderd tarief. Het zou meer gepromoot en gecommuniceerd moeten worden. Bovendien 

is het financieel onderzoek om recht te hebben op een verminderd tarief ingewikkeld waardoor het 

mensen afschrikt. Kinderopvang wordt o.b.v. inkomen bepaald, maar er is steeds een minimum 

vastgelegd dat de ouders zouden moeten betalen. Voor sommige ouders is dit te veel waardoor ze 

afhaken.  Er wordt ook opgemerkt dat niet alle ouders de waarde inzien van kinderopvang waardoor 

we een grote groep missen.  Is dit soms een verschil in cultuur? 
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De focusgroep vind het opvallend dat er heel wat kinderen zijn de niet weten waar naartoe als ze zich 

niet goed voelen in hun vel. Ze stellen dat dit komt doordat er nog geen sterk breed onthaal is in 

Aarschot. De communicatie hierover ontbreekt ook. In het verleden was het JAC een zichtbare 

organisatie in Aarschot. Momenteel zit het JAC verscholen in een gebouw en is de personeelsbezetting 

zeer weinig (1 halve dag/ week voor Aarschot op het moment dat de focusgroep doorging). Wanneer 

jongeren met een hulpvraag zitten en een afspraak willen maken moeten ze soms 4 weken wachten. 

Er is dus niet genoeg dienstverlening volgens de focusgroep. Er wordt wel opgemerkt dat Arktos heel 

wat hulpvragen opvangt, maar dat dit niet de taak is van Arktos en dat deze ook overbevraagd is 

momenteel. De focusgroep stelt zich de vraag of het CLB hierin een grotere rol zou kunnen spelen? Of 

ervaren jongeren het CLB niet als “vellig”? 

Tenslotte wordt aangehaald dat er  heel wat kwetsbare jongeren (risicoschoolloopbaan, drugs, …) zijn 

in Aarschot. Aarschot is bovendien een scholenstad. We hebben dus een groot aantal potentiële 

jongeren met een hulpvraag. Het aantal jongeren en het aanbod is niet in evenwicht.  

 

MIDDENVELD: LEERKRACHTEN / DIRECTIES 

 

De focusgroep kan zich vinden in het feit dat het aanbod van diensten die werken rond welzijn een 

kluwen is en kinderen en jongeren bijgevolg niet weten waar ze terecht kunnen bij problemen.  Het 

aanbod in Aarschot op dit vlak is versnipperd. Er is nood aan een duidelijk concept (cfr. Teleonthaal). 

De focusgroep haalt aan dat er vroeger meer transparantie was wat betreft de afstemming van de 

diensten.  

Er wordt opgemerkt dat er een versnippering is binnen de CLB’s. Er zijn immers verschillende diensten 

in Aarschot voor katholieke scholen / niet katholieke scholen. Het zou beter zijn moest er één CLB zijn 

met eenzelfde procedure, communicatie, … .  

De wachtlijsten voor hulpvragen zijn vaak enorm lang. De focusgroep is bezorgd over het feit dat 

kinderen en jongeren zo waarschijnlijk afhaken.  In problematische situaties duurt het ook vaak lang.  

De focusgroep haalt aan dat het zou kunnen dat jongeren niet weten waar ze naartoe kunnen voor 

info rond veilige seks. Hangt dit samen met de afstemming tussen de verschillende diensten? Iemand 

haalt aan dat er in  Engeland huizen zijn waar jongeren terecht kunnen voor seksuele voorlichting. 

Verschillende mensen van verschillende diensten opereren daar.  
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WELZIJN CONCLUSIE  

 

Welzijn is op verschillende vlakken uitgedaagd in Aarschot. Aan de hand van de data-analyse, de 

vragenlijsten en de focusgroepen daaropvolgend worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Er is weinig cijfermateriaal over kinderen en jongeren met een beperking in Aarschot. Er is niet 

geweten hoeveel kinderen en jongeren er zijn met een beperking, wat hun noden zijn, hoe zij de stad 

ervaren, … . Gezien Welzijn een Vlaamse materie is komen ouders eerder in contact met het Vlaams 

Agentschap.  

Het is een uitdaging om kinderen en jongeren de weg te wijzen in het welzijnsaanbod. De 

verschillende bestaande diensten dienen op de hoogte te zijn van elkaars werking, communiceren met 

elkaar en geven informatie door aan elkaar over cliënten. De diensten diversifiëren zich onderling goed 

wat betreft hun expertise.  

Kinderen en jongeren zouden moeten weten waar ze naartoe kunnen als ze met een vraag zitten of 

zich niet goed in hun vel voelen. Er dient een breed onthaal georganiseerd waar kinderen en jongeren 

steeds terecht kunnen.  

De jeugdwerkloosheid in Aarschot is redelijk hoog in vergelijking met andere steden en gemeenten 

in Vlaams Brabant. Er zijn ook heel wat jongeren met een risicoschoolloopbaan. Het is een uitdaging 

om jongeren goed te begeleiden in hun schoolloopbaan en de overgang tussen school en werk te 

versterken.  

Bij alle focusgroepen kwam aan bod dat er werk aan de winkel is wat betreft de sociale tarieven. Het 

is een uitgaging om de sociale tarieven beter gekend te maken bij het publiek, een afstemming tussen 

de diensten te organiseren en te werken aan een vereenvoudigd systeem. Een automatische 

toekenning waarbij het aantal financiële onderzoeken beperkt zou blijven, is een uitdaging.  
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WONEN 

 

DE CIJFERS 

 

Bevolkingsdichtheid: Als je de bevolkingsdichtheid van Aarschot vergelijkt met de gemiddelde 

bevolkingsdichtheid van andere middelgrote steden (368), scoort Aarschot redelijk hoog (472).23 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bevolking 27.831 28.864 28.021 28.129 28.223 28.405 28.636 28.755 28.969 29.074 29.288 29.529 

Oppervlakte 
in ha 

6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 

Bevolkings 
Dichtheid 

445 446 448 450 451 454 458 460 463 465 468 472 

 

Woongelegenheden: In Aarschot tellen we ongeveer  12.650 huishoudens. Er wordt een groei 

verwacht van ongeveer 10,5% tegen 2030 (14.000 huishoudens). Van de 13.162 woongelegenheden 

zijn er 82% eengezinswoningen en 18% appartementen (26% voor Vlaanderen). Bij de 

eengezinswoningen is er vooral ‘open bebouwing’, namelijk 52% en 16% ‘halfopen bebouwing’. Slechts 

14% van de woningen betreft ‘gesloten bebouwing’ (24% voor Vlaanderen).  

Koop- en huurprijs:  

 De mediaanverkoopprijs voor een woonhuis bedraagt in 2014 met 180.000 euro lager dan de 
mediaan voor heel Vlaanderen (zie tabel 3 - 200.000 euro voor Vlaanderen). Voor wat betreft 
de prijs van een appartement is het verschil meer uitgesproken, in de andere zin, met 249.800 
euro tegenover 190.000 euro als mediaan verkoopprijs voor een appartement in heel 
Vlaanderen. 

 We zien een evolutie in de gemiddelde verkoopprijs  van bouwgronden. Zo kende in 2014 de 
verkoopprijs een groei van 217.2%. 
 

Leegstand: Er staan momenteel 65 panden op het leegstandsregister. De eigenaars van leegstaande 

woningen worden elk jaar uitgenodigd op een infosessie over verhuur die in samenwerking met het 

sociaal verhuurkantoor georganiseerd wordt. Momenteel is het leegstandscijfer stabiel maar in het 

komende jaar zullen er heel veel panden bij komen aangezien de stad met een grondige inventarisatie 

bezig is. 

Sociale woningen: De Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen (SBGW) werd 

opgericht in 1922 en was vanaf het begin sterk verbonden met de Stad Aarschot24.  De eerste wijk die 

SBGW realiseerde was de Tuinwijk, met voor toen vooruitstrevende woningen, huizen met badkamer 

                                                           
23 Agentschap Binnenlands Bestuur, studiedienst Vlaamse regering (2016) Gemeentelijke profielschets 
najaar 2016. 
24  Visitatieraad sociale huisvestigingsmaatschappijen (2016), Visitatierapport  Samenwerkende 
Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen, Aarschot. 
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en rioleringen. In de jaren ‘70 heeft de SHM de Gijmelbergwijk in verschillende fases gebouwd naar 

het beeld van vele wijken in die jaren. In Rillaar, een deelgemeente van Aarschot, realiseerde de SHM 

in de jaren ‘90 dan de wijk Molendreef, eveneens in verschillende fases. Rond 2000 heeft SBGW actief 

meegewerkt aan de opwaardering van oude stadsdelen en aan enkele stadsvernieuwingsprojecten en 

dit met verschillende projecten in de Gracht, in de wijk “Orleanstoren” en in het Begijnhof. 

 

De SHM verhuurde eind 2014  381 huurwoningen, binnen het kaderbesluit sociale huur. Daarnaast 

verhuurde de SHM nog 2 woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel aan het OCMW van 

Aarschot als doorgangswoning.  

 

 Het grootste deel van het bestaande patrimonium van SBGW, namelijk 35%, dateert uit de 

periode van 1970 tot en met 1979; voor alle sociale huurwoningen in Vlaanderen is dat slechts 

19%. SBGW beschikt over veel meer oudere woningen dan gemiddeld bij de Vlaamse SHM’s. 

 Vlaanderen kampt met een tekort aan sociale huur- en koopwoningen. Vandaar dat de 

Vlaamse regering door middel van het decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 de 

steden en gemeenten verplicht om bijkomende sociale woningen te bouwen. Aarschot werd 

verplicht om tegen 2023 op haar grondgebied 225 sociale huurwoningen en 104 sociale 

koopwoningen te bouwen via de sociale bouwmaatschappij. Aarschot dient een 

inhaalbeweging te maken wat betreft sociale huurwoningen om de norm te halen. Zolang de 

stad haar bindend sociaal objectief niet gerealiseerd heeft, zal ze bij elke bouw- en 

verkavelingsvergunning van een bepaalde omvang een sociale en bescheiden last opgelegd 

krijgen. De gemeenteraad stelde deze normen vast in een gemeentelijk reglement sociaal 

wonen dat dezelfde bindende kracht heeft als een stedenbouwkundige verordening. 

 In Aarschot geldt er momenteel een lokaal toewijzingsreglement waarbij voorrang wordt 
gegeven aan kandidaat-huurders die 10 jaar onafgebroken in Aarschot wonen of gewoond 
hebben.  

 Er is in Aarschot een lange wachtlijst wat betreft sociale woningen. In totaal staan er 

momenteel 566 personen op de wachtlijst. Vooral alleenstaanden staan op de wachtlijst. 
25Daarnaast staan er ook heel wat alleenstaanden met één kind op de wachtlijst.  

                                                           
25  Visitatieraad sociale huisvestigingsmaatschappijen (2016), Visitatierapport  Samenwerkende 
Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen, Aarschot.  
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Lokaal woonbeleid: In 2010 beslisten de steden Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot en hun 

respectieve OCMW's om samen te werken rond lokaal woonbeleid. Ze richtten daarom een interlokale 

vereniging op. Met de toetreding van Diest en haar OCMW, gaat het woonproject voortaan door het 

leven onder de naam “Wonen aan de Demer”. 

Woningkwaliteit:  

 Aarschot voert een actief beleid op vlak van verbetering van de basis woningkwaliteit. Daartoe 

worden op verzoek of proactief woningen gescreend of ze overeenkomen met de Vlaamse 

Wooncode. Dit is een werk van lange adem maar op termijn zou zo de algemene 

woningkwaliteit opgedreven moeten worden.  

 Aarschot voert een passief woningkwaliteitsbeleid waarbij gereageerd wordt op klachten van 

bewoners. Sinds 2011 is daar ook een actief beleid bij gekomen waarbij door opleidingen en 

infosessies doorverwijzers (OCMW, wijkagenten, brandweer, huurdersbond, poetshulpen,…) 

problemen leren herkennen en signaleren. Hierdoor komen er steeds meer dossiers bij die op 

initiatief van derden worden opgestart. Met jaarlijkse infosessies worden ook verhuurders op 

de minimale vereisten voor veiligheid en kwaliteit gewezen en door middel van het gratis 

uitreiken van conformiteitsattesten kunnen verhuurders die dat wensen hun woning laten 

onderzoeken en advies op maat bekomen in verband met de minimale vereisten. 

Tevredenheid 

 Een groot aandeel van de mensen is tevreden over de woning en woont graag in de 

gemeente/stad.26 

 

DE VRAGENLIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten van de volwassenen weer.  

Antwoordmogelijkheden waar eerder 
waar 

eerder 
niet waar 

niet waar 

Er zijn acties om betaalbaar, geschikt en kindgericht 
wonen mogelijk te maken voor iedereen. 

8 20 21 6 

De kwaliteit van woningen waarin kinderen en 
jongeren leven wordt regelmatig opgevolgd en 
beoordeeld. 

2 14 28 11 

Families hebben een woning die ze kunnen betalen en 
die hen niet meteen kan afgenomen worden. 

2 22 20 6 

                                                           
26  

http://www.aarschot.be/wonen-leefomgeving/bouwen-en-wonen/woonbeleid/haarscherp
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De woningen waar kinderen en jongeren wonen 
hebben basisvoorzieningen als leidingwater, gas, 
elektriciteit,…. 

12 32 6 5 

Woningen hebben voldoende ruimte voor kinderen en 
jongeren. 

3 27 15 5 

 

1 stelling werd negatief beoordeeld. Dit wil zeggen dat minstens 65% van de respondenten “eerder 

niet waar” of “niet waar” aanduidde.  

 

- De kwaliteit van woningen waarin kinderen en jongeren leven, wordt regelmatig opgevolgd en 

beoordeeld.  

 

2 stellingen binnen dit thema worden  verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen 

dat onderstaande stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

- Er zijn acties om betaalbaar, geschikt en kindgericht wonen mogelijk te maken voor iedereen.  

- Families hebben een woning die ze kunnen betalen en die hen niet meteen kan afgenomen 

worden. 

 

Wanneer we de antwoorden opsplitsen volgens ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de 

gemeente’, werden deze stellingen verschillend (marge van 20%)  beantwoord. Ambtenaren schatten 

de stellingen positiever in dan niet ambtenaren.  

 

Bij de opmerkingen over wonen blijkt de betaalbaarheid van een woning voor kansarme gezinnen niet 

evident te zijn. Ook wordt er geopperd voor meer groen en speelruimte voor kinderen.  

 

 

DE CONTROLELIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Mijn huis is warm in de winter 0 3 149 

Ik heb thuis een proper toilet 
 

1 1 150 

Er is thuis voldoende water om te wassen 
 

0 1 150 

Ik voel me thuis veilig 
 

0 5 145 
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Ik heb thuis voldoende plaats om te spelen en mijn huiswerk te 
maken 

0 4 147 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Mijn huis is warm in de winter 0 3 90 

Ik heb thuis een proper toilet 
 

0 1 92 

Er is thuis voldoende water om te wassen 
 

0 0 92 

Ik voel me thuis veilig 
 

3 5 85 

Ik heb thuis voldoende plaats om mijn schooltaken te maken en 
mijn ding te doen 
 

1 2 90 

 

DE GESPREKKEN 

 

Het thema wonen werd niet verder uitgediept in de focusgesprekken.  

 

CONCLUSIE WONEN 

 

Aan de hand van de data-analyse en de vragenlijsten worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Over het algemeen zijn heel wat bewoners tevreden over hun woning en wonen ze graag in de stad.  

De leegstand in Aarschot zal de komende jaren stijgen. Momenteel is het leegstandscijfer stabiel maar 

in het komende jaar zullen er heel veel panden bij komen aangezien de stad met een grondige 

inventarisatie bezig is. 

Vlaanderen kampt met een tekort aan sociale huur- en koopwoningen. Aarschot dient een 

inhaalbeweging te maken wat betreft het aantal sociale huurwoningen om de norm te halen.  

Uit de data-analyse valt op dat Aarschot een lange wachtlijst voor sociale woningen heeft. Ook in de 

vragenlijst merkten we op dat het thema “betaalbaar wonen” leeft onder de respondenten.  
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VEILIGHEID 

 

DE CIJFERS 

 

Diefstallen en afpersing: Het beschikbaar cijfermateriaal van het aantal geregistreerde diefstallen en 

afpersingen per 1000 inwoners dateren van 2014. Hier zien we dat deze cijfers iets lager zijn dan de 

cijfers in de cluster middelgrote steden (21.6/1000 inwoners – 24.2). We zien hier een dalende 

tendens. 27 

Misdrijven: Aarschot scoort gemiddeld wat lager als het gaat over geregistreerde misdrijven tegen de 

lichamelijke integriteit (4,5 – 5,7/1000 inwoners in de cluster middelgrote steden). Op vlak van 

misdrijven tegen eigendom scoort de stad dan weer wat hoger: 7,7/1000 inwoners tegenover een 

gemiddelde van 7,2 in de cluster middelgrote steden.  

Maatregelen van de politie omtrent alcohol en drugs : De politie van Aarschot heeft sinds kort een 

nieuwe korpschef in dienst en er worden nieuwe  maatregelen rond drugs en alcohol genomen. Ook 

voor het komen van de nieuwe korpschef organiseerde de politie al enkele initiatieven omtrent drugs- 

en alcoholpreventie en –repressie. Deze initiatieven werden gebundeld in 5 doelstellingen.  

 

1.  Door het sensibiliseren van jongeren het druggebruik ontraden. Het megaproject bestaat uit 

lessen neen zeggen tegen drugs in het 6de leerjaar. Op aanvraag organiseert de politie 

infosessies over de gevaren van drugs maar er wordt ook de tijd genomen om deze info uiteen 

te zetten aan individuen. De politie geeft uitleg van de drugwetgeving via de media. De politie 

organiseert preventieve acties in de buurt van scholen en plaatsen waar veel jongeren komen. 

 

2. Het sensibiliseren van de bevolking. : Ook hiertoe worden er op aanvraag infosessies gegeven 

door de politie. De politie gebruikt de media om enerzijds uitleg over drugwetgeving te geven 

en anderzijds om het actieplan hieromtrent bekend te maken. De politie zet ook op in op het 

bekend maken van de aanspreekpunten over dit thema binnen het politieteam.  

 

3. Gerichte (repressieve) acties naar druggebruikers om druggebruik te ontraden.  

Er worden gerichte acties georganiseerd in de buurt van scholen en plaatsen waar veel 

jongeren komen (o.a. fuiven). Ook worden er acties georganiseerd bij probleemplaatsen of –

instellingen door het opstellen van dispositieven en het uitvoeren van doorgedreven 

controles. De recherche werkt nauw samen met de jeugd-sociale dienst binnen de politie. Zo 

proberen ze zicht te krijgen op mogelijke probleemjongeren en hun hangplaatsen opdat ze  

gerichte acties kunnen uitvoeren en kunnen anticiperen op eventuele probleemsituaties.  

 

                                                           
27 Agentschap Binnenlands Bestuur, studiedienst Vlaamse regering (2016) Gemeentelijke profielschets 
najaar 2016. 
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4. Het vatten van dealers: Na het verzamelen van informatie en het observeren, organiseert de 

recherche gerichte acties naar dealers op de hiervoor relevante plaatsen. Er wordt gewerkt 

aan de verbetering van de informatie-uitwisseling met externe partners. Intern worden er tips 

gegeven om de kans op vaststellingen op heterdaad te verbeteren. Door samen te werken met 

de jeugd- sociale dienst van de politie, wil de recherche zicht krijgen op de mogelijke 

probleemjongeren en hun eventuele dealers.  

 

5. Verbetering interne infodoorstroming – verhogen van expertise personeel – afleveren van 

kwaliteitsvolle P.V’s.  

De politie wil inzetten op het verbeteren van de interne infodoorstroming inzake de 

wijzigingen in het druglandschap met oog op de verhoging van de expertise van het personeel. 

De gedragenheid van het personeel wil de politie vergroten door de actieplannen drugs en de 

resultaten toe te lichten.  

Cijfers van de politie met betrekking tot drugsbeleid 

 Er werden in 2015 123 mensuren besteed aan het houden van toezicht in de scholen (2014: 

135u, 2013: 135u). 

 Het toezicht op en aan fuiven is de laatste jaren wat gedaald. In 2013 ging het over 672u, in 

2014 552u en in 2015 352u.  

 In 2015 zijn er 19 pv’s opgesteld voor drugbezit minderjarigen (43 in 2014, 21 in 2013). We 

kunnen met de prioriteiten van de nieuwe korpschef in het hoofd, hier een stijging verwachten 

vanaf 2017. 

 In 2015 zijn er 3 pv’s opgesteld voor drugverkoop van minderjarigen (7 in 2014 en 4 in 2013).  

 

Visie Jeugdcentrum De Klinker: Niet alleen de politie zet in op dit thema. Ook jeugdcentrum De 

Klinker is volop bezig aan een drugs- en alcoholbeleid.  Hierbij wordt de visie van het  jeugdcentrum 

meegegeven over dit thema.  

 Het jeugdcentrum wil een veilige haven zijn, waar iedereen welkom is. We zien dat dit 

resulteert in de aanwezigheid van een diverse groep van jongeren.  

 Het jeugdcentrum wil een omgeving creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, respect voor 

elkaar belangrijk is en jongeren voor elkaar zorgen. We willen bijdragen aan het welzijn van 

onze jongeren en vertrekken hierbij vanuit de idee dat een goed sociaal netwerk een 

ondersteunende factor is. 

 Experimenteren met drugs of alcohol maakt deel uit van de leefwereld van jongeren. Het 

jeugdcentrum wil de “kop” hiervoor niet in het zand steken. 

 Jongeren moeten een bewuste en verantwoorde keuze kunnen maken op dit vlak, zodat de 

negatieve gevolgen voor zowel zichzelf als hun omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. 

Evenwicht van het jeugdcentrum over preventie/begeleiding en regelgeving/repressie: 
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Het jeugdcentrum hanteert een open houding. Hierbij hebben we steeds twee pijlers voor ogen 

die altijd in evenwicht moeten zijn.  

 Enerzijds zijn preventie en begeleiding belangrijk.  

o Jongeren kunnen fouten maken en het jeugdcentrum is een plaats waar jongeren een 

tweede kans kunnen krijgen en deze leerinzichten meenemen in hun verdere 

ontwikkeling. 

o Een preventieve aanpak moet ervoor zorgen dat jongeren bewust omgaan met zowel 

legale (alcohol) als andere drugs. Daartoe is het belangrijk dat het jeugdcentrum een 

educatieve rol vervult, zowel via vormingen als via het ophangen van affiches,… . 

o Van zodra er een vermoeden is dat er een jongere problematisch alcohol of drugs 

gebruikt of er komt een jongere bij ons aankloppen, wordt een goede begeleiding 

essentieel. We willen een open houding hanteren naar de jongeren, en daarbij is een 

eerste gesprek belangrijk. Door de nauwe samenwerking met Arktos en het JAC 

kunnen we jongeren warm doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverleners. 

 Anderzijds is ook regelgeving en repressie belangrijk. 

o De wet schept een duidelijk kader waarbinnen wij werken. Voor drugs is geen 

plaats in en rond het jeugdcentrum. De wet is bovendien een duidelijke maatstaf 

om van daaruit in dialoog te gaan met onze jongeren. Om de handhaving van de 

wet te kunnen verzekeren is het belangrijk dat het jeugdcentrum een goed contact 

heeft met de politie.  

o Via de opmaak van een drugsbeleidsplan worden er duidelijke afspraken gemaakt 

samen met de jongeren en regels worden gecommuniceerd naar onze bezoekers. 

We willen een sfeer creëren waarbinnen grenzen met betrekking tot gebruik heel 

duidelijk gesteld worden.  

o De sancties die uitgedeeld kunnen worden in geval van problematisch alcohol- of 

druggebruik, worden duidelijk gecommuniceerd. Enkel een sanctie zal een jongere 

nooit verder helpen. Ons vertrekpunt is altijd zorg voor de jongere. 

 

Samenwerking Jeugdcentrum De Klinker en partners: 

 Het beleid van Jeugdcentrum De Klinker wordt volledig samen met de vrijwilligers van de 

verschillende deelwerkingen uitgedacht. Het traject naar een goed onderbouwd beleid 

wordt op bepaalde momenten gecoacht door het CGG Oost-Brabant en regelmatig 

teruggekoppeld naar de politie en de partners vanuit onderwijs. 

 Om een goede begeleiding van jongeren die met drugs in aanraking komen te garanderen, 

wordt er nauw samengewerkt met Arktos en het JAC. 
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DE VRAGENLIJSTEN 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten van de volwassenen weer.  

 
waar eerder 

waar 
eerder 
niet waar 

niet waar 

Het veiligheidsbeleid van de stad heeft aandacht voor 
kinderen en jongeren en hun eigenheid. 

7 33 18 5 

Kinderen, jongeren en hun ouders weten waar ze klacht 
kunnen indienen en hulp kunnen krijgen als ze in gevaar zijn. 

13 31 20 4 

Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen pesten. 1 17 30 5 
Kinderen en jongeren voelen zich gewapend om om te gaan 
met verslavende middelen (alcohol, tabak en andere drugs). 

0 18 25 8 

Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen geweld 
en misbruik (zowel verbaal, fysiek als seksueel). 

3 17 21 7 

Er zijn volwassenen buiten de familie met wie kinderen en 
jongeren vrij kunnen praten over misbruik of geweld en van 
wie ze hulp kunnen krijgen. 

10 30 12 1 

Kinderen en jongeren kennen de gevaren van het gebruik van 
het internet. 

2 25 26 7 

Er is bemiddeling voor minderjarigen als ze een 
gemeentelijke administratieve sanctie of GAS-boete riskeren. 

0 17 16 2 

Er is een persoon/dienst van de politiezone die 
verantwoordelijk is voor kinderen en jongeren (bv. een 
jeugdsectie, jeugdafdeling of jeugdbrigade). 

16 19 9 1 

De stad heeft in haar rampenplan aandacht voor kinderen en 
jongeren. 

6 13 14 1 

  

2 stellingen worden verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat onderstaande 

stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

 

- Kinderen en jongeren kennen de gevaren van het gebruik van het internet. 

- Er is bemiddeling voor minderjarigen als ze een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS-

boete riskeren. 

 

2 stellingen werden negatief beoordeeld. Dit wil zeggen dat minstens 65% van de respondenten 

“eerder niet waar” of “niet waar” aanduidden 

- Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen pesten 

- Kinderen en jongeren voelen zich gewapend om om te gaan met verslavende middelen 

(alcohol, tabak en andere drugs). 
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Wanneer we de antwoorden opsplitsen volgens ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de 

gemeente’, worden 31 stellingen verschillend (marge van 20%) beantwoord. Ambtenaren schatten de 

stelling positiever in dan niet-ambtenaren. 

 Bij 1 stelling schatten de ambtenaren de stellingen negatiever in dan niet ambtenaren. Deze stelling 

werd niet significant beoordeeld.  

- Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen geweld en misbruik (zowel verbaal, fysiek 

als seksueel). 

Bij “veiligheid” vinden we vooral terug dat de scholen hier een grote rol in spelen en hierbij beter 

ondersteund in kunnen worden. Ook wordt er geopperd voor een betere samenwerking tussen de 

politie en het Jeugdcentrum.  

 

DE CONTROLELIJSTEN 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Ik kan op straat lopen zonder gepest te worden 4 8 139 

Ik voel me beschermd tegen misbruik en geweld (misbruik kan 
met woorden, fysiek of seksueel zijn) 
 

7 11 133 

Als ik bang ben, weet ik waar ik dit kan vertellen en hulp kan 
krijgen 
 

15 38 96 

Ik ken de risico's van het internet 10 21 121 

Ik voel me veilig in mijn buurt 5 19 129 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Ik kan op straat lopen zonder gepest te worden 1 0 93 

Ik voel me beschermd tegen onbekenden die slechte 
bedoelingen hebben 

3 15 74 
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Ik voel me beschermd tegen misbruik en geweld (misbruik kan 
met woorden, fysiek of seksueel zijn 

2 10 81 

Er zijn volwassenen buiten mijn familie waarmee ik kan praten 
over misbruik en geweld 

10 11 71 

Ik voel me beschermd tegen de gevaren van verslavende 
middelen 
 

10 9 76 

Ik ben al in contact gekomen met verslavende middelen 
(alcohol, drugs,…) 

36 16 43 

Als ik gevaar voel, weet ik waar ik dit kan vertellen en hulp 
krijgen  

18 21 56 

Ik ken de risico's van het internet 
 

5 10 82 

Ik voel me veilig in mijn buurt 7 6 85 

 

GESPREKKEN 

JONGEREN 

 

De jeugdraad erkent het feit dat kinderen en jongeren de risico’s van het internet niet kennen. Veel 

jongeren en kinderen beseffen niet dat ze online gevaar kunnen lopen. Zo koppelen veel jongeren hun 

gsm-nummer aan hun facebookaccount en weten niet wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. 

De jeugdraad kan zich inbeelden dat jongeren niet weten waar ze naar toe kunnen als ze een 

probleem hebben. Ze halen aan dat, indien ze met hun problemen naar leiding komen van hun 

jeugdvereniging, ze het zelf niet eenvoudig vinden om hierop te reageren. De instanties die hen hulp 

kunnen bieden (JAC, CAW,…) zouden meer bekendheid moeten krijgen bij kinderen en jongeren, zodat 

ze  weten waar ze terecht kunnen met hun problemen. Zo kan er eventueel ook ingezet worden op 

preventie. Ook de scholen moeten hier een grotere rol in kunnen spelen. Scholen zouden een andere 

aanpak moeten hanteren wanneer leerlingen hulp komen vragen. Veel discreter en niet voorbeeld een 

leerling uit de les halen voor een gesprek. In het verleden was er een aanspraakpunt bij de politie 

(“studentenflik”). Dit was een goed initiatief, maar ze zijn niet zeker of dit nog bestaat.  

De jeugdraad haalt aan dat sommige plekken in Aarschot niet veilig aanvoelen. Vooral op plaatsen 

waar weinig verlichting is en veel bomen staan kan het veiligheidsgevoel in gedrang komen (voorbeeld 

stadspark). Op sommige plaatsen is het gevaarlijk om ’s avonds te fietsen door de gebrekkige 

straatverlichting. 

De jeugdraad haalt aan dat er meer transparantie nodig is wat betreft de GASboete. Het is niet 

duidelijk waarvoor je een GAS-boete kan krijgen. 

De jeugdraad vindt dat pesten enorm moeilijk blijft om aan te pakken. Je weet als leiding niet altijd 

wat je ertegen kan doen en hoe je het moet aanpakken. Het onderscheid tussen plagen en pesten is 

soms moeilijk te maken. Vaak is het ook een grote stap om hulp te zoeken. 
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De jeugdraad stelt dat alcohol en drugs een probleem vormen in Aarschot. Er zijn enkele plaatsen die 

gekend staan voor verkoop van drugs (Jeugdcentrum De Klinker en Stadsfeestzaal).  Jongeren kennen 

hun grenzen en de gevaren van alcohol niet. Het is cool om te drinken en het is moeilijk om hier tegenin 

te gaan.  

STADSDIENSTEN 

 

In verband met de risico’s van het internet haalt de groep aan dat kinderen en jongeren meer vorming 

mogen krijgen i.v.m. mediawijsheid. De politie organiseert vormingen over veiligheid in het 6de 

leerjaar. Daarnaast hebben ze nog een lessenpakket waarop scholen beroep kunnen doen. Enkele 

klassen vinden hun weg naar dit aanbod. Moeten we dit nog meer bekend maken? Moeten we pro-

actiever werken? Is het aanbod van de politie voldoende? Heeft de politie voldoende personeelstijd 

om hier nog meer op in te zetten?  

 

De jeugd- en sociale dienst van de politie wil zich meer profileren als vertrouwensfiguur en 

informatiepunt. Nu zijn jongeren eerder bang van de politie of hanteren ze een negatief beeld. 

 

Het is een algemene trend dat mensen zich onveiliger voelen. Sociale media, internet, … wakkeren dit 

gevoel alleen maar aan.  

 

Het lijkt alsof er een taboe heerst rond “verslavende middelen”. Zijn volwassenen bang om hierover 

te praten met jongeren?  

 

Er wordt ook opgemerkt dat meer en meer horecazaken vormingen aanvragen rond veiligheid, 

verslavende middelen, …  .  

 

 

CONCLUSIE VEILIGHEID  

 

Aan de hand van de data-analyse, de vragenlijsten en de focusgroepen daaropvolgend worden er 

enkele opvallende conclusies geformuleerd.  

Kinderen en jongeren voelen zich niet gewapend om om te gaan met de mogelijke gevaren van het 

internet. Meer begeleiding omtrent mediawijsheid is op z’n plaats.  

Jongeren weten niet altijd om te gaan met het gebruik van verslavende middelen, zoals alcohol en 

drugs. Er zijn enkele plaatsen en contexten in de stad waar deze middelen sterk aanwezig zijn.  

He thema pesten leeft wel bij kinderen. Het is een thema waarrond gewerkt dient te worden. De 

leiding van de jeugdbewegingen ervaart dit als een moeilijk aan te pakken thema.  

Over het algemeen voelen kinderen en jongeren zich niet veilig op bepaalde plaatsen (stadspark, 

station, …) en in bepaalde contexten (onverlichte buitenruimte, niet-open ruimtes, …)  
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Kinderen en jongeren zijn niet goed op de hoogte van de toepassing van de GASboete.  
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ONDERWIJS 

 

CIJFERS OVER ONDERWIJS  

 

Aarschot scholenstad: Aarschot is een scholenstad. Onze stad heeft 12 lagere scholen en 7 secundaire 

scholen. Dagelijks volgen er meer dan 9000 leerlingen les, verdeeld over verschillende 

onderwijsniveaus. 

Secundaire scholen: Aarschot telt 7 verschillende secundaire scholen: De Brug, Het Damiaaninstituut 

(DIA), Het Koninklijk Atheneum Middenschool Aarschot (KAMSA), Het Sancta Maria Aarschot (SMA), 

Het Sint-Jozefscollege Aarschot (SJC), Stedelijk instituut voor technische beroepen Aarschot (SIBA en 

SIMA) en zes verschillende onderwijsniveaus: Algemeen secundair onderwijs, Technisch secundair 

onderwijs, Beroeps secundair onderwijs, Kunst secundair onderwijs, Deeltijds onderwijs en 

buitengewoon onderwijs .  

Basisonderwijs: Aarschot telt 12 basisscholen: Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs Elzenhof; 

Gemeentelijke Basisschool Knipoog; Basisschool Zonnedorp; Basisschool Dol-Fijn; Basisschool De 

Hoogvlieger; Vrije Basisschool Sancta Maria; Vrije Basisschool O.L.V. van Fatimaschool en Sint-

Pietersschool; Vrije basisschool Pastoor Dergent; Vrije Basisschool Ourodenberg; Onze 

School Wolfsdonk; Basisschool Sint-Jozefscollege en Vrije Basisschool De Springplank.  

Instroom en uitstroom: De instroom van het aantal leerlingen dat naar school komt in Aarschot is 

groter dan de uitstroom:28  

 Het aantal leerlingen dat woont en naar school gaat in Aarschot in het basisonderwijs bedraagt 

: 86 % (2130ll). Het aantal leerlingen dat woont en naar school gaat  in Aarschot in het 

secundair onderwijs bedraagt 80% (1455ll).  

 Het aantal leerlingen dat elders woont en naar school gaat in Aarschot in het basisonderwijs 

bedraagt 26.6%. De Top 5 instroomgemeenten: Scherpenheuvel-Zichem (231); Herselt (173); 

Tielt Winge (74); Begijnendijk (54); Hulshout(26).  Het aantal leerlingen dat elders woont en  

naar school gaat in Aarschot in het secundair onderwijs bedraagt 61,5% (3678ll). De top 5 

instroomgemeenten zijn Scherpenheuvel-Zichem (517); Herselt (420); Tielt Winge (410); 

Begijnendijk (329); Holsbeek (250) 

 Het aantal leerlingen dat woont  in Aarschot en elders naar school gaat in het basisonderwijs 

bedraagt 14% (344ll). De top 5 uitstroomgemeenten: Betekom (50); Testelt (31); Nieuwrode 

(23); Wezemaal (20); Herselt (14).  Het aantal leerlingen dat woont  in Aarschot en elders naar 

school gaat in het secundair onderwijs  bedraagt 19,4 % (351 ll).  De top 5 uitstroomgemeenten 

zijn Leuven (87); Betekom (46); Diest (33); Rotselaar (29); Hasselt (28) 

                                                           
28 Cijfermateriaal dienst onderwijs 
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Deeltijds en beroepsonderwijs: Het aantal leerlingen dat les volgt in het deeltijds, beroeps en het 

buitengewoon secundair onderwijs is in vergelijking groter in Aarschot dan in Leuven, de provincie 

Vlaams-Brabant en andere scholensteden Diest en Tienen. 29 

Schoolse vertraging: Leerlingen met schoolse vertraging hebben een vertraging of achterstand 

opgelopen ten opzichte van de groep leerlingen waar zij volgens hun geboortejaar toe zouden moeten 

behoren. Deze leerlingen hebben een hoger risico op het niet voltooien van de schoolcarrière, een 

lagere eindkwalificatie en een groter risico om als volwassene een maatschappelijke zwakkere positie 

te bekleden. Opvallend is dat er bij meer dan de helft van de jongeren in het secundaire onderwijs uit 

het BSO sprake is van schoolse vertraging.30 Dit percentage ligt nog hoger in Diest, Tienen en Leuven.  

Begeleiding bij schoolwerk: Op het gebied van begeleiding bij werk voor school krijgen jongeren uit 

het secundaire onderwijs voornamelijk hulp van personen die dicht bij hun staan waaronder ouders, 

broers/zussen, vrienden en medeleerlingen en andere familieleden31. Opvallend is dat 51,1% van de 

jongeren aangeeft extra hulp te willen ontvangen van leerkrachten terwijl maar 13,3% aangeeft hier 

al hulp van te ontvangen. Dit is een verschil van 37,8%. De feitelijke begeleiding van de jongeren komt  

niet voor alle vormen overeen met hun ideale begeleiding. 

Risicoschoolloopbaan: Een risicoschoolloopbaan houdt in dat deze leerlingen een risico op 

vroegtijdige schooluitval en later op werkloosheid hebben.32 In Vlaanderen en Vlaams Brabant zien we 

algemeen een stijgende tendens van leerlingen met een risicoschoolloopbaan. In Aarschot hebben 

tussen 24.8% en 27.7% van de leerlingen een risicoschoolloopbaan.  

Flankerend onderwijs: Ondersteuning aan de scholen in hun opdracht is noodzakelijk en door middel 

van het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau is hiervoor een 

wetgevend kader gecreëerd. Het flankerend onderwijsbeleid brengt een regierol mee voor de 

gemeenten en steden waarbij ze in samenwerking met andere lokale actoren vorm kunnen geven aan 

hun flankerend onderwijsbeleid. Het decreet biedt een instrument waarmee lokale besturen als 

regisseur kunnen en mogen samenwerken met de onderwijssector. Binnen het flankerend 

onderwijsbeleid zijn er in Aarschot al verschillende acties opgestart waaronder het ontwikkelen van 

een naschools aanbod voor jongeren van het secundair onderwijs. Door het gebrek aan personeel 

wordt de verantwoordelijkheid op het gebied van het flankerend onderwijsbeleid momenteel verdeeld 

over de dienst welzijn, het vrij CLB en de schepen van jeugd. 

Naschools project. In Aarschot is er enkele jaren gelden een stuurgroep naschools project opgericht. 

De stuurgroep ‘naschools project’ is een platform voor overleg tussen het Aarschots stadbestuur, de 

diensten en scholen in en nabij Aarschot. Er wordt samengewerkt met de scholen, het CLB, de 

                                                           
29 Stad Aarschot (2013). Omgevingsanalyse bij de meerjarenplanning BBC 
30 Cijfers LOP 
31  Arne Knaepen (2015). De start van een naschools aanbod in Aarschot binnen het flankerend 
onderwijs.  
32 Steunpunt Sociale Planning (2013). Dossier kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant. 
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jeugddienst, cultuur, de dienst welzijn en de sportdienst. Het platform wil een geïntegreerde 

naschoolse werking voor jongeren faciliteren. Concreet werkt de stuurgroep rond twee doelstellingen.  

 Op korte termijn wil de stuurgroep in de stad Aarschot jongeren ruimte geven, zowel fysiek als 

maatschappelijk. Enkele acties die hier uit voortvloeiden: het vrijetijdsaanbod onderzoeken, 

sport na school, beleid rond hangjongeren, de sociaal economische impact, het 

talentenverhaal vanuit de LOP- gedachte, de brede school gedachte, de onthaaldagen in de 

1ste graad van de secundaire scholen, de initiatieven rond spijbelproblematiek en vroegtijdige 

schooluitval …. .  Deze projecten hebben als doel alle jongeren, bij het begin van hun 

schoolloopbaan in het secundair onderwijs, kansen te bieden tot persoonlijke groei en 

ontwikkeling binnen de maatschappelijke context van Aarschot.  

 Op langere termijn wil zij een duurzame geïntegreerde maatschappelijke samenwerking rond 

naschoolse werking tussen het Aarschots stadsbestuur, de sociale diensten en scholen (in en 

nabij Aarschot) initiëren en bestendigen. 

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Aarschot ondersteunt in samenwerking met buitenschoolse 

partners de talrijke initiatieven die de Aarschotse basisscholen nemen om op zoek te gaan naar de 

sterktes van elk kind. De initiatieven vormen een rijk geheel van ervaringen en materialen die het LOP 

Aarschot op de website Talentenarchipel bundelt. Eén van de acties is een Talentendag voor en door 

kinderen van alle klassen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.  

 

DE VRAGENLIJSTEN 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten van de volwassenen weer.  

 
waar eerder 

waar 
eerder 
niet waar 

niet 
waar 

Er is een persoon of dienst die toezicht houdt op de inschrijving 
en deelname aan onderwijs van alle groepen van kinderen en 
jongeren en die uitsluiting tegen gaat. 

15 13 7 3 

Er is een persoon of dienst die toezicht houdt op gezinnen die 
het financieel moeilijk hebben om hun kinderen en jongeren in 
te schrijven. 

10 15 9 1 

Kinderen en jongeren kunnen hun mening geven op school (bv. 
via een leerlingenraad). 

24 28 3 0 

Een kind of jongere kan terecht bij een onafhankelijke persoon 
in de school voor vertrouwelijk advies en begeleiding. 

24 21 4 2 

Kinderen en jongeren krijgen gezondheidsvoorlichting op 
school. 

31 17 6 0 

Kinderen en jongeren krijgen seksuele voorlichting op school. 23 20 3 0 
Er bestaan manieren om spijbelaars te begeleiden. 15 16 12 0 
Er bestaan manieren om kinderen en jongeren te begeleiden die 
schoolmoe zijn. 

11 13 12 2 
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Er wordt gezorgd voor een stimulerende en veilige 
schoolomgeving. 

23 23 7 3 

Er bestaan maatregelen die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
kleuters naar school gaan. 

11 23 6 2 

Er is een persoon of dienst die bijhoudt hoeveel beschikbare 
plaatsen er zijn in de scholen. 

12 15 11 0 

Er bestaan andere vormen van onderwijs voor kinderen en 
jongeren die niet naar school kunnen (bijvoorbeeld door ziekte 
of schorsing). 

14 19 6 2 

Ouders kunnen hun kinderen naar betaalbare scholen laten 
gaan, dicht bij huis. 

25 22 2 1 

Kinderen en jongeren hebben betaalbare boeken, papieren, 
schrijfgerief en ander materiaal voor school. 

18 19 8 2 

Leerkrachten luisteren naar ideeën van kinderen en jongeren. 18 23 8 2 
Op school hebben kinderen en jongeren tijd om te spelen, te 
sporten, te rusten en tijd door te brengen met hun vrienden. 

23 19 9 1 

De toiletten op school zijn proper, kinderen en jongeren kunnen 
ze makkelijk en veilig gebruiken. 

22 17 10 3 

Er zijn op school volwassenen bij wie kinderen en jongeren zich 
veilig voelen, en met wie ze kunnen praten over hun problemen 
en gevoelens. 

17 24 8 0 

Op school worden alle kinderen en jongeren gerespecteerd 
ongeacht hun kleur, religie, nationaliteit of cultuur. 

18 25 7 0 

Kinderen en jongeren met een beperking worden gerespecteerd 
op school. Alle kinderen en jongeren worden gelijk behandeld. 

18 23 8 3 

Kinderen en jongeren gebruiken de schoolbibliotheek of de 
bibliotheken van de stad. 

23 24 5 1 

Ouders kunnen hun mening geven over de beslissingen die de 
school neemt. 

16 24 8 2 

Kinderen en jongeren respecteren elkaar op school. Ze worden 
niet gepest of lastig gevallen. 

6 24 18 3 

De scholen zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren met een 
fysieke en/of mentale beperking. 

12 18 13 5 

 

CONTROLELIJST 
 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + 
altijd waar 

Ik ga naar school 0 3 150 

Jongens en meisjes worden op mijn school op dezelfde manier 
behandeld 

6 10 135 
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Ik (of mijn ouders) kan papier, potloden, boeken en ander schoolgerief 
betalen 

1 2 125 

Als ik het moeilijk heb op school, helpt de meester of juf mij 0 15 135 

Op school leren we over gezondheid 1 35 116 

Op school leren we hoe we het milieu moeten beschermen 0 22 130 

Ik heb op school geleerd wat mijn rechten zijn of de Rechten van het 
Kind zijn 
 

10 22 120 

Mijn leerkrachten luisteren naar mijn ideeën 
 

3 34 114 

Op school heb ik wat vrije tijd om te spelen of te sporten 1 17 134 

Op school zijn er propere toiletten die ik gemakkelijk kan gebruiken 25 52 75 

Er zijn op school volwassenen waar ik gemakkelijk mee kan praten als 
ik problemen heb 
 

13 40 99 

Op school worden alle kinderen met respect behandeld (en niet 
verschillend naar kleur, godsdienst, nationaliteit, cultuur, handicap,...) 

1 12 139 

Op school of in mijn gemeente/stad is er een bibliotheek die ik kan 
gebruiken 

6 15 131 

Ik kan mijn mening zeggen over beslissingen die de school neemt 26 62 64 

Op mijn school zitten ook kinderen en jongeren met een handicap 85 49 10 

Op school, of dichtbij de school, is er gras of natuur waar ik kan spelen 15 24 110 

Op mijn school respecteren kinderen elkaar zonder te pesten 2 32 112 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Ik ga naar school 0 3 88 

Jongens en meisjes worden op mijn school op dezelfde manier 
behandeld 

1 21 71 

Ik (of mijn ouders) kan papier, potloden, boeken en ander schoolgerief 
betalen 

1 3 89 



58 

Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

Als ik aandacht nodig heb van mijn leerkrachten, krijg ik die voldoende 7 21 64 

Op school leren we over gezondheid 13 45 35 

Op school leren we hoe we het milieu moeten beschermen 21 39 33 

Ik heb op school geleerd wat mijn rechten zijn en het 
Kinderrechtenverdrag is 

26 31 34 

Mijn leerkrachten luisteren naar mijn ideeën 
 

13 36 42 

Op school heb ik wat vrije tijd om te spelen of te sporten 13 35 45 

Op school zijn er propere toiletten die ik gemakkelijk kan gebruiken 19 29 45 

Er zijn op school volwassenen waar ik gemakkelijk mee kan praten als 
ik problemen heb 
 

19 20 52 

Op school worden alle kinderen met respect behandeld (en niet 
verschillend naar kleur, godsdienst, nationaliteit, cultuur, handicap,...) 

13 19 60 

Op school of in mijn gemeente/stad is er een bibliotheek die ik kan 
gebruiken 

7 10 75 

Ik kan mijn mening zeggen over beslissingen die de school neemt, 
eventueel via de leerlingenraad 

35 34 23 

Op mijn school zitten ook kinderen en jongeren met een handicap 7 34 48 

Op school, of dichtbij de school, is er gras of natuur waar ik kan spelen 
of rondhangen 

9 25 53 

Op mijn school respecteren kinderen elkaar zonder te pesten 11 30 52 
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DE GESPREKKEN 

 

JONGEREN 

 

De jongeren halen aan dat doordat de klassen groter worden in vergelijking met de lagere school, 

hebben de leerlingen een minder goede band met klastitularis. Hierdoor hebben de minder snel het 

gevoel hebben dat ze bij die persoon terecht kunnen voor hun problemen. 

Sport en spel op school is vrij beperkt tot slechts 1,5u per week. Meer sporten is nodig. Er zouden 

eventueel meer kansen aangeboden kunnen worden om te bewegen tijdens de middagpauze. Ook 

andere vakken actiever maken is een oplossing, vb in een bos zelf op zoek naar dingen voor de les 

biologie,… 

Kinderen en jongeren zijn niet tevreden over de toiletten op school.  Ze zijn in beperkte mate 

aanwezig,  enorm koud en stinken vaak. Bovendien zijn ze enorm klein, wat lastig is als je een rugzak 

en jas bijhebt.  

Kinderrechten zijn bijna niet gekend volgens de jongeren Deze moeten zouden meer herhaald moeten 

worden. Ze zijn wel onderdeel van het leerplan van de lagere school, maar daarna vergeten de 

kinderen deze. 

Er zijn heel wat groene plekken op school waar je niet mag komen. De tuin in Sancta Maria is groot, 

net als het grasveld in het Sint Jozef college in Bekaf. Dit is heel jammer gezien het net enorm fijn is 

voor leerlingen en het uitnodigt om te sporten tijdens de pauzes. 

Er zijn wel leerlingenparlementen, maar ze zijn vaak  niet effectief.  Leerlingen moeten actiever 

betrokken worden bij beslissingen op school. Er moet meer geluisterd worden. Hun ideeën zijn 

misschien niet altijd even realistisch, maar ze geven een goed beeld van de mentaliteit. 

De CLB’s in de scholen dienen een andere rol krijgen en meer zichtbaar te worden voor de leerlingen 

worden. Zo worden ze ook meer bereikbaar. 

 

DIRECTIES 

 

De directies halen aan dat verschillende scholen organiseren op regelmatige basis een onderzoek naar 

het welbevinden van de kinderen aan de hand van een tevredenheidsonderzoek.  Het zou een idee 

kunnen zijn om dit jaarlijks te herhalen, in alle scholen.  

Een inspraakorgaan voor leerlingen in de school en in de stad is belangrijk.  Misschien is het een 

interessant idee om een leerlingenraad te organiseren in de stad met vertegenwoordiging vanuit de 

verschillende scholen? Vroeger werd er soms een kindergemeenteraad georganiseerd en dit werd 

positief onthaald.  
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Directies beamen dat het nodig is om één of meerdere vertrouwensfiguren te hebben op school, maar 

dit vraag ook een investering in tijd. De uren hiervoor worden uit lestijdenpakket gepikt, er zijn meer 

middelen nodig zodat hierin meer geïnvesteerd kan worden.  De klastitularissen en zorgleerkrachten 

blijven belangrijk.  In BS De Hoogvlieger is er een goede samenwerking met de praatjuffrouw van de 

CLB. Het is belangrijk dat dit dezelfde persoon is gedurende een lange tijd. Voor doorverwijzing van 

het kind naar het CLB moeten ouders op de hoogte worden gebracht maar misschien is dat niet altijd 

wenselijk?  

 

De toiletten in de scholen vormen een probleem, maar hier is vaak geen geld voor.  

Het aantal groene plekken op  of rond de school hangen af van waar de school zich bevindt. Het zou 

een oplossing zijn moesten  leerkrachten gratis mogen parkeren. Zo kan er groen worden aangelegd 

op parking. 

 

De kinderrechten worden regelmatig behandeld op school. Misschien vergeten kinderen soms dingen 

die ze hebben geleerd of het is misschien is het niet steeds duidelijk dat een bepaalde les over 

kinderrechten gaat wanneer dit niet benoemd wordt.  

 

CONCLUSIE ONDERWIJS  

 

Aan de hand van de data-analyse en de vragenlijsten worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Om problematieken zoals schooluitval, risicoschoolloopbaan en andere aan te pakken is 

ondersteuning van de scholen nodig. Door het gebrek aan personeel wordt de verantwoordelijkheid 

op het gebied van het flankerend onderwijsbeleid momenteel verdeeld over verschillende individuen 

waardoor er een algemene coördinatie ontbreekt.   

Kinderen en jongeren kunnen nog niet altijd hun zegje kwijt op school. Ze worden vaak nog niet 

betrokken in beslissingen die de school neemt. Jongeren dienen actiever betrokken te worden bij 

beslissingen in de school. Een leerlingenparlement is misschien niet altijd de juiste vorm hiervoor. De 

tevredenheidsonderzoeken die de scholen organiseren zouden misschien ook jaarlijks georganiseerd 

kunnen worden.  

Kinderen en jongeren hebben op school niet altijd iemand om mee te praten als ze een probleem 

hebben. Ze moeten op een laagdrempelige manier terecht kunnen bij een volwassene op school. 

Verschillende vertrouwensfiguren op school zijn belangrijk. Om dit de kunnen realiseren zijn er extra 

middelen nodig.  

Kinderen en jongeren vinden de toiletten op hun school niet altijd proper. Er is niet altijd het nodige 

budget om hierin te investeren.  



61 

Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

Er is behoefte aan aantrekkelijke, groene plaatsen in en rond de school waar kinderen en jongeren 

kunnen ontspannen. De huidige ruimtes dienen optimaal gebruikt te worden.  

Kinderen en jongeren kennen de rechten van het kind niet altijd en leren deze volgens hen niet op 

school.  De kinderrechten zouden meer benoemd kunnen worden opdat kinderen de link leggen tussen 

de kinderrechten en de leerstof.  
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VRIJE TIJD 

 

DE CIJFERS 

 

Aarschot kent een uitgebreid vrijetijdsaanbod in vergelijking met andere steden en gemeenten. 33 Heel 

wat inwoners zijn tevreden over de aanwezige recreatievoorzieningen (67%) en de culturele 

voorzieningen (79%). Heel wat inwoners (58%) vinden dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de 

jeugd.  

Jeugdcentrum De Klinker:  De jeugddienst heeft een brede werking voor kinderen en  jongeren: 

Vakantiewerking (Grabbelpas en speelpleinwerking De Vakantieclub), een jeugdhuis in het gebouw 

met een uitgebreid programma aan activiteiten, werking op woensdagnamiddag voor jongeren: 

Wacko woensdag; muziekcursussen; repetitielokalen;  muziekaanbod in de Club, ….  

Demervallei: Een groot deel van het vrijetijdsaanbod voor jongeren situeert zich op Demervellei. 

Jeugdcentrum De Klinker (jeugddienst, jeugdhuis, club en skateterrein), de sporthal, een bioscoop, de 

stadsfeestzaal en het zwembad situeren zich op de Demervellei. 

Stedelijk Sportcentrum Demervallei bestaat uit het Stedelijk Zwembad (wedstrijd- en instructiebad) 

en de sporthal (grote zaal, turnzaal, judozaal, polyvalente zaal en vergaderzaal). De stedelijke 

sportdienst is gesitueerd in het sportcentrum. Aan de activiteiten van vzw SPOA ( Sportkampen , 

Multimove en Start met lopen ) namen 2496 kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar  deel in 2016.  

Hiervan zijn 1489 inwoner van Aarschot , d.w.z.  59,6 % 

Sportvoorzieningen: De aanwezige sportinfrastructuur in Aarschot telt 3.7 per 1000 inwoners. 34  Dit 

is iets meer dan het gemiddelde van andere kleine steden en het Vlaamse gewest. Heel wat inwoners, 

75% zijn tevreden over de aanwezige sportvoorzieningen.  

Sportclubs:  Aarschot telt 4.3 sportclubs per 1000 inwoners. Het aantal is gelijkaardig als het Vlaamse 

Gewest. 35Het aantal kinderen en jongeren dat bij een sportclub is aangesloten, telt 3492  kinderen en 

jongeren tussen 6 en 18 jaar.  34,80 % van de kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar is aangesloten 

aan een Aarschotse erkende sportclub met jeugdwerking. 

Cultuur: Aarschot heeft een uitgebreid cultureel aanbod. Op de site van Het Gasthuis zijn het museum, 

CC Het Gasthuis, dienst toerisme en de bibliotheek gevestigd.  Het aantal ontleners van de bibliotheek, 

jonger dan 15 jaar, ligt in Aarschot hoger dan het gemiddelde van andere kleine steden.36 

                                                           
33 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
34 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
35 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
36 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
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Jeugdbewegingen: Aarschot kent enkele jeugdbewegingen: Scouts Aarschot, KSA Aarschot, 

Chirojongens Rillaar, Chiro Rillke, Chiro Ourodenberg, Chiro Gijmel, FOS Open Scouting, KLJ Wolfsdonk. 

De Aarschotse jeugdbewegingen worden mede gesubsidieerd door de jeugddienst van de stad.  

Jeugdverenigingen: Er zijn in Aarschot heel wat jeugdverenigingen: 7.2 per 1000 inwoners t.o.v.  3,17 

in het Vlaams gewest! 

Goe gespeeld: Jeugdcentrum De Klinker en de Stad Aarschot vinden het heel belangrijk dat kinderen 

kunnen en mogen spelen in onze stad! Het stadsbestuur ondertekende hiertoe een charter van de 

"Goe gespeeld gemeente" Hiermee wil het  gemeentebestuur werk maken van een positief 

speelklimaat. 

Speelstraten: Tijdens een speelstraat wordt (een deel van) de straat volledig afgezet en vrijgemaakt 

voor doorgaand verkeer. Op een speelstraat draait alles om spelen, elkaar ontmoeten en activiteiten 

organiseren op straat! Aarschotse buurtcomités worden gestimuleerd om speelstraten te organiseren.  

Jeugdcentrum De Klinker stelt verschillende pakketten voor om de speelstraat in te richten.  

Speelterreinen: De stad investeert in speelterreinen. Hieronder een overzicht van de bestaande 

publieke speelterreinen.  

 Speelterrein De stapsteen – Tieltseweg, Rillaar 

 Speelterrein Molendreefwijk – Jozef Van Thielstraat, Rillaar 

 Speelterrein Skatepark Demervallei 

 Speelterrein Gelrode – L. Verlindenplein, Gelrode 

 Speelterrein Gijmelbergwijk - Albrecht Rodenbachstraat 2, Langdorp 

 Speelterrein Nonnenlanden – Jozef Cardijnsstraat, Aarschot 

 Speelterrein Huis Verdonck - Testeltsesteenweg 29, Langdorp 

 Speelterrein Wolfsdonk - St Antoniusstraat, Langdorp 

 Speelterrein Merelstraat Ourodenberg 

 Koesterspeeltuin ’t Bijenspoor - Felix Daelslaan, Ourodenberg 

 Speelterrein Bronstraat, Langdorp 

 Koesterspeeltuin ’t Drakenspoor – Oosterwijklaan, Ourodenberg 

 Multisportterrein, Demervallei, Aarschot 

 Speelterrein, Fabiolaplein, Withuisstraat, Aarschot 

 Museumtuin, Culturele Site, Elisabethlaan 1, Aarschot 

 Meetshovenbos - Ter Heidelaan 97, Aarschot 

 Speelschip, stadspark Aarschot 

De stadsdiensten organiseren ook haal wat evenementen voor kinderen en jongeren. Zo is er 2 jaarlijks 

een groot kindercultuurfestival, georganiseerd door Jeugdcentrum De Klinker, CC Het Gasthuis, het 

sociaal huis en partners. De Buitenspeeldag, Speel en Beleef in Meethovenbos, Ezelsoren, Boze Wolf, 

en andere evenementen krijgen jaarlijks hun plaats in de stad..  
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Bushaltes als hangplaatsen: De jongeren uit het derde jaar secundair onderwijs, schoolgaande in 

Aarschot brengen na school tijd door op verschillende plaatsen in het centrum.37 Jongeren ervaren een 

gebrek aan overdekte zitplaatsen en aan voldoende ruimte aan de bushaltes. In Aarschot zijn er drie 

bushaltes die na school overspoeld worden met jongeren. Het gaat hier over de bushalte aan de 

scholen SIBA en SIMA, de bushalte aan de broodjeszaak Charlepoeng en de bushalte aan de kerk van 

Aarschot. 

Communicatie vrijetijdsaanbod  

 Om het overzicht in het brede aanbod te bewaren stelden de vrijetijdsdiensten - lees de 

jeugddienst, de sportdienst, de cultuurdiensten en de dienst Welzijn - een vrijetijdsgids voor 

kinderen en jongeren samen. In deze brochure werd een overzicht van alle activiteiten en 

verenigingen in Aarschot voor kinderen en jongeren opgenomen. 

 Uit het onderzoek van BAP blijkt dat verschillende diensten en activiteiten nog redelijk 

ongekend zijn voor jongeren. Het aanbod in Aarschot, gericht op jongeren, is al redelijk 

uitgebreid maar er is gebleken dat de jongeren uit het derde jaar secundair onderwijs die 

schoollopen in Aarschot hier te weinig van op de hoogte zijn. Enerzijds is dit te wijten aan de 

gebruikte communicatiemiddelen. Op het vlak van communicatie wordt er geconcludeerd dat 

jongeren voornamelijk op de hoogte gehouden willen worden door facebook en een 

persoonlijke uitleg in de scholen door de organisatoren. 

SNS-pas: De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs waarmee je 

gedurende een bepaalde periode aansluitend aan de schooluren kan deelnemen aan verschillende 

sportactiviteiten. 

Sociaal tarief 

 Stad Aarschot heeft enkele diensten die een sociaal tarief toekennen ter bevordering van de 

participatie aan het vrijetijdsaanbod. De sportdienst, Jeugdcentrum De Klinker en de 

Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) passen een sociaal tarief toe.  

 Het OCMW van Aarschot heeft enkele tegemoetkomingen voor mensen die het financieel 

moeilijk hebben. Zo bestaat er een fonds voor sociale en culturele participatie dat tussenkomt 

bij betaling van lidgelden sportclubs,  jeugdinitiatieven, hobby’s en andere initiatieven. Er is 

tevens een kinderarmoedefonds waarmee een deel van de schoolkosten, paramedische 

kosten en psychiatrische begeleiding betaald kunnen worden.  Verder is er een samenwerking 

met De Kringwinkel rond textiel waarbij mensen met een beperkt inkomen aan een verlaagde 

prijs kleding kunnen kopen in De Kringwinkel in Aarschot.  is een sportpas voor 

leerlingen van het secundair ond 

                                                           
37  Arne Knaepen (2015). De start van een naschools aanbod in Aarschot binnen het flankerend 
onderwijs. 
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DE VRAGENLIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten weer:   

 
waar eerder 

waar 
eerder niet 
waar 

niet waar 

Kinderen en jongeren kunnen in hun vrije tijd 
deelnemen aan georganiseerde activiteiten. 

54 17 1 0 

Er zijn plekken waar kinderen en jongeren 
spontaan (niet georganiseerd) kunnen spelen 
dicht bij huis. 

19 28 16 4 

Er zijn naschoolse activiteiten voor kinderen en 
jongeren. 

41 22 4 1 

Er zijn plaatsen in de stad waar kinderen en 
jongeren in contact kunnen komen met de 
natuur. 

35 23 10 1 

Kinderen en jongeren kunnen in contact komen 
met andere culturen of religies. 

6 23 24 4 

Wie sport, cultuur en spel organiseert in de 
stad, vertrekt vanuit de leefwereld van 
kinderen en jongeren. 

21 32 4 0 

Wie verantwoordelijk is voor de sport-, cultuur- 
en spelvoorzieningen, recreatieve ruimtes en 
speelzones, zorgt ervoor dat ze kwalitatief en 
veilig zijn. 

32 25 3 1 

Ook kinderen en jongeren met een beperking 
kunnen gebruikmaken van de recreatieve 
ruimtes en deelnemen aan de activiteiten. 

13 22 13 3 

Er bestaat een strategie om burgers bewust te 
maken van het  spel en samen zijn van kinderen 
en jongeren. 

8 18 21 2 

Kinderen en jongeren hebben voldoende tijd 
om te spelen, te rusten en zich te amuseren. 

17 22 17 2 

 

2 stellingen worden verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat onderstaande 

stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

- Kinderen en jongeren kunnen in contact komen met andere culturen of religies. 

- Er bestaat een strategie om burgers bewust te maken van het spel en samen zijn van kinderen 

en jongeren. 

 

Bij het onderdeel “vrije tijd” wordt de vraag gesteld of kinderen en jongeren met zowel een mentale 

als fysieke beperking kunnen deelnemen of de weg kunnen vinden naar buitenschoolse activiteiten. 

Ook het aanbod tijdens de vakanties is voor sommige te beperkt en te snel volzet. 
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CONTROLELIJSTEN 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

In mijn buurt heb ik plaats om te spelen en te sporten 13 41 98 

Ik heb voldoende tijd om te spelen en plezier te maken 2 39 111 

De plaatsen waar ik speel, worden ook gebruikt door kinderen met een 
handicap 

79 38 19 

Er zijn plaatsen in mijn gemeente/stad waar ik in contact kom met de 
natuur 

6 14 133 

Ik speel met kinderen van andere culturen of godsdiensten 33 50 69 

Ik doe mee aan activiteiten of projecten met andere kinderen buiten de 
school 

12 32 108 

Ik kan meedoen aan georganiseerde activiteiten in mijn buurt die ik graag 
doe (sport, jeugdbeweging, muziek, toneel,...) 

7 18 72 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Vragenlijsten +12j 

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

In mijn buurt heb ik plaats om met vrienden af te spreken, rond te 
hangen, en te sporten 

7 18 72 

Ik heb voldoende tijd om plezier te maken 9 37 51 

De plaatsen waar ik speel, worden ook gebruikt door kinderen met een 
handicap 

32 35 28 

Er zijn plaatsen in mijn gemeente/stad waar ik in contact kom met de 
natuur 

8 35 54 

Ik speel met kinderen met activiteiten of initiatieven van andere culturen 
of godsdiensten 

46 28 20 

Ik doe mee aan activiteiten of projecten met andere kinderen buiten de 
school 

23 36 38 

Ik kan meedoen aan georganiseerde activiteiten in mijn buurt die ik graag 
doe (sport, jeugdbeweging, muziek, toneel,...) 

22 21 54 
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DE GESPREKKEN 

 

JONGEREN 

 

Meerdere kinderen en jongeren halen aan dat ze niet aan activiteiten of projecten met anderen 

meedoen buiten de school.  Dit is misschien te wijten aan het feit dat veel in Aarschot schoolgaande 

kinderen niet wonen Aarschot. Volgens de jongeren wordt er voldoende georganiseerd.  

In de vragenlijsten halen enkele jongeren halen aan dat ze niet voldoende tijd hebben om plezier te 

maken. Heel wat kinderen en jongeren hebben een druk programma en veel hobby’s. Ze dienen zelf 

te proberen meer tijd te hebben voor plezier.  

In de vragenlijsten halen enkele jongeren aan dat ze  geen plaats in hun buurt hebben om met 

vrienden af te spreken, rond te hangen en te sporten.  De jongeren in de focusgroep halen aan dat er 

in Aarschot genoeg plaatsen zijn, waar men kan hangen of sporten. In de deelgemeentes zijn er 

misschien wel te weinig plaatsen.  

De jongeren  concluderen dat  er vrij negatief geantwoord wordt op vragen.  Niet alles is de fout van 

de stad.  

 

CONCLUSIE VRIJE TIJD  

 

Aan de hand van de data-analyse en de vragenlijsten worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Er is nog weinig geweten over kinderen en jongeren met een beperking. Kinderen en jongeren zelf 

halen aan dat ze weinig in contact komen met kinderen met een beperking in hun vrije tijd. Er dient 

verder onderzocht te worden wat de mogelijkheden zijn op dit vlak.  

Er is een uitgebreid vrijetijdsaanbod waar kinderen en jongeren gebruik van kunnen maken. Jongeren 

zijn niet goed op de hoogte van het aanwezige aanbod. Aangepaste communicatiemiddelen zijn hier 

op hun plaats.  

Er zijn verschillende mechanismen om de (financiële) drempel tot vrijetijdsparticipatie te verlagen. De 

verschillende initiatieven dienen op elkaar afgestemd te worden (zie thema Armoede).  

Er zijn alvast heel wat speelterreinen in Aarschot. Er dient verder ingezet te worden op ruimte voor 

kinderen om te spelen in hun buurt opdat er een gespreid aanbod is (pleintjes, speelterreinen, ….). 

Vooral in de deelgemeenten dienen er plaatsen gecreëerd te worden waar er gesport of gehangen kan 

worden. Jongeren halen aan dat er weinig overdekte plekken zijn waar ze samen kunnen komen na 



68 

Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

school. Jongeren willen graag dat er meer ingezet wordt op overdekte (hang)plaatsen, ook aan 

bushaltes.  
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MOBILITEIT EN VERKEER 

 

CIJFERS 

Toegangswegen: Door het zuiden van de stad loopt de autosnelweg A2/E314, die ter hoogte van 

Aarschot een op- en afrit heeft. De stad ligt op het kruispunt van de gewestwegen N10 en N19. Rond 

het centrum loopt de ringweg R25. Het Station Aarschot staat langs spoorlijn 35, de lijn van Hasselt 

naar Leuven. 

Gebruik van de auto: Ongeveer 58% van de Aarschottenaren gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten 

richting werk of school. Dat is minder dan in de rest van Vlaanderen.38 De grootste groep (43%) is ‘s 

ochtends een halfuur tot een uur onderweg. 16% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het 

werk of naar school. 

Fietsen en wandelen: Ongeveer 43% van de inwoners van Aarschot vindt dat er veilig gefietst kan 

worden. Slechts 36% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de stad. 51% vindt het 

Aarschotse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan. 

Verkeersongevallen: In totaal zijn er 158 verkeersongevallen met lichamelijk letsel gebeurd op het 

grondgebied van de politiezone (Aarschot, Rillaar, Wolfsdonk, Gelrode, Langdorp). 39  De 

verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade zijn niet inbegrepen.  

o Van de 158 slachtoffers waren er 2 doden, 16 zwaar gewonden en 140 lichtgewonden. 

o Onder het aantal minderjarigen en jongeren van de slachtoffers waren er 28 licht gewonden 

(tot 18 jaar), 2 zwaar gewonden (18 – 24 jaar) en  16 licht gewonden (18 – 24 jaar). 

 

Ongevallen met fietsers: In 2015 waren er 148 ongevallen met fietsers. 40 

 

Fietsbeleidsplan: Stad Aarschot zal in 2018 een fietsbeleidsplan opmaken. Op basis hiervan zullen 

fietspaden en onveilige situaties aangepakt worden.  

  

                                                           
38 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
39 Cijfers politie 
40 Cijfers politie  

https://nl.wikipedia.org/wiki/A2_%28Belgi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_weg_314
https://nl.wikipedia.org/wiki/N10_%28Belgi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/N19_%28Belgi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/R25_%28Belgi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Aarschot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_35
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hasselt_%28Belgi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leuven
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DE VRAGENLIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten weer:   

 
waar eerder 

waar 
eerder 
niet waar 

niet 
waar 

De stad heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren 
in het verkeer. 

10 19 22 9 

De stad neemt maatregelen om kinderen en jongeren 
zelfstandiger met het verkeer te laten omgaan. 

9 18 19 7 

De stad heeft een strategie, aangepast aan de noden van 
kinderen en jongeren, om het verkeer te regelen in een 
woonomgeving. 

4 17 20 8 

Het is veilig voor kinderen en jongeren om in de stad te fietsen 
en te wandelen. 

5 11 31 14 

Kinderen en jongeren voelen zich veilig op de bus of op andere 
openbaar vervoer. 

9 24 8 2 

Er is aangepast vervoer voor kinderen en jongeren met een 
beperking. 

3 11 10 5 

 

3 stellingen worden verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat onderstaande 

stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen 

- De stad heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren in het verkeer. 

- De stad neemt maatregelen om kinderen en jongeren zelfstandiger met het verkeer te laten 

omgaan 

- Er is aangepast vervoer voor kinderen en jongeren met een beperking.  

 

1 stellingen werd negatief beoordeeld. Dit wil zeggen dat minstens 65% van de respondenten “eerder 

niet waar” of “niet waar” aanduidde.  

 

- Het is veilig voor kinderen en jongeren om in de stad te fietsen en te wandelen. 

Wanneer we de antwoorden opsplitsen volgens ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de 

gemeente’, worden 31 stellingen verschillend (marge van 20%)  beantwoord. Bij deze stellingen 

schatten ambtenaren de stellingen positiever in dan niet ambtenaren.  

 

1 stelling werd verdeeld beoordeeld:  

- De stad heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren in het verkeer 

 

Bij de opmerkingen over mobiliteit en verkeer merken we op dat verkeersveiligheid een groot pijnpunt 

is in Aarschot. De respondenten vinden dat veiligheid voor voetgangers en fietsers veel beter kan. 
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DE CONTROLELIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Ik voel me veilig als ik het openbaar vervoer gebruik (bus, tram, trein) 10 44 91 

Het is veilig om te wandelen in mijn gemeente / stad 6 31 113 

Het is veilig om te fietsen in mijn gemeente / stad 6 35 112 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Ik voel me veilig als ik het openbaar vervoer gebruik (bus, tram, trein) 6 16 73 

Het is veilig om te wandelen in mijn gemeente / stad 8 12 75 

Het is veilig om te fietsen in mijn gemeente / stad 6 16 74 

 

Enkele kinderen halen aan dat het druk is in het verkeer omwille van de auto’s, er veel verkeer is, … 

 

FOCUSGROEPEN 

 

JONGEREN 

 

Veel kinderen voelen zich niet op hun gemak op een bus. Het probleem hier ligt in het leeftijdsverschil 

tussen de jongeren en de kinderen. Op de schoolbus heerst vaak een cultuur van “cool zijn” dat 

kinderen angst in boezemt. Dit is moeilijk aan te passen. Een schoolbus zou wel een positief initiatief 

kunnen zijn voor kinderen.  
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Het openbaar vervoer is niet altijd aangepast voor  kinderen en jongeren met een beperking. Zo zijn er 

voor blinden ribbeltjes op de rand van het perron maar is dit enkel bij grote haltes. Blinde mensen 

weten ook niet goed waar ze moeten afstappen van de bus.  

 

Er zijn heel wat gevaarlijke punten in de stad die het fietsen bemoeilijken.   

- De Ovonde Aarschot in de buurt van de scholen is levensgevaarlijk (geen goed zicht) 

- De oude tramroute is een meerwaarde voor veilig fietsen 

- Langs de Demer is het gevaarlijk ’s nachts gezien er geen lichten zijn.  

- Aan het Schaluin ontbreekt een fietspad waardoor het gevaarlijk is.  

- Doordat er verschillende scholen in éénzelfde straat zitten vormt de drukte van de 

verschillende scholen een gevaar.  

- Gelrode is het grootste pijnpun. De Leuvensesteenweg is al gevaarlijk om over te steken met 

een auto. Waarom geen fietstunnel of brug voorzien ter hoogte van de Ford Garage?  

- De Elisabethlaan en Pastoor Dergentlaan zijn niet veilig.  

Er zijn volgens de jongeren te weinig fietspaden in de binnenstad. Soms zijn fietspaden in enorm 

slechte staat en moet je op de baan fietsen. Fietssuggestiestroken en fietszones zouden het 

veiligheidsgevoel en de veiligheid moeten verbeteren.  

Aarschot is een schoolstad (veel scholen) maar dat wordt niet duidelijk gemaakt langs de grote 

invalswegen. Aarschot moet dit uitspelen als troef en dient dit ook duidelijk te maken aan de hand van 

signalisatie.  

Er zijn heel wat kansen voor jonge kinderen om via de school opgeleid te worden om veilig te kunnen 

fietsen.  

 

DIRECTIES LAGERE SCHOOL 

 

Er zijn weinig mensen die kinderen met fiets naar school durven te laten komen. De norm bij ouders 

ligt ook anders dan vroeger, ouders zijn ongeruster (Dutrouxgegeven). Het verkeer is bovendien te 

druk en niet veilig.  

Er zijn verschillende pijnpunten: aan het begijnhof is de rijweg heel smal;  het hele centrum wordt als 

gevaarlijk aanzien; de Ovonde; … .  

Fietsers zelf zijn verkeersremmers, maar auto’s zijn egoïstischer in het vervoer. Fietsers worden 

aanzien als obstakels. Fietsers rijden ook soms gevaarlijk maar  Aarschot is een scholenstad. 

Automobilisten moeten zich aanpassen.  

Fietsers en auto’s zouden best gescheiden zijn.  Verkeersdrempels, aanwezigheid politie, 

omegabeugels op plaatsen waar mensen niet mogen parkeren,…  kunnen de veiligheid verbeteren.  
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Er zijn te weinig veilige fietspaden in het centrum. Er zijn te weinig duurzame en infrastructurele 

oplossingen. We moeten werken aan het creëren van een veilige omgeving! 

Er zijn enkele fietsassen die naar de stad leiden. Deze moeten eerst verder uitwerkt worden.  Er zijn 

positieve evoluties.  

Ouders zorgen meestal zelf voor een oplossing voor het vervoer van kinderen en jongeren met 

beperking. Het is moeilijk om aangepast openbaar vervoer te voorzien. Gelukkig zijn de gevallen 

schaars. Het is beter om oplossingen op maat te organiseren met de stad zelf in plaats van algemene 

oplossingen te voorzien die veel kosten en niet veel worden gebruikt.  

Kinderen voelen zich niet veilig op de bussen. De bussen zitten overvol. Jongeren maken indruk op 

kinderen.  Ouders zijn ook bezorgd om kinderen op een bus te sturen vol met “stoere” jongeren. Niet 

zo veel kinderen nemen de bus om naar school te gaan. De kinderen die wel de bus nemen, komen in 

clusters. Schoolbussen worden nog zelden ingelegd. Deze kosten te veel geld voor de scholen.  

Er wordt geen verschil tussen fietspaden en fietssuggestiestroken gemaakt. Het is verwarrend want 

auto’s mogen op fietssuggestiestroken rijden, op fietspaden niet.  Er is geen plaats voor fietspaden, 

dus zijn er suggestiestroken maar dit is onveilig. Fietsers denken dat ze zich op een fietspad begeven 

maar dat is niet zo. Er is een duidelijkere signalisatie nodig.  

Nu wordt er op vlak van mobiliteit vaak opgelapt, er zou beter een lijn zijn in het beleid. Een 

masterplangedachte wordt niet altijd doorgetrokken naar mobiliteit.  

 

STADSDIENSTEN 

 

De werkgroep Toegankelijkheid heeft een informeel karakter waardoor het te weinig impact heeft op 

het beleid in verband met kinderen en jongeren met een beperking. Er zou bij elke aanpassing van 

publieke ruimte, aanleg speelruimtes, … een toegankelijkheidstoest moeten plaatsvinden. 

Worden kinderen gebracht naar school of niet? Hierover bestaan geen cijfers. Sommige scholen 

gingen dit in het verleden wel eens na. We merken wel dat er tijdens de vakanties amper verkeer is. 

Ook aan Bekaf worden veel kinderen naar school gebracht. Ouders zouden zich kunnen parkeren op 

de Demervallei om dan via het padje naar de school te gaan. Zo zou het minder druk zijn aan het 

kruispunt.  

Bij de (her) aanleg van wegen is het moeten er soms moeilijke afwegingen gemaakt worden.  

- Enerzijds bredere banen aanleggen en anderzijds smallere banen behouden. Bredere banen 

zorgen er ook voor dat auto’s nog meer geneigd gaan zijn om zich door de binnenstad te 

begeven en dat brengt dan op zijn beurt weer de verkeersveiligheid in gedrang. Langs de 

andere kant zorgen de drukkere, smalle banen ook voor onveiligere situaties. 

- Enerzijds fietspaden integreren op de rijbaan en anderzijds fietspaden scheiden van de rijbaan. 

Een fietspad op een rijbaan waar 30km per uur gereden mag worden, is vaak veiliger dan en 
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gescheiden fietspad waarbij er op de kruispunten waar de twee samenkomen ongevallen 

gebeuren.  

Er zijn op bepaalde buslijnen enkel s morgens en s avonds na het school rijdende bussen. Hierdoor kan 

het zijn dat volwassenen, kinderen en jongeren niet geneigd zijn om de bus te nemen voor 

bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding.  

Er zijn nog te weinig fietspaden. 

Hoe zou het kunnen komen dat kinderen zich onveilig voelen op het openbaar vervoer? Hebben 

kinderen schrik voor aanslagen? Vinden ze de bussen te druk? Hiërarchie op de bus?  

 

CONCLUSIE MOBILITEIT  

 

Aan de hand van de data-analyse en de vragenlijsten worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Heel wat inwoners vinden dat er niet veilig gefietst kan worden. Ze zijn niet tevreden over de staat 

van de fiets- en voetpaden in de stad.  Bovendien zijn er te weinig fietspaden om veilig te kunnen 

fietsen. Verder brengt de verkeersdrukte tijdens de ochtend – en avondpiek onveilige situaties met 

zich mee. Vooral Aarschot centrum wordt als onveilig gezien. Verschillende scholen bevinden zich in 

Aarschot centrum vlak bij elkaar waardoor er veel verkeer samenkomt. Er is een verdeeldheid in de 

oplossingen die aangeboden worden.  Er dient grondig in beeld gebracht te worden wat veilige en 

onveilige plaatsen en situaties zijn.  

 

Er heerst een bezorgdheid over kinderen en jongeren in het verkeer. Heel wat inwoners vinden dat 

het verkeer niet veilig genoeg is voor kinderen om zich zelfstandig te verplaatsen naar bijvoorbeeld de 

school. Er is volgens hen niet genoeg aandacht voor de noden van kinderen en jongeren in het verkeer 

en maatregelen hieromtrent.  Ouders zijn over het algemeen ongerust om hun kinderen zelfstandig te 

laten bewegen in het verkeer.  

 

De verplaatsing van kinderen en jongeren met een beperking zou op maat uitgewerkt moeten kunnen 

worden. Er dient een toegankelijkheidstoets uitgevoerd te worden bij beslissingen die genomen 

worden omtrent kinderen en jongeren met een beperking.  
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MILIEU 

 

DE CIJFERS  

 

Groen in de stad: Aarschot is een stad omgeven door dorpskernen in het groen. Maar ook het centrum 

van Aarschot heeft heel wat recreatief groens te bieden. Hier zijn de belangrijkste plaatsen het 

Demerpad, het stadspark, het Elzenhof en Meetshovenbos (met bivakzone en een stuk speelbos of 

speeldernis). Heel wat inwoners vinden dat er voldoende groen is in de buurt (84%).41 

Groene energie De cijfers m.b.t. (groene) energie42 vallen op. Aarschot profileert zich dan ook niet echt 

als een groene stad. Op vlak van groene energie lopen we achter in vergelijking met andere 

middelgrote steden in het Vlaams gewest.: 

 Biogas, biomassa en windenergie zijn nog niet geïnstalleerd in Aarschot.  

 Zonne-energie wordt minder opgewekt in vergelijking met vergelijkbare steden (8631 kw – 

11519 kw in andere steden). 

 Waterkracht wordt dan weer meer opgewekt in Aarschot, Aarschot is dan ook een molenstad 

(11 kw – 1 kw) 

Zuiveringsgraad: Op vlak van zuiveringsgraad – riolering scoort Aarschot niet zo goed (58,7% in 2013 

– 80,2% in vergelijkbare steden). De oppervlakte te saneren grond ligt in Aarschot dan weer een stuk 

lager dan in vergelijkbare steden (0,57% – 0,74%).43 

Afval: Een redelijk aantal inwoners (27%)44 vindt dat de straten en voetpaden over het algemeen niet 

netjes zijn. Dit aantal ligt hoger dan het gemiddelde in het Vlaamse gewest.  

 

DE VRAGENLIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten weer.  

  

                                                           
41 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
42 Cijfers dienst leefmilieu 
43 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
44 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
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Antwoordmogelijkheden waar eerder 
waar 

eerder 
niet waar 

niet 
waar 

Het milieubeleidsplan van de stad heeft aandacht 
voor kinderen en jongeren. 

4 17 11 2 

De kwaliteit van water en lucht in de stad wordt 
regelmatig gecontroleerd. 

3 10 6 2 

Er wordt op vaste tijdstippen gecontroleerd welke 
gevolgen mogelijke milieugevaren (zoals de kwaliteit 
van water en lucht) hebben voor kinderen en 
jongeren. 

1 10 8 4 

De stad moedigt burgers aan om milieubewust en 
duurzaam te leven. 

14 20 11 2 

Afval en vervuild water worden vermeden in de stad 
(bv. door voldoende vuilbakken te plaatsen). 

8 17 15 4 

Er gebeuren inspanningen om de stad schoon en 
duurzaam te maken. 

14 24 6 2 

 

1 stelling werd verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat onderstaande 

stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

 

- Er wordt op vaste tijdstippen gecontroleerd welke gevolgen mogelijke milieugevaren (zoals de 

kwaliteit van water en lucht) hebben voor kinderen en jongeren.  

 

Wanneer we de antwoorden opsplitsen volgens ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de 

gemeente’, zien we dat ambtenaren deze stelling positiever inschatten dan niet ambtenaren.  

 

Bij “milieu” wordt aangegeven dat er nog steeds veel grachten zijn in plaats van rioleringen (niet 

kindvriendelijk) en dat Aarschot zich moet profileren als een groene stad. 

 

CONTROLELIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

In mijn gemeente / stad is er geen afval dat gewoon op straat ligt 34 74 44 
In mijn buurt zijn de beken, kanalen of rivieren proper 33 66 51 
De lucht in mijn gemeente / stad is schoon en stinkt niet 8 32 110 
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De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer. 

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

In mijn gemeente / stad is er geen afval dat gewoon op straat ligt 34 74 44 
In mijn buurt zijn de beken, kanalen of rivieren proper 33 66 51 
De lucht in mijn gemeente / stad is schoon en stinkt niet 8 32 110 

 

DE GESPREKKEN 

 

JONGEREN 

 

De jongeren van de jeugdraad halen enkele punten aan wat betreft het afvalbeleid.  

 Bossen worden beter beheert dan in andere steden 

 Aarschot is niet vuiler dan de steden in de omgeving (zelfde problematiek). Er liggen wel vaak 

blikjes aan de kant van we weg. Het verschil was merkbaar (afval) tijdens het pokémon go 

seizoen. Er lag toen meer afval op straat.  

 Het water in Demer is al properder dan vroeger 

 Kinderen zijn meer milieubewust door de actualiteit. Kinderen zijn minder in staat om te 

relativeren 

 Omgeving van jeugdbewegingen zijn zeer proper  

 Er zijn te weinig vuilbakken om afval te droppen 

 Stank is een pijnpunt, zeker bij de Laak 

 Wat betreft het afvalbeheer stellen de jongeren zich vragen.  Waarom zouden we moeten  

aansporen om te sorteren als de ophaaldienst het afval terug mengt. Er dienen alternatieven 

gezocht te worden om het afvalbeheer beter te maken 

o Goede beheer en opruimacties kunnen een pluspunt zijn 

o … 

De jongeren van de jeugdraad halen enkele punten aan wat betreft het afvalbeleid.  

 

Groene stad / riool 

 De kleine laak stinkt wel enorm.  

 Jammer dat we de burgermeester te weinig op zijn fiets zien om het voorbeeld te geven. 

 Stopcontacten voor elektrische wagens of fietsen ontbreken in Aarschot. 

 Een autovrije stad heeft voor- en nadelen.  

 De focus in Aarschot ligt niet op afval.  

 Open ruimte binnen het centrum mag groener zijn.  

 Er is een beter sorteerbeleid nodig.  
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 De bossen dienen verbonden te worden met groene wegen. 

 Oude industrie zou gebruikt kunnen worden voor groene ruimtes.  

 Er zijn ook goede voorbeelden. Aan het station is een nieuwe parking met veel groen. 

 Het Meesthovenbos is goed en ligt vlakt bij het industrieterrein 

De jongeren halen aan dat de stad niet stinkt volgens hen.   

 

LEERKRACHTEN 

 

Enkele jaren geleden kwam Aarschot naar boven als één van de slechtst scorende gemeentes op vlak 

van metingen van fijn stof van het land.  

Ouders kunnen moeilijk gemobiliseerd worden voor het gebruik van drinkbussen, koekjes in doosjes,… 

. Er wordt inderdaad misschien te weinig milieubeleid toegepast en ingebed in de scholen. 

Aarschot als stad organiseert niet veel om milieubewustzijn te verhogen.  Als er gesorteerd wordt, 

wordt alles uiteindelijk in zelfde zak geworpen. Zou goed zijn als scholen vuilniszakken krijgen om te 

sorteren.   

Aarschot profileert zich te weinig als groen stad. Er zou een samenwerking met het MOS opgestart 

moeten worden.  

 

CONCLUSIE MILIEU 

 

Aan de hand van de data-analyse en de vragenlijsten worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Op vlak van groene energie loopt Aarschot een beetje achter in vergelijking met andere steden en 

gemeenten.   

Aarschot zou zich nog meer mogen profileren als een groene stad. De stad dient milieubewustzijn te 

stimuleren en zelf het goede voorbeeld te geven. De scholen spelen hierin een belangrijke rol en 

kunnen ondersteund worden hierin om een goed milieubeleid toe te passen.  Er mag bovendien ook 

meer geïnvesteerd worden in groene publieke ruimtes. 

Heel wat inwoners vinden hun stad over het algemeen niet proper. Ook kinderen en jongeren halen 

aan dat ze hun stad niet proper vinden. Ze ervaren afval in de stad en vinden de lucht en de wateren 

niet schoon.  Toch wordt ook aangehaald dat de stad niet vuiler zou zijn andere steden.  
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GEZONDHEID 

 

CIJFERS 

 

Een groot deel van de inwoners van Aarschot is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen aanwezig 

in de stad. 45 

 

Huisdokters: De profielschets leert ons dat de groei van huisdokters in Aarschot sterk toeneemt in 

vergelijking met andere middelgrote steden (116,2 in 2014 in vergelijking met 101,2)  

Gezonde gemeente: Aarschot is officieel een Gezonde Gemeente. De stedelijke welzijnsraad 

ondersteunt initiatieven die het stadsbestuur neemt om de dienstverlening te optimaliseren en 

opportuniteiten te ontplooien om de communicatie, toegankelijkheid en inspraak van bewoners te 

verhogen en om meer welzijn en gezondheid voor Aarschottenaren te voorzien. Hiertoe werkte de 

welzijnsraad in 2018 een voorstellenbundel uit met aanbevelingen en concrete acties.  

Acties Dienst Welzijn: Dienst Welzijn in Aarschot zet verschillende acties op m.b.t. dit thema:  

 Ik drink slim: Met Ik drink slim leren kinderen uit het eerste leerjaar het verschil tussen gezonde 

en minder gezonde dranken. Het project stimuleert hen om voor gezonde drankjes als water 

en ongesuikerde melk te kiezen. De kinderen leren de principes in de klas en ze oefenen thuis 

verder door gekleurde stickers te kleven in hun drinkdagboekje. Aan het einde van het project 

krijgen de kinderen een stevige herbruikbare drinkbus van Tupperware®. Daarmee dragen ze 

zorg voor het milieu.  

 10.000 stappen: in de maand mei heeft Dienst Welzijn vorig jaar de 10.000 stappen clash 

gedaan, waarmee de dienst de inwoners uitgedaagd heeft dagelijks 10.000 stappen te zetten. 

In het kader daarvan is er voor de kinderen en jongeren een ‘waar-is-wally’ wandeling 

georganiseerd, een tocht door Aarschot aan de hand van Wally-stickers die op palen, 

elektriciteitskastjes, brievenbussen,… gekleefd waren. 

 Samen met Logo werkt Dienst Welzijn ook aan rookvrije klassen, dit is een wedstrijd voor de 

1ste graad van het secundair onderwijs. Deze jongeren gaan de uitdaging aan om zes maanden 

rookvrij te blijven of het te worden. Klassen die op het einde van het schooljaar voor minstens 

90% rookvrij zijn krijgen een diploma. Klassen kunnen ook deelnemen aan een creatief luik van 

de wedstrijd, waarbij ze een mooie prijs kunnen winnen (zo won twee jaar geleden een klas 

van het Damiaaninstituut deze prijs). 

 Voordracht ‘gezonde brooddoos’ tijdens het gezondheidsevenement in 2016.  

                                                           
45 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
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Premie thuisverzorging: Vanuit dienst welzijn wordt een jaarlijkse premie van 100 euro toegekend 

voor de thuisverzorging van een kind (max. leeftijd 21 jaar) met een ongeschiktheid van min. 66% 

(nieuw systeem is nu een puntensysteem: min. 4 punten in 1 pijler of min. 6 punten in de drie pijlers 

samen). De premie kan aangevraagd worden bij dienst welzijn via een verklaring op eer, attest 

samenstelling van het gezin en attest van de FOD sociale zekerheid waaruit de handicap blijkt. Een keer 

deze personen in het systeem van dienst welzijn zitten, worden ze elk jaar automatisch aangeschreven.  

Kinderen met een beperking: Er zijn verschillende sociale organisaties die een aanbod (ondersteuning 

en activiteiten) voorzien voor gezinnen met kinderen met een beperking zoals Het Balanske in Tielt-

Winge, DOP, KVG, de mutualiteiten, … .  

 

DE VRAGENLIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten weer.  

 
waar eerder waar eerder niet 

waar 
niet waar 

Er is kwalitatieve gezondheidszorg in de stad. 16 30 1 1 
Er zijn initiatieven om de kennis te verbeteren 
over gezonde voeding voor kinderen en 
jongeren. 

11 27 7 0 

De stad zorgt ervoor dat kinderen en jongeren 
met een beperking de juiste/aangepaste zorg 
krijgen. 

3 22 6 1 

In de stad worden mensen bewust gemaakt van 
de gevaren van alcohol en andere drugs. 

2 19 14 6 

Er is een plaats waar ouders advies kunnen 
krijgen over de gezondheid en de ontwikkeling 
van hun kind. 

16 19 6 1 

Er is betaalbare opvang voor zieke kinderen in de 
gemeente of stad. 

5 13 14 1 

Er is in de stad een plaats waar kinderen, 
jongeren en hun ouders terecht kunnen voor 
een preventieve controle en wanneer ze ziek 
zijn. 

8 16 11 1 

Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het 
aanbod geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren. 

3 5 21 9 

Er is een plek of persoon die kinderen en 
jongeren opvangt als dat nodig is. 

5 7 17 3 

Er zijn plaatsen waar families eten kunnen 
krijgen als ze dit zelf niet kunnen betalen. 

18 14 6 2 
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2 stellingen worden verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat onderstaande 

stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

- In de stad worden mensen bewust gemaakt van de mogelijke gevaren van alcohol en drugs. 

- Er is betaalbare opvang voor zieke kinderen in de gemeente of stad.  

 

1 stelling werd negatief beoordeeld. Dit wil zeggen dat minstens 65% van de respondenten “eerder 

niet waar” of “niet waar” aanduidde.  

- Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor 

kinderen en jongeren.  

 

Wanneer we de antwoorden opsplitsen volgens ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de 

gemeente’, worden 2 stellingen verschillend (marge van 20%)  beantwoord. Ambtenaren schatten de 

stellingen positiever in dan niet ambtenaren.  

 

1 stelling werd negatief beoordeeld: 

- Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor 

kinderen en jongeren 

1 stelling werd hierbij verdeeld beoordeeld: 

- In de stad worden mensen bewust gemaakt van de gevaren van alcohol en andere drugs. 

 

CONTROLELIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal waar 
+ altijd waar 

Er zijn plaatsen in mijn gemeente / stad waar ik naartoe kan als ik ziek 
ben 

6 16 127 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten  +12 jaar weer.   

 

Vragenlijsten +12jaar 

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 
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Er zijn plaatsen in mijn gemeente / stad waar ik naartoe kan als ik 
ziek ben 

12 15 68 

 

DE GESPREKKEN 

 

HET MIDDENVELD 

 

Heel wat jongeren haalden in de bevraging ook aan dat ze zich niet gewapend voelden tegen alcohol 

en drugs. Heel wat jongeren haalden ook aan dat ze al alcohol of drugs geconsumeerd hadden. In het 

verleden was er een bovenlokale preventieambtenaar voor alcohol en drugs, maar dat bestaat niet 

meer. De komst van de nieuwe korpschef brengt andere accenten met zich mee. Drugs en 

alcoholpreventie zouden een prioriteit zijn. Er wordt aangehaald dat de politie een project heeft rond 

alcohol en drugs: het MEGA project. Hiermee gaan ze naar de scholen.  

Er wordt opgemerkt dat ouders misschien ook zelf niet goed weten hoe er mee om te gaan. Logo haalt 

aan dat ze vormingen en promotiemateriaal hebben voor ouders rond drugs. 

Er bestond een project “Waarom Daarom” rond drugs en alcohol van de provincies, maar dit zal ook 

waarschijnlijk verdwijnen met het afschaffen van de provincies.  

Er wordt de vraag gesteld of er reeds initiatieven bestaan waarbij er wordt samengewerkt met de 

horeca en winkels. Jongeren kunnen overal alcohol kopen.  Winkeliers verkopen hoogstwaarschijnlijk 

zonder veel problemen alcohol aan tieners.  

Via de mutualiteit zijn er wel wat initiatieven voor de opvang van zieke kinderen. Er is wel een drempel 

om hierop beroep te doen. Niet iedereen maakt er graag gebruik van omdat het steeds iemand anders 

is die komt. De kinderopvang voorziet werknemers die ingezet worden via de mutualiteiten.  

 

GEZONDHEID UITGEDAAGD 

 

Aan de hand van de data-analyse en de vragenlijsten worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Het gezondheidsaanbod in de stad is de laatste jaren toegenomen.  Er worden in de stad ook 

initiatieven ondernomen om de gezondheid van de bewoners te bevorderen.  

Kinderen en jongeren zouden het aanbod van geestelijke gezondheidszorg niet kennen.  

Volgens inwoners worden er niet veel initiatieven genomen om inwoners bewust te maken over de 

gevaren van het gebruik van verslavende middelen. Alcohol en drugs vormen een thema dat leeft bij 

de jongeren.  Er bestaan heel wat preventieve initiatieven die verder uitgebouwd zouden moeten 
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worden. Er dient samengewerkt te worden tussen verschillende initiatieven en diverse partners 

(jeugddienst, horeca, welzijn, scholen, ...)  

Heel wat ouders weten niet goed hoe om te gaan met het gebruik van verslavende middelen door hun 

kinderen.  

Volgens inwoners ontbreekt er een laagdrempelige oplossing wat betreft de opvang van zieke 

kinderen en jongeren. Continuïteit hierin is belangrijk.  
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STADSPLANNING EN OPENBARE WERKEN 

 

CIJFERS 

 

Bevolkingsdichtheid46 De bevolkingsdichtheid in Aarschot ligt redelijk hoog in vergelijking met andere 

middelgrote steden: 474 personen per km² tegenover 419  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bevolking 28.021 28.129 28.223 28.405 28.636 28.755 28.969 29.074 29.288 29.529 

Opp. in ha 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 6251 

Bevolkings-
dichtheid 

448 450 451 454 458 460 463 465 468 472 

 

Aantal wooneenheden en stadsontwikkeling: In vergelijking met andere steden en gemeenten ligt de 

bebouwde oppervlakte met woonfunctie iets hoger in vergelijking met gelijkaardige steden en 

gemeenten.47 Het totaal van bebouwde oppervlakte neemt steeds toe. Tussen 2005 en 2016 is er maar 

liefst 9,4% bebouwde oppervlakte bijgekomen. Deze groei is vergelijkbaar met vergelijkbare steden. 

In de toekomst worden er nieuwe wooneenheden verwacht in de volgende wijken: 48 

Totaal wooneenheden 2015 -2025 

Tops 75 

De Torens 250 

Poortvelden  200 

Nonnelanden 300 

Ter Heidelaan 100 

Bekaf (laaksite) 150 

Van den Eynde (Ourodenberg) 40 

Totaal 1115 

 

Er wordt gewerkt aan een nieuw stadsdeel in Aarschot. De gemeenteraad heeft de ontwikkeling van 

het project ‘De Torens’ goedgekeurd. Dankzij dit project wil het stadsbestuur de omgeving van de 

Bonewijk een boost geven. Op de site van de vroegere wijnhandel Geens worden onder meer nieuwe 

winkelruimtes gepland, een ondergrondse parkeergarage, 220 woningen die aansluiten op het nieuwe 

                                                           
46 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
47 Agentschap binnenlands bestuur (2018) Jouw gemeente in cijfers 
48 Cijfers dienst ruimtelijke ordening 
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Orleanshof (lokaal dienstencentrum) en bijkomende mogelijkheden voor de handel en horeca. De wijk 

Nonnenlanden wordt uitgebreid met 290 woningen. De nieuwe wijk komt op de 10 hectare 

braakliggende grond tussen de Gijmelsesteenweg en de Langdorpsesteenweg.  

Groen in de stad: Aarschot is een stad omgeven door dorpskernen in het groen. Maar ook het centrum 

van Aarschot heeft heel wat recreatief groens te bieden. Hier zijn de belangrijkste plaatsen het 

Demerpad, het stadspark, het Elzenhof en Meetshovenbos (met bivakzone en een stuk speelbos of 

speeldernis).  

De Laak De Laak wordt in zijn vroegere glorie hersteld en er zal opnieuw Demerwater door zijn bedding 

stromen. In de loop der jaren is de Aarschotse Laak verworden tot een rivier zonder water. Het plan is 

om te werken aan een levend groen lint doorheen de stad. De stad Aarschot staat in voor het 

studiewerk dat de andere partners een visie moet geven over de manier waarop een groen lint door 

de stad kan gerealiseerd worden. Op basis van deze visie zal de Laak en haar omgeving heringericht 

worden.   

Speelterreinen De stad investeert in speelterreinen. Hieronder een overzicht van de bestaande 

publieke speelterreinen.  

 Speelterrein Huis Theyskens – Tieltseweg, Rillaar 

 Speelterrein Molendreefwijk – Jozef Van Thielstraat, Rillaar 

 Speelterrein Skatepark Demervallei 

 Speelterrein Gelrode – L. Verlindenplein, Gelrode 

 Speelterrein Gijmelbergwijk - Albrecht Rodenbachstraat 2, Langdorp 

 Speelterrein Nonnenlanden – Jozef Cardijnsstraat, Aarschot 

 Speelterrein Huis Verdonck - Testeltsesteenweg 29, Langdorp 

 Speelterrein Wolfsdonk - St Antoniusstraat, Langdorp 

 Speelterrein Merelstraat Ourodenberg 

 Koesterspeeltuin ’t Bijenspoor - Felix Daelslaan, Ourodenberg 

 Speelterrein Bronstraat, Langdorp 

 Koesterspeeltuin ’t Drakenspoor – Oosterwijklaan, Ourodenberg 

 Multisportterrein, Demervallei, Aarschot 

 Speelterrein, Fabiolaplein, Withuisstraat, Aarschot 

 Museumtuin, Culturele Site, Elisabethlaan 1, Aarschot 

 Meetshovenbos - Ter Heidelaan 97, Aarschot 

 Speelschip, stadspark Aarschot 
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DE VRAGENLIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten weer.  

Antwoordmogelijkheden waar eerder 
waar 

eerder 
niet waar 

niet 
waar 

Er is regelmatig een beoordeling en opvolging hoe veilig en 
bespeelbaar de woonomgeving van kinderen en jongeren is. 

5 14 18 4 

De stad plant, ontwerpt en verbetert de openbare ruimte, en 
luistert hiervoor naar kinderen en jongeren. 

11 19 19 4 

De stad houdt rekening met de behoeften van kinderen en 
jongeren met een beperking als ze de openbare ruimte plant, 
ontwerpt en verbetert. 

2 18 19 4 

De stad zorgt ervoor dat mensen van verschillende leeftijden de 
publieke ruimte samen kunnen gebruiken. 

10 28 10 5 

De stad is een aangename plek voor kinderen en jongeren om te 
spelen of rond te hangen. 

11 20 19 4 

Er zijn voldoende openbare toiletten die kinderen en jongeren 
veilig en gemakkelijk kunnen gebruiken. 

2 4 20 29 

De plaatsen om te spelen in de stad zijn ook ontworpen voor 
kinderen en jongeren met een fysieke beperking. 

0 8 21 13 

 

2 stellingen worden verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat onderstaande 

stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

- Er is regelmatig een beoordeling en opvolging hoe veilig en bespeelbaar de woonomgeving 

van kinderen en jongeren is. 

- De stad houdt rekening met de behoeften van kinderen en jongeren met een beperking als ze 

de openbare ruimte plant, ontwerpt en verbetert.  

 

2 stellingen werden negatief beoordeeld:  

- Er zijn voldoende openbare toiletten die kinderen en jongeren veilig en gemakkelijk kunnen 

gebruiken. 

- De plaatsen om te spelen in de stad zijn ook ontworpen voor kinderen en jongeren met een 

fysieke beperking.  

 

Wanneer we de antwoorden opsplitsen volgens ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de 

gemeente’, worden 2 stellingen verschillend (marge van 20%)  beantwoord. Ambtenaren schatten de 

stellingen positiever in dan niet ambtenaren 
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Bij het onderdeel “stadplanning en openbare werken” haalt iemand de leegstand van de winkels aan. 

Een andere persoon oppert voor meer feedback aan de burgers voor de genomen initiatieven. Er wordt 

bij deze initiatieven te weinig rekening gehouden met de aanbevelingen van de burgers.  

 

CONTROLELIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Er zijn openbare toiletten die ik veilig kan gebruiken 53 48 43 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Er zijn openbare toiletten die ik veilig kan gebruiken 43 25 27 

 

DE GESPREKKEN 

 

STADSDIENSTEN 

 

Dienst Ruimtelijke Ordening haalt aan dat er bij de inrichting van publieke ruimte kinderen en jongeren 

meer betrokken moeten worden. Vaak hebben projectontwikkelaars reeds een vast plan uitgewerkt.  

 

CONCLUSIE STADSPLANNING  

 

De bevolkingsdichtheid in Aarschot ligt hoger in vergelijking met andere gelijkaardige steden en 

gemeenten. Er staan nieuwe stadsontwikkelingen ingepland waarbij nieuwe wooneenheden zullen 

voorzien worden.  

Er wordt aangehaald om inwoners meer te betrekken bij de stadsontwikkelingsprojecten. Het zal een 

uitdaging zijn om kinderen en jongeren hierin te betrekken en ruimte te creëren voor deze doelgroep.  
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Zowel volwassenen als kinderen en jongeren halen aan dat er weinig openbare toiletten zijn om 

gebruik van te maken.  

Volgens de inwoners is de publieke ruimte nog niet genoeg toegankelijk voor kinderen en jongeren 

met een beperking.   
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GEMEENTELIJK BELEID MAKEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN, PARTICIPATIE EN BURGERSCHAP 

VAN KINDEREN EN JONGEREN 

 

DE CIJFERS 

 

Jeugdraad De jeugdraad is een voor de hand liggend participatie-orgaan in een stad of gemeente.  

Zoals in veel steden en gemeenten, werkte de jeugdraad niet meer naar behoren. Werkjaar 2015 – 

2016 was er een zeer klein dagelijks bestuur met slechts 5 leden. Ze kwamen om de 2 weken  bij elkaar. 

Daarnaast werden er 2 algemene vergaderingen georganiseerd, voor de welke vertegenwoordiging 

van de verschillende Aarschotse jeugdbewegingen werd gevraagd. Op deze momenten werd uitleg 

gegeven over subsidieaanvragen, activiteiten,… Daarnaast werden er twee forummomenten, 

praatcafés georganiseerd. 

Vanaf het werkjaar 2016 -2017 werd de formule omgegooid: in plaats van een dagelijks bestuur dat 

om de twee weken bijeenkomt werden er 4 forummomenten en 2 AV’s georganiseerd. Het dagelijks 

bestuur kwam nu nog enkel bijeen om praktische afspraken te maken ter voorbereiding van 

activiteiten. Daarnaast zijn er nog steeds 2 AV’s maar 4 forummomenten. Deze momenten werden 

breder in Aarschot gecommuniceerd (naar alle jongeren toe) en gingen telkens over een duidelijk 

thema: de muziekwerking van de jeugddienst, het traject Jeugd- en Kindvriendelijke stad,… Op deze 

momenten was er steeds een redelijke opkomst en dus kon  er inspraak gegenereerd worden.  

De thema’s kunnen van de jongeren van de jeugdbewegingen komen, van het dagelijks bestuur of van 

het team van de jeugddienst. Finale goedkeuring voor een thema wordt gegeven door het dagelijks 

bestuur.  

Het einde van het werkjaar was het dagelijks bestuur (op 1 persoon na) niet meer gemotiveerd zich 

nog in te zetten voor de jeugdraad. Sinds september 2017 is er een nieuwe voorzitster. Samen met de 

jeugddienst werd er een instapmoment voor nieuw bestuur georganiseerd. Sindsdien is er een nieuwe 

jeugdraad die nog even moet zoeken welke richting ze precies uit wil.   

 

Kindercultuuractiviteiten:  In teken van kindercultuur organiseert de jeugddienst enkele malen per 

jaar een concert of een toffe thema-activiteit voor honderden veel Aarschotse kinderen. De 

kindercultuurprojecten vormen het resultaat van een bredere vraag van kinderen naar meer “feestjes” 

op hun maat. Er wordt een gewoonte gemaakt om de kinderen op deze activiteiten zelf te bevragen 

over de activiteit: wat vinden ze leuk? Wat zouden ze volgende keer graag anders zien? Hiervoor 

gebruiken we verschillende methodieken.  
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Talentendag: De talentendag is een dag van lagere schoolkinderen voor lagere schoolkinderen, 

ondersteund door dienst Welzijn, Jeugdcentrum De Klinker en het LOP. De kinderen beslissen hoe deze 

dag eruit gaat zien. Er gaan tientallen workshops door van kinderen voor kinderen. Welke workshops 

dit zijn, beslissen de kinderen.  

Artuur en de Vlieg (bakfiets): De jeugddienst kon door een subsidie van Cera een bakfiets aankopen. 

Dit is een mooi en visueel inspraakinstrument. We trekken hiermee naar de wijken waar een hogere 

concentratie maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wonen. Hier spelen we met de kinderen 

(met materiaal dat in de bakfiets zit). Maar wat ook belangrijk is: we bevragen de kinderen. Dit kan 

gaan over speelruimte, activiteiten,… We halen zaken uit de bakfiets en we stoppen er ideeën in, dat 

is het idee.  

Om kinderen duidelijk te maken dat we inspraak willen genereren, gebruiken we een symbool, 

namelijk Artuur en De Vlieg. Artuur en De Vlieg fietsen (letterlijk bijna, met de bakfiets) en vliegen 

doorheen Aarschot en zzzoemen in op wat er leuk is, wat minder goed gaat,… 

Om dit idee duidelijk te maken, liet de jeugddienst een filmpje maken, te bekijken op 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOerGHV11SI.  

 

Het stadhuisspel: Het stadhuisspel is een spel dat op aanvraag van leerkrachten van het 5de en 6de 

leerjaar gespeeld wordt. De klas komt dan naar het stadshuis (of naar een andere locatie nu het 

stadhuis gerenoveerd wordt) en krijgt spelenderwijs inzicht in de werking van verschillende 

stadsdiensten. Sinds kort hebben wij hieraan echter ook een inspraakluik gekoppeld; de kinderen 

kunnen doorheen het spel punten of “geld” verdienen waarmee zij dan visueel hun ideale stad kunnen 

samenstellen.  

Vrijwilligerswerkingen: Aan bijna alle deelwerkingen van de jeugddienst is een vrijwilligersluik 

gekoppeld: de Club(muziek)werking, de vakantiewerking en de tienerwerking. Ook het jeugdhuis 

draait volledig op vrijwilligers maar daarin onderscheiden we ons niet van andere jeugdcentra met een 

jeugdhuis aan gekoppeld. De vrijwilligers krijgen heel veel zeggenschap over deze deelwerkingen. In 

de Club zijn zij het die de eigen producties mee vorm geven. De muziekverantwoordelijke stelt zijn 

programma altijd eerst aan hen voor en hoort dan wie zij nog graag zouden zien verschijnen in de Club. 

Elke reglementswijziging, inhoudelijke beslissing,… gaat via de vrijwilligers.   Voor de vakantiewerking 

werken we met werkgroepen. Is er een moni geïnteresseerd in inclusie, of zijn er een paar moni’s die 

graag een fuif willen organiseren? Dat kan allemaal.  

 

Wacko: Op woensdagnamiddag staat het jeugdhuis onder begeleiding van de jeugddienst open voor 

tieners. Er wordt dan geen alcohol geschonken. Wat er gebeurt naast gewoon rondhangen? Dit wordt 

volledig bepaald door de tieners zelf.  

Drugs- en alcoholbeleid jeugdcentrum:  In en rond Jeugdcentrum De Klinker worden wel eens 

jongeren betrapt met drugs. Jeugdcentrum De Klinker werkt aan een duidelijk beleid hierrond. Dit 

gebeurt in samenspraak met vrijwilligers van verschillende werkingen.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZOerGHV11SI
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Informele raad op woensdagnamiddag: Op woensdagnamiddag zitten er veel tieners aan het 

jeugdcentrum. Hieronder begeven zich ook verschillende jongeren met een maatschappelijk 

kwetsbaar profiel. Regelmatig houden we een zeer laagdrempelige raad zodat de tieners mee kunnen 

denken over het jeugdcentrum en het jeugdhuis, problemen en oplossingen.  

In het kader van het meerjarenplan  zullen er aanbevelingen geformuleerd worden die van de kinderen 

en jongeren zelf komen. Het traject kind- en jeugdvriendelijke stad vormt hiervoor de aanleiding.  

 

DE VRAGENLIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de vragenlijsten weer.   

Stedelijk beleid maken voor kinderen en jongeren 
 

waar eerder 
waar 

eerder 
niet 
waar 

niet 
waar 

Er bestaat een manier om de rechten van kinderen en jongeren 
in het stedelijk beleid op te nemen. 

7 12 13 2 

Er is een jeugdraad, een commissie en/of een ander overleg dat 
het beleid rond kinderen en jongeren bespreekt en hierover 
raad geeft, of dat dat beleid mee ontwikkelt. 

18 18 4 1 

De mening van kinderen en jongeren staat in de besluiten van 
het stadsbestuur. 

3 7 14 5 

Gemeenteraadsleden kennen de rechten van kinderen en 
jongeren. 

6 9 15 2 

Mensen die werken voor de stad, kennen de rechten van 
kinderen en jongeren. 

8 9 18 2 

De stad stemt haar communicatie af op kinderen en jongeren. 6 12 20 5 

 

Gegevens verzamelen over kinderen en jongeren 
 

waar eerder 
waar 

eerder niet 
waar 

niet 
waar 

Alle beschikbare gegevens over kinderen, jongeren en 
gezinnen zijn verzameld in een centrale databank. 

5 12 9 2 

De stad verzamelt zelf gegevens over kinderen, jongeren en 
gezinnen. 

6 17 9 0 

Dankzij de beschikbare gegevens kan de stad de 
leefomstandigheden van kinderen, jongeren en gezinnen 
vergelijken in verschillende buurten. 

3 14 11 1 

De beschikbare gegevens bevatten ook informatie over 
kinderen en jongeren zonder (verblijfs)papieren. 

1 7 10 3 

De stad stelt gegevens over kinderen, jongeren en gezinnen ter 
beschikking aan wie hiervoor interesse heeft. 

2 9 9 9 
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Coördineren van stedelijke acties voor kinderen en jongeren  
                        waar eerder 

waar 
eerder 
niet waar 

niet 
waar 

Eén persoon of één dienst coördineert alle acties voor 
kinderen en jongeren. 

8 16 10 5 

 

Actieplannen voor kinderen en jongeren 
 

waar eerder 
waar 

eerder niet 
waar 

niet waar 

In de algemene beleidsnota van de stad staan 
doelstellingen of acties voor/over kinderen en 
jongeren. 

11 17 2 0 

Er is een specifiek actieplan voor/over kinderen 
en jongeren, dat verankerd is in het globale 
beleid. 

1 19 6 0 

Beleidsmaatregelen worden afgetoetst op hun 
effecten op kinderen en jongeren. 

0 13 10 0 

 

Budget voor kinderen en jongeren 

 
waar eerder 

waar 
eerder niet 
waar 

niet waar 

In het budget van de stad zijn structurele 
middelen voorzien voor kinderen en jongeren*. 
(*niet enkel bij de jeugddienst, maar ook bij 
andere diensten zoals onderwijs, preventie, 
mobiliteit,…) 

11 11 6 1 

 

Publiek en professioneel bewustzijn van kinderen en jongeren en de rechten van het kind 

 
waar eerder 

waar 
eerder niet 
waar 

niet waar 

Er worden inspanningen geleverd om burgers 
te sensibiliseren over de rechten van het kind. 

5 11 15 4 

Alle personen die werken met kinderen en 
jongeren kunnen deelnemen aan vormingen 
(bv. artsen, verplegers, advocaten, rechters, 
politie, psychologen, sociaal werkers, 
leerkrachten, stedelijke diensten,…). 

8 19 6 3 
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Belangenbehartiging voor kinderen en jongeren 

 
waar eerder 

waar 
eerder niet 
waar 

niet waar 

Er is een ombudspersoon voor kinderen en 
jongeren in de stad. 

5 8 8 6 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Gemeenschapsvorming  
waar eerder 

waar 
eerder niet 
waar 

niet waar 

De stad werkt regelmatig samen met het lokale 
middenveld. 

7 18 5 2 

De stad werkt regelmatig samen met de 
adviesraden. 

8 20 5 1 

 

4 stellingen worden verdeeld ingeschat. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat onderstaande 

stellingen kloppen, als dat er zijn die zeggen dat ze niet kloppen: 

- Gemeenteraadsleden kennen de rechten van kinderen en jongeren. 

- Mensen die werken voor de stad, kennen de rechten van kinderen en jongeren.  

- Er worden inspanningen geleverd om burgers te sensibiliseren over de rechten van het kind.  

- Er is een ombudspersoon voor kinderen en jongeren in de stad.  

 

4 stellingen werden negatief beoordeeld. Dit wil zeggen dat minstens 65% van de respondenten 

“eerder niet waar” of “niet waar” aanduidde.  

- De mening van kinderen en jongeren staat in de besluiten van het stadsbestuur.  

- Kinderen, jongeren en hun ouders zijn betrokken bij de plannen en beslissingen van de stad.  

- Kinderen, jongeren en hun ouders geven hun mening over het budget dat de stad besteedt 

aan acties voor kinderen en jongeren.  

- De stad communiceert voortdurend met kinderen en jongeren als zij haar beleid voorbereid, 

uitvoert en evalueert.  

Wanneer we de antwoorden opsplitsen volgens ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de 

gemeente’, worden 2 stellingen verschillend (marge van 20%)  beantwoord. Ambtenaren schatten de 

stellingen positiever in dan niet ambtenaren 

2 stellingen werden negatief beantwoord 

- Kinderen, jongeren en hun ouders zijn betrokken bij de plannen en beslissingen van de stad. 

- Kinderen, jongeren en hun ouders geven hun mening over het budget dat de stad besteedt 

aan acties voor kinderen en jongeren. 
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1 stelling werd verdeeld beantwoord 

- De stad houdt rekening met de behoeften van kinderen en jongeren met een beperking als ze 

de openbare ruimte plant, ontwerpt en verbetert 

 

CONTROLELIJST 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten -12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Ik help mee om mijn buurt te verbeteren 32 80 39 

Ik word betrokken bij plannen en beslissingen die over mijn 
gemeente/stad of buurt 

107 30 14 

De burgemeester luistert naar de wensen van kinderen 42 28 30 

Ik heb al eens gehoord over de rechten van het kind 17 36 98 

Ik ken veel kinderen die niet in mijn buurt wonen 2 16 134 

Bij de gemeente / stad weet ik waar ik naartoe kan met mijn 
vragen 

73 44 27 

 

De tabel hieronder geeft de resultaten van de controlelijsten +12 jaar weer.  

Antwoordmogelijkheden Nooit 
waar 

Soms 
Waar 

Meestal 
waar + altijd 
waar 

Ik help mee om mijn buurt te verbeteren 51 31 13 

Ik word betrokken bij plannen en beslissingen die over mijn 
gemeente/stad of buurt 

76 12 8 

Het stadsbestuur vraagt me naar mijn mening over mijn leven of 
mijn buurt 

75 12 5 

Ik heb al eens gehoord over de rechten van het kind op de televisie 
of radio 

39 29 27 

Ik voel me ook betrokken op wat er buiten mijn buurt gebeurt 35 42 19 

Bij de gemeente / stad weet ik waar ik naartoe kan met mijn 
vragen 

31 23 42 
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DE GESPREKKEN 

 

JONGEREN 

 

Er wordt weldegelijk geluisterd maar dit valt niet hard op. Er is inderdaad onduidelijkheid over waar 

men moet heen gaan als men met een probleem, idee of plan zit. 

Heel wat kinderen en jongeren helpen inderdaad niet mee om hun buurt te verbeteren. Er dienen 
kansen gecreëerd te worden. Deze moeten gepromoot worden via de scholen en jeugdbewegingen. 
Er dient ook iets aan gekoppeld te worden qua beloning.  

 
Er dient gecommuniceerd te worden met kinderen en jongeren over het beleid via de scholen, via een 
kinderdebat, … .   
 
Heel wat kinderen en jongeren halen aan dat ze nog niet gehoord hebben van de rechten van het kind. 
Het moet de kinderen en jeugd duidelijk gemaakt worden op school. 

 
Kinderen en jongeren kennen geen ombudspersoon in Aarschot. 
 

MIDDENVELD 

 

De partners halen aan er inderdaad misschien niet zo veel initiatieven zijn rond participatie.  

Er wordt opgemerkt dat niet iedereen wilt participeren. Niet iedereen heeft de behoefte om zijn/haar 

mening te zetten over zaken.  

Kinderen vergeten ook vaak dat ze meededen aan een participatieproject. Kinderen leggen misschien 

niet direct een link met een inspraakmoment en een resultaat ervan. Het zou interessant zijn om 

duidelijker te communiceren over participatie initiatieven.  

Er bestaan geen vaste structuren om te participeren. Kinderen zouden moeten weten waar ze naartoe 

kunnen als ze een idee hebben. We zouden het aan de kinderen zelf moeten vragen op welke manier, 

over wat , … ze willen participeren. Er wordt de vraag gesteld of we tijdens het onderzoek de vraag 

stellen aan de kinderen of ze verder mee willen nadenken? Eventueel op langere termijn?   

Er werden ook enkele ideeën aangehaald:  “Week van de participatie” anno “De week van de 

Opvoeding”; Kinderraad anno Jeugdraad (met kinderburgemeester) .  

Om participatie te genereren is het belangrijk om in te haken op de interesses.  

Wat betreft betrokkenheid in de buurt wordt de vraag gesteld wat de rol is van de speelstraten. 

Speelstraten zijn mooie initiatieven maar wat na deze evenementen? Is er dan effectief meer cohesie 

in de buurt? Speelstraten en buurtfeesten zouden wel een positief effect kunnen hebben.  
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LEERKRACHTEN 

 

Kinderen en jongeren worden weinig betrokken. Misschien een optie om terug een kindercollege in 

te voeren? Kinderen vergaderen graag, zo blijkt vanuit talentendag.  

 

Kidsdebatten werden vroeger georganiseerd door de stad, maar dit was maar een moment. Een traject 

is interessanter: op vaste momenten kinderen “afvaardigen” vanuit de scholen. Er zijn interessante 

pisten te bekijken op vlak van samenwerking tussen de scholen en de stad. Enkele ideeën: een 

kinderburgemeester – verkiezingen -  …. . Hierbij moeten we opletten dat we  niet altijd dezelfde soort 

kinderen aantrekken. Consequentie en een goede communicatie is hierin belangrijk, goede 

communicatie.  

We dienen iets te installeren zodat kinderen en jongeren gehoord worden. Kinderen dienen ernstig 

genomen te worden.  

 

Als kinderen of jongeren zorg dragen voor buurt, is er meer eigenaarschap en sociale controle 

onderling.  Mensen voelen zich persoonlijk aangesproken. Er zijn mogelijkheden op vlak van 

samenwerkingen tussen buurtcomités en scholen, straatfeesten,  de buitenspeeldag in de 

deelgemeentes, … .  Scholen zijn nu te weinig op de hoogte aanbod stad (uitleendienst, klinker, 

speelstraten,… ).  

 

CONCLUSIE PARTICIPATIE  

 

Aan de hand van de data-analyse en de vragenlijsten worden er enkele opvallende conclusies 

geformuleerd.  

Het thema participatie leeft onder de kinderen, jongeren en volwassenen.  Er worden wel wat 

initiatieven genomen om kinderen en jongeren te informeren en te betrekken in het beleid. Toch 

wordt dit nog onvoldoende gedaan en/of worden er heel wat kinderen, jongeren en hun ouders niet 

bereikt. Er dienen structuren uitgewerkt te worden via dewelke kinderen en jongeren hun ideeën kwijt 

kunnen en waarvan ze op de hoogte zijn.  

 

Er zijn heel wat mogelijkheden in een samenwerking tussen scholen en de stad. Hierbij is het wel 

belangrijk om ons niet te beperken tot een selectieve groep en een brede groep trachten te betrekken.  

 

Over de beslissingen wordt weinig gecommuniceerd naar de doelgroep toe.  Het is belangrijk om goed 

te communiceren over de participatieprocessen.  Zo kunnen kinderen en jongeren een link leggen 

tussen de inspraakprojecten en de resultaten ervan.  

 

Kinderen en jongeren zijn niet betrokken in initiatieven in hun buurt. Door kinderen en jongeren te 

betrekken in hun buurt wordt eigenaarschap en sociale controle gestimuleerd. Vooral jongeren halen 
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aan dat ze niet echt betrokken worden bij gebeurtenissen in hun buurt. Speelstraten zouden een goed 

moment om buurtbetrokkenheid bij kinderen te stimuleren. Hierin liggen ook heel wat mogelijkheden 

weggelegd in een samenwerking tussen de scholen en de buurtcomités.  

 

Kinderen en jongeren zijn niet goed op de hoogte van de kinderrechten.  
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FASE 2 

BELEVINGSONDERZOEK  
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INLEIDING 
 

In een tweede fase onderzoeken we enkele thema’s in de diepte. Aan de hand van een uitgebreid 

belevingsonderzoek werden kinderen en jongeren werden intensief bevraagd over enkele thema’s die 

als opvallend naar boven kwamen in de vorige fase. Er werden enkele methodieken uitgewerkt 

passend bij het thema en de doelgroep. Aan de hand van het belevingsonderzoek worden bevindingen 

geformuleerd waarop verder gebouwd wordt in een strategische fase.  

We bespreken achtereenvolgens de uitgekozen en behandelde thema’s. Vervolgens bespreken we de 

methodologie die toegepast is tijdens het belevingsonderzoek. Tenslotte worden de resultaten per 

thema besproken.  

THEMA’S 
 

De volgende thema’s werden als prioritaire thema’s bepaald door het Platform kind- en 

jeugdvriendelijke stad. De thema’s werden bepaald aan de hand van opvallende zaken die aan bod 

kwamen tijdens de eerste fase. 

 Beleving van kinderen en jongeren van de publieke ruimte: Hoe ervaren kinderen en jongeren 

de stad? Op welke manier maken ze gebruik van de publieke ruimte? Welke plaatsen vinden 

ze leuk of minder leuk? 

 Verplaatsing in de publieke ruimte: Kinderen en jongeren kunnen zich niet altijd veilig 

verplaatsen in de stad met de fiets of te voet. Hoe ervaren kinderen en jongeren dit? Zijn er 

specifieke plaatsen of situaties waarbij ze zich niet veilig voelen? Op welke manier zouden ze 

dit probleem aanpakken?  

 Veiligheid: Kinderen en jongeren kennen de gevaren van het internet niet altijd en voelen zich 

niet gewapend tegen alcohol of drugs. Kinderen en jongeren voelen zich ook op straat niet 

altijd even veilig. Wat maakt dat ze zich niet veilig voelen en wat zouden ze willen zien 

veranderen?  

 Goed in je vel: Kinderen en jongeren weten niet altijd waar ze naartoe kunnen als ze zich niet 

goed in hun vel voelen. Hoe ervaren kinderen en jongeren dit? Op welke manier zou hier iets 

aan gedaan kunnen worden?  

 Participatie van kinderen en jongeren: Kinderen en jongeren worden nog niet goed betrokken 

bij de plannen en beslissingen van de stad. Op welke manier willen ze graag betrokken 

worden? Hebben ze zelf concrete voorstellen? Wat zijn de zaken waarbij ze betrokken willen 

worden? 
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METHODOLOGIE 
 

Kinderen en jongeren werden bevraagd aan de hand van diverse participatiemethodieken. De 
methodieken werden aangepast aan de leeftijd, doelgroep, de setting en het thema.  

 

METHODIEKEN KINDEREN 

Voor kinderen werden er 9 methodieken uitgewerkt: 

- Verhalenstad;  
- Babbeldoos;  
- Postkaart “Als ik burgemeester was”; 
- Postkaart “mijn droombuurt tekenen”;  
- Busrit;  
- Stadhuisspel; 
- Gemeenteraadsspel,  
- Vragenvuurtje; 
- Bouw je eigen droomstad.  

Het betreffen zowel open methodieken waarbij kinderen vrij aan kunnen deelnemen (postkaart, bouw 
je eigen droomstad) als methodieken waarbij we actief met een groep aan de slag gaan. Het betreffen 
creatieve methodieken (tekenen, droomstad maken, ...) en gespreksmethodieken 
(gemeenteraadsspel, vragenvuurtje, .... ).  

Verhalenstad 
 
 
 

Verhalenstad is een creatief atelier waarbij kinderen hun eigen 
stad ontwerpen met knutselmateriaal. Tijdens dit atelier 
mogen ze hun verbeelding laten spreken.  

Babbeldoos 
 
 
 
 
 

Babbeldoos is een methodiek waarbij er met een beperkt 
aantal kinderen een gesprek wordt aangegaan rond “goed in 
je vel”. Aan de hand van enkele situaties geschetst op 
afbeeldingen vertellen kinderen wat ze zien, hoe ze zich hierbij 
voelen en wat ze aan deze situatie zouden doen.  

Postkaart “Als ik burgemeester was” 

 

Het postkaartje is een methodiek aan de hand  waarvan 
kinderen hun ideeën kwijt kunnen door ze op een postkaartje 
te schrijven. De postkaartjes werden verspreid tijdens 
evenementen,  uitgedeeld na een methodiek en verspreid via 
postbussen. Kinderen kunnen op enkele centrale plaatsen in 
de stad hun ideeën kwijt door het postkaartje in een 
ideeënbus te stoppen.  
 
 
 

Postkaart “Mijn droombuurt tekenen” Het postkaartje “Mijn droombuurt tekenen” is een methodiek 
aan de hand waarvan kinderen hun ideale buurt kunnen 
tekenen. De methodiek werd toegepast tijdens de busrit en 
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verspreid tijdens activiteiten (Buitenspeeldag, Vakantieclub, 
…) .  
 

Busrit  

 

We maken een busrit doorheen de stad met Jos en Rita. De 
kinderen komen binnen in een ruimte die als bus is ingekleed. 
Ze stappen allemaal de bus op met hun buskaartje. De voorruit 
is een projectiescherm.  Aan de hand van een film die we 
maakten van een rit door de stad, bekijken we wat we allemaal 
tegenkomen. De busbegeleider stelt bij enkele belangrijke 
plekken (zebrapaden, fietspaden, schoolomgeving, 
stadscentrum, speelterreinen) vragen om de mening van de 
kinderen te achterhalen.  

Stadhuisspel 

 

Het stadhuisspel is een spel dat Jeugdcentrum De Klinker in 
2017 vernieuwde. Het is een spel aan de hand waarvan 
kinderen de werking van het stadhuis, de diensten en de 
gemeentepolitiek leren kennen. Kinderen verdienen in de loop 
van het spel munten waarmee ze stadselementen kunnen 
kopen om met deze hun ideale buurt te ontwikkelen. Op het 
einde van het spel stellen de kinderen hun ideale buurt aan 
elkaar voor.    

Gemeenteraadsspel 

 

Het gemeenteraadsspel is een spel waarbij kinderen en 
jongeren zelf een gemeenteraad vormen. De 
kinderen/jongeren worden ingedeeld in partijen. In een eerste 
deel bouwen ze zelf aan hun stad. In het tweede deel gaan ze 
met elkaar in debat over enkele thema’s (prioritaire thema’s 
die we meenamen in het belevingsonderzoek) 
/probleemsituaties. Ze werken zelf concrete voorstellen uit 
binnen hun partij en gaan met elkaar in discussie hierover. Na 
elke thema volgt er een stemronde. Zo wordt de mening van 
de kinderen/jongeren achterhaald over de verschillende 
thema’s. Er werd een aangepast spel ontwikkeld voor zowel  
kinderen als jongeren.  

 

METHODIEKEN JONGEREN 

Voor jongeren werden er 7 methodieken uitgewerkt:  

- Gemeenteraadspel,  
- Reuzestadskaart, 
- Gesprek  cartoons 
- LO MAP 
- Stellingenspel 
- Camionette vol ideeën 
- Je ei kwijt.  

Het betreffen zowel open methodieken waar jongeren vrij aan kunnen deelnemen (je ei kwijt, 
camionette vol ideeën) als methodieken waarbij we actief met een groep aan de slag gaan. Het 
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betreffen actieve methodieken (Lo map...) en gespreksmethodieken (gemeenteraadsspel, 
stellingenspel, ...).  

Gemeenteraadsspel 

 

Het gemeenteraadsspel is een spel waarbij kinderen en 
jongeren zelf een gemeenteraad vormen. De 
kinderen/jongeren worden ingedeeld in partijen. In een eerste 
deel bouwen ze zelf aan hun stad. In het tweede deel gaan ze 
met elkaar in debat over enkele thema’s (prioritaire thema’s 
die we meenamen in het belevingsonderzoek) 
/probleemsituaties. Ze werken zelf concrete voorstellen uit 
binnen hun partij en gaan met elkaar in discussie hierover. Na 
elke thema volgt er een stemronde. Zo wordt de mening van 
de kinderen/jongeren achterhaald over de verschillende 
thema’s. Er werd een aangepast spel ontwikkeld voor zowel  
kinderen als jongeren.  
 
 

Reuzestadskaart 

 

De reuzestadskaart is een methodiek aan de hand waarvan 
jongeren hun mening kunnen geven over plaatsen in de stad. 
Ze doen dit door likes en dislikes te plaatsen op een uitvergroot 
stadsplan.  

Gesprek cartoons 
 
 

Er wordt een gesprek gevoerd met jongeren over het thema 
“veiligheid” aan de hand van cartoons.  

Lomap 

 

Lomap is een smartphone-app en fotografietool waarmee 
jongeren op een leuke manier, door het toevoegen van 
kleurcodes en icoontjes, hun mening kunnen geven over een 
buurt of stad. Nadien worden de foto’s in groep besproken om 
zo de achterliggende mening van de jongeren over dit 
onderwerp te weten te komen.  

Stellingenspel Het stellingenspel waarbij jongeren hun mening geven aan de 
hand van stellingen. Er wordt een stelling geformuleerd. 
Jongeren plaatsen zich op een as. Nadien wordt er een gesprek 
gevoerd met de jongeren over het thema.  
 

Camionette vol ideeën Dit is een methodiek aan de hand waarvan jongeren kunnen 
brainstormen over wat ze nog missen in de stad/wat ze 
zouden doen moesten ze burgemeester zijn. Ze schrijven hun 
ideeën met een whiteboard stift op de camionette. Nadien 
mogen ze een liedje aanvragen in de DJ booth.  
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Je ei kwijt Het is een methodiek aan de hand waarvan jongeren hun ei 

kwijt kunnen door hun idee op een post-it te schrijven en in 
een eitje te steken. Deze methodiek werd toegepast na een 
andere methodiek en op een speelplaatsmoment op de 
school.  

 

 

PROFIEL VAN DE BEVRAAGDE KINDEREN EN JONGEREN 

 

Er werd geïnvesteerd in een uitgebreid  belevingsonderzoek waarbij een diverse groep kinderen en 

jongeren bevraagd werd. Er werden in totaal 1073 kinderen en jongeren bevraagd via verschillende 

methodieken.49  Er werd gekozen om voornamelijk met scholen samen te werken. De scholen vormen 

immers de afspiegeling van de maatschappij waardoor alle lagen van de bevolking aan bod komen. Er 

werden diverse scholen en leerlingen uit verschillende richtingen (aso, bso, tso, buso) bereikt.   

Om extra aandacht te besteden aan kinderen en jongeren met minder kansen werd er samengewerkt 

met Arktos vzw en  het OCMW.  

Verder werd er bevraagd op diverse laagdrempelige initiatieven (speelpleinwerking, Buitenspeeldag).  

Ook via de bevraging tijdens activiteiten en  evenementen bereikten we een diverse groep aan 

kinderen en jongeren.  

Totaal 1073 

Unieke deelnemers 808 

Leeftijden  

- 6 tot 9 jaar 305 

- 10 tot 12 jaar 230 

- 3 tot 12 jaar (exacte leeftijd niet geregistreerd) 268 

- 12 tot 16 jaar  117 

- 17 tot 25 jaar 135 

Gesloten methodiek 712 

Open methodiek 361 

                                                           
49 Bijlage: planning bevraging 
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Geslacht  

- Aantal meisjes 352 

- Aantal jongens 370 

- Geslacht niet geregistreerd 351 

Woonplaats  

- Aarschot centrum 263 

- Gelrode 7 

- Langdorp 71 

- Rillaar 114 

- Andere  173 

- Woonplaats niet geregistreerd 628 
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VERPLAATSING IN DE PUBLIEKE RUIMTE 
 

INTRODUCTIE 

 

Het thema publieke ruimte bevat zowel de verplaatsing in en de beleving van de publieke ruimte. De 

verplaatsing gaat over de manier waarop kinderen en jongeren zich verplaatsen, hoe ze dit ervaren en  

hoe ze het verkeer in de stad beleven.  

Het thema verplaatsing in de publieke ruimte is een thema dat erg leeft onder de kinderen en jongeren. 

Verschillende kinderen en jongeren pikten het thema eruit om verder over na te denken tijdens één 

van de methodieken. Kinderen en jongeren vinden dat het verkeer in de stad niet altijd veilig is. Ze 

halen verschillende aspecten van het verkeer aan die maken dat ze dit als onveilig ervaren:  het 

oversteken,  de infrastructuur voor fietsers, snelheid auto’s  en het drukke verkeer.  

We bespreken achtereenvolgens de volgende aspecten: zebrapaden, fietsen in de stad, 

schoolomgeving, openbaar vervoer, autovrij centrum en enkele pijnpunten.  

 

 

OVERSTEKEN  

Tijdens het belevingsonderzoek kwam het zebrapad regelmatig terug. Uit onderzoek is gebleken dat 

kinderen oversteken als stresserend ervaren.  Ze kunnen moeilijker inschatten hoe ver de overkant is, 

hoe lang ze daarover gaan doen, hoelang het duurt voordat een auto vanop een bepaalde afstand tot 

bij hen is. Dit geldt ook voor de Aarschotse kinderen 

Wanneer kinderen hun ideale droombuurt ontwikkelen, is het opvallend dat hier heel vaak zebrapaden 

aan te pas komen. Ze plaatsen zebrapaden aan drukke en betekenisvolle plaatsen voor kinderen zoals 
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de speeltuin, de school, een sportcentrum, … . Wanneer er naar verduidelijking wordt gevraagd, 

antwoorden ze dat het belangrijk is om veilig te kunnen oversteken. 

Kinderen halen aan dat ze niet altijd vlot kunnen oversteken aan een zebrapad. Auto’s stoppen niet 

altijd gemakkelijk waardoor ze even moeten wachten. Ze ervaren dit als vervelend.  

Kinderen halen aan dat er te weinig  zebrapaden zijn. Als het aan hen ligt zouden er meer zebrapaden 

mogen komen in de stad. En dit vooral aan betekenisvolle plekken voor de kinderen zoals een 

speeltuin, school, vrijetijdscentrum, … .  

Langs de andere kant weten kinderen goed hoe ze moeten oversteken. Tijdens de methodiek ‘busrit’ 

passeerden we langs een zebrapad. Er wordt hen gevraagd of ze weten hoe ze moeten oversteken. De 

kinderen kunnen vlot uitleggen hoe ze dienen over te steken. In theorie weten kinderen goed hoe ze 

moeten oversteken. In praktijk loopt dit moeilijker.   

 

FIETSEN 

 

ALGEMEEN 

Kinderen gaan verdeeld naar school: met de fiets of met de auto.  

Een gedeelte van de kinderen gaat met de fiets naar school. Het aantal kinderen dat met de fiets naar 

school komt, verschilt ook naargelang de leeftijd. Naarmate de leeftijd vordert, gaan ze vaker met de 

fiets. Ze doen dit meestal onder begeleiding van een volwassene (hun ouders). Enkele kinderen mogen 

alleen naar school fietsen.  Deze kinderen wonen vaak vlak bij school.  

Een ander deel van de kinderen gaat met de auto naar school. Ze doen dit omdat de ouders het te druk 

hebben of vroeg moeten beginnen werken, ouders het te onveilig vinden, omwille van de uitlaatgassen 

of wanneer het slecht weer is.  

Kinderen zouden het liefst van al met de fiets naar school gaan.  Ze halen verschillende redenen aan 

waarom ze fietsen naar school leuk en belangrijk vinden. Ze zouden graag met de fiets naar school 

gaan want “het is gezond en leuk”, het is “goed voor het milieu” of “ als ik fiets kom ik nog even buiten  

voor ik de klas in moet”. 

Om te kunnen fietsen, is een goede fietsinfrastructuur nodig volgens de kinderen en jongeren. Ze 

vinden fietspaden in de stad belangrijk. Zo plaatsen kinderen bij het ontwikkelen van hun ideale stad 

regelmatig een fietspad bij een betekenisvolle plaats (voorbeeld een groot fietspad naast de speeltuin). 

Kinderen en jongeren vinden dat er te weinig fietspaden zijn of dat de fietspaden aangepast moeten 

worden (zie verder bij oplossingen) opdat ze zich veilig zouden kunnen verplaatsen.  

Naast fietspaden worden hindernissen, putten in de weg, het drukke verkeer, de snelheid van de auto’s  

of werken aangehaald die het fietsen bemoeilijken.  
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Jongeren halen aan dat vooral het centrum van Aarschot gevaarlijk is om te fietsen en dit vooral tijdens 

de spitsuren. Er komen heel veel auto’s, bussen, fietsers samen voor en na de schooluren. Ze ervaren 

dit als erg onveilig en voelen zich niet comfortabel.  

Verder worden  bepaalde aspecten in het verkeer aangehaald die aangepast moeten worden om het 

fietsen te vergemakkelijken. Enkele jongeren halen aan dat er op bepaalde plaatsen in de stad 

bijvoorbeeld weinig verlichting is.  

Ze halen ook het gebrek aan fietsrekken aan. “Het is vervelend als fietsen tegen de winkels staan. Er 

moeten fietsrekken komen zodat mensen hun fiets in het rek kunnen zetten en niet tegen een winkel. 

Anders kunnen mensen niet op voetpad wandelen of lopen we fietsen omver. “ 

Kinderen en jongeren reiken heel wat oplossingen aan om het fietsprobleem aan te pakken. Ze richten 

zich op 3 pijlers:  

 

SENSIBILISERING 

 

Volgens de kinderen zouden er inspanningen gedaan moeten worden om kinderen te stimuleren of 

hen te ondersteunen om met de fiets naar school te gaan.  

Kinderen stellen een aantal sensibiliseringsacties voor:  

o Samen-naar-school-acties: Kinderen willen graag met de fiets naar school. Door samen met 

andere kinderen en ouders te fietsen, zou dit mogelijk gemaakt kunnen worden. “ We spreken 

af met een groep om samen te fietsen”.  

o Verkeersborden voor kinderen. Volgens de kinderen zouden er extra fietsborden met de 

verkeersregels voor kinderen langs de kant van de weg moeten komen. Kinderen halen aan 

dat ze soms een opfrissing nodig hebben wat betreft de verkeersregels. Zo zouden ze zich 

zekerder van hun stuk voelen.  

Naast de kinderen, dienen de volwassenen gesensibiliseerd te worden.  

o Bewustmakingsacties 

o Graag-traag-borden: Kinderen en jongeren vinden dat auto’s te snel rijden. Volgens de 

kinderen zouden er graag-traag-borden moeten komen langs de kant van de weg, om ouders 

attent te maken.  

 

AANPASSING INFRASTRUCTUUR 

 

Er mogen meer fietspaden aangelegd worden. “Op de weg naar school moeten er veel fietspaden zijn” 

(11 jaar).  Vooral de aangepaste fietspaden zijn voor kinderen belangrijk.  “In Aarschot zijn niet veel 
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fietspaden en de fietspaden zijn veel te smal” (11 jaar).  Kinderen kregen de mogelijkheid om hun ideale 

fietspad te ontwikkelen. Deze 5 elementen kwamen opvallend vaak terug:  

o Bredere fietspaden. “De fietspaden zouden 1 m breed moeten zijn want ze zijn zo smal als je 

stuurt (7 jaar)”. Ook fietspaden waarbij fietsers naast elkaar kunnen fietsen of er verschillende 

fietsstroken (voor snelle fietsers of fietsers in de tegengestelde richting) zijn in trek bij de 

kinderen.  

o Kleurrijke fietspaden. Kinderen kiezen voor kleurrijke fietspaden die opvallend zijn.  

o Fluo. Kinderen kiezen voor fluorescerende fietspaden  of aspecten van het fietspad. 

o Afgeschermde fietspaden. Kinderen verkiezen een fietspad dat onderscheiden is van de weg 

door een bak, bareel, een berm of groene elementen. Kinderen en jongeren halen ook 

fietsautostrades en fietspaden in het bos aan als een goede oplossing. “Een fietsweg enkel voor 

fietsers“ “Liefst langs rustige wegen waar geen verkeer is” (9 jaar) . Binnendoor kunnen fietsen 

wordt als een goede oplossing gezien.  

De iets oudere kinderen (11 jaar) en de jongeren beseffen ook dat die aanpassingen niet overal kunnen 

gebeuren. De pijnpunten moeten in kaart gebracht worden. Er dient per locatie gekeken te worden 

hoe de belangrijke pijnpunten aangepast kunnen worden om het veiliger te maken.  

Ze halen ook aan dat het een straatje zonder einde is als het niet aangepast wordt. Ouders zijn geneigd 

om de auto te nemen omdat ze het niet veilig vinden met de fiets en zo maken ze het op hun buurt 

ook minder veilig voor de rest.  

 

CONTROLE 

 

“De wegen moeten veiliger gemaakt worden”, volgens de kinderen en jongeren. Indien de wegen 

veiliger zouden zijn, zouden ze met de fiets kunnen komen. Dit betekent voor hen dat er meer 

inspanningen gedaan mogen worden om auto’s minder snel te doen rijden.   

Er zouden  volgens kinderen en jongeren meer controles moeten zijn op snelheidsrijders, vluchtheuvels 

aangelegd moeten worden en extra flitspalen ingeschakeld worden zodat verkeerovertreders beboet 

worden. 

 

SCHOOLOMGEVING 

 

Kinderen vinden het belangrijk dat de schoolomgeving veilig is. In een veilige schoolomgeving zijn 

volgende aspecten volgens hen aanwezig: 
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o Ruimte voor de fietser en de voetganger: Kinderen willen fietspaden aan en rond de school. 

Ze halen ook aan dat er vaak te weinig ruimte is voor de fietser of voetganger doordat er auto’s 

rijden, geparkeerd staan of er heel veel volk tezamen is. 

o Geen drukte en verkeer: Kinderen halen aan dat ze liever ‘geen verkeer” (11 jaar)  of “geen 

drukte” wensen aan de school. “Er is veel volk aan de bushalte (Zonnedorp). Ik moet daar langs 

gaan met mijn fiets en dat is niet gemakkelijk en veilig. (meisje 11 jaar) 

o Ondersteuning aan de schoolpoort. Hulp aan de schoolomgeving bij oversteken wordt als 

positief ervaren.  

Kinderen zien ook een rol weggelegd voor de school om kinderen te stimuleren met de fiets te komen. 

“De scholen kunnen ook regelen dat kinderen een dag met de fiets moeten komen”.(11 jaar) . Of “ We 

zouden 1 keer per jaar een autovrije schooldag moeten organiseren?” (10 jaar)  

 

Openbaar vervoer 

 

Een groot deel onder de kinderen maakt geen gebruik van het openbaar vervoer. Ze hebben amper 

ervaring met het nemen van een bus. Ze nemen wel eens de trein om een grotere uitstap te maken. 

Enkelingen halen aan dat de bus “te warm” of “onhandig is”. Enkelingen halen wel fijne ervaringen 

naar boven bij het nemen van de schoolbus “De schoolbus was leuk, want daar zaten kinderen op. Er 

zat daar zo’n grappige jongen op. ”(meisje, 10 jaar).  

Jongeren maken erg vaak gebruik van het openbaar vervoer voor hun verplaatsingen. Ze nemen vaak 

de bus om naar school te gaan. Ze storen zich wel aan het busvervoer in de stad. Bussen zijn vaak te 

vol, te warm en komen te laat.  

“Je wordt verplet in de bus.” (meisje 16 jaar)  

Moest het busvervoer beter georganiseerd zijn, zouden volgens hen meer mensen de bus nemen. Ze 

vinden het belangrijk dat mensen het centrum met de auto vermijden en gebruik maken van het 

busvervoer of de fiets.  

Heel wat jongeren in Aarschot nemen de trein om naar school te gaan. Aarschot is een scholenstad 

met specifieke beroepsrichtingen die jongeren uit andere steden of gemeenten aantrekt. Ze maken 

dagelijks gebruik van de trein. Andere jongeren nemen wel eens  de trein voor een uitstap naar Leuven 

of een andere stad. 

 

AUTOVRIJ centrum 
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Kinderen  en jongeren halen regelmatig aan dat een autovrij centrum een interessant gegeven zou zijn. 

“ Een rustige stad is leuk en minder gevaarlijk” (9 jaar) . “Met de auto in de stad rijden is handig als het 

dringend is, maar als voetganger moet je de hele tijd opletten en dat is niet leuk.” (10 jaar)  

Volgens de kinderen en jongeren dienen mensen hun auto aan de rand van het centrum te parkeren 

om zo zich verder te verplaatsen per fiets, te voet of een bus. Een parking aan het centrum, zoals de 

Demervallei wordt als een goede oplossing gezien. Er zouden meerdere grotere parkeerruimtes mogen 

komen rond het stadscentrum volgens de kinderen en jongeren.  

“De wegen in Aarschot centrum zijn ‘ s morgens en ’s avonds rond de scholen heel gevaarlijk en er is 

veel file. Ons voorstel is om ’s ochtends en ’s avonds (tijdens de piekuren) het centrum af te sluiten voor 

auto’s. We maken aan de rand van Aarschot meer grote parkings zoals aan de Demervallei. De ouders 

kunnen hun auto kwijt op de parking en kunnen kiezen of ze te voet of met de schoolbus naar school 

gaan. Zo worden kinderen en ouders gestimuleerd om met de fiets te komen, de auto thuis te laten en 

op een veilige manier naar het stadscentrum te komen.” (16 jaar)  

Ze dromen van een stad waar er ruimte is voor de voetganger en de fietser omwille van 

veiligheidsredenen opdat  “je rustig kan wandelen en auto’s op een andere plek rijden”, maar ook 

omwille van de gezondheid. “Gezonde, frisse lucht want je moet niet in de auto zitten.” 

 

PIJNPUNTEN 

 

Kinderen en jongeren halen tijdens de gesprekken ook regelmatig concrete plaatsen aan in de stad die 

ze als onveilig ervaren.  

- Speelhovenstraat  

- Schoonhovenstraat  

- Diestsesteenweg van Rillaar naar Aarschot 

- Aan de Unikamp oversteken 

- Kruispunt Albert Heijn “gevaarlijk”.  

- Testeltsesteenweg “grote baan om over te steken” 

- Schaluin “Het Schaluin is gevaarlijk, je moet er over het voetpad rijden”.  

- Kortakker 

- Langestraat  

- Fietspad aan de school (Knipoog) te smal 

- Ovonde  

- Diestsestraat centrum 

- Kerk van Rillaar  

- Demervallei   

- Station oversteek naar fietsenstalling 

- Bekaf kruispunt  
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- Kruispunt Vinea  

- Geen oversteekplaats aan Unikamp 

- Fietspaden Elisabethlaan “veel barsten en chaos aan de bushaltes”  

- Gijmelsesteenweg “smal, putdeksels liggen hoger” 

- Langdorpsesteenweg 

- Groenstraat “donker”  

- Liersesteenweg: stuk zonder fietspad 

- Brug Liersesteenweg  

- Gelrode brug over spoorweg 

- Hersteltsesteenweg aan bushaltes “mensen lopen over fietspaden” 

 

 

CONCLUSIE 

Het thema verplaatsing in de publieke ruimte is een thema dat erg leeft onder de kinderen en jongeren. 

Verschillende kinderen en jongeren pikten het thema eruit om verder over na te denken tijdens één 

van de methodieken. 

Verkeer niet veilig: Kinderen en jongeren vinden dat het verkeer in de stad niet veilig is. Ze halen 

verschillende aspecten van het verkeer aan die maken dat ze dit als onveilig ervaren:  de moeilijkheid 

om  over te steken,  de infrastructuur voor fietsers, snelheid auto’s en het drukke verkeer.  

Acties ter bevordering van de veiligheid: Kinderen en jongeren zien heel wat mogelijkheden om de 

verplaatsing veiliger  te maken:  een uitbreiding en aanpassing van de fietspaden (breedte, afscherming 

van ander verkeer, opvallender); ondersteuning bij oversteken; fietsacties in samenwerking met de 

scholen, autovrij stadscentrum; sensibiliseringscampagnes voor bestuurders, 

sensibiliseringscampagnes om fietsen te stimuleren, extra ingrepen om snelrijders te vermijden en 

controles. 

Met de fiets naar school: Kinderen zouden het liefst van al met de fiets naar school gaan.  Ze halen 

verschillende redenen aan waarom ze fietsen naar school leuk en belangrijk vinden (ontspanning, goed 

voor het milieu, beweging, …) Ze vinden dat er meer aandacht aan alternatieve verplaatsingen besteed 

moet worden zoals fietsen en het busvervoer. 

Fietsinfrastructuur: Kinderen en jongeren halen aan dat het belangrijk is om te investeren in een 

uitgebreide en goede fietsinfrastructuur.  

Openbaar vervoer: In tegenstelling tot kinderen, maken jongeren vaak gebruik van het openbaar 

vervoer voor hun verplaatsingen. Bussen zijn vaak te vol, te warm en komen te laat.  

Autovrij centrum: Tenslotte halen kinderen en jongeren regelmatig aan dat een autovrij centrum een 

interessant gegeven zou zijn. Mensen dienen hun auto in de rand van het centrum te parkeren om zo 

zich verder te verplaatsen per fiets, te voet of een bus.  



113 

Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

Plaats voor voetgangers en fietsers: Kinderen en jongeren dromen van een stad waar er ruimte is voor 

de voetganger, de fietser, de bus. Er moet volgens hen meer aandacht zijn voor alternatieve 

verplaatsingen.  
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BELEVING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE 
 

INTRODUCTIE 

 

Het thema publieke ruimte bevat zowel de verplaatsing in en de beleving van de publieke ruimte. De 

beleving van de publieke ruimte gaat over hoe kinderen en jongeren de stad ervaren, op welke manier 

ze gebruik maken van de publieke ruimte en de plaatsen die ze leuk of minder leuk vinden.  

Tijdens het onderzoek kwamen er verschillende aspecten aan bod. We bespreken achtereenvolgens 

de aspecten  groen in de stad, afval in de stad, inrichting publieke ruimte voor kinderen, inrichting 

publieke ruimte voor jongeren, vormgeving, levendige stad en rustige stad.  

 

GROENE STAD 

 

Kinderen en jongeren vinden groen in de stad heel belangrijk. Zo blijkt dat wanneer kinderen hun 

ideale buurt mogen samenstellen, ze opvallend vaak  kiezen voor veel groene elementen in hun buurt: 

een park, een speelbos, bomen, planten, bloemen, een weide, natuurlijke speeltuin. Kinderen 

verkiezen ook vaker de natuurlijke speelplein in plaats van de gewone speeltuin. 

 

Als het aan de kinderen ligt mogen er nog meer bomen zijn in de stad. Een klimboom op de  grote 

markt, extra bomen op school, op de weg naar school, in hun woonomgeving, … .   

Bij het inrichten van hun ideale buurt of speelruimte halen kinderen heel vaak dieren aan. Ze plaatsen 

regelmatig dieren “waar kinderen naar kunnen komen kijken” (jongen, 9 jaar)  
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Heel wat kinderen gaan af en toe spelen in een bos in de omgeving. “In de natuur kan ik overal komen. 

Ik moet niet oppassen voor een fietspad of een weg (9 jaar).”  Enkele kinderen doen dit nooit. 

Ook jongeren hechten belang aan een groene omgeving.  Ze vinden het leuk om eens “rustig op ’t 

gemak te zitten. “ “ Wij willen meer groen. De bomen op de grote markt dat is zo van willen maar niet 

kunnen”.  

 

“Orleanstoren chille spot” 

 

“Stadspark maakt Aarschot beter”.  

Jongeren stellen voor om meer groen te plaatsen op de plekken die niet in gebruik zijn in de stad. Ze 

stellen ook voor om bestaande groene plaatsen op te knappen (bijvoorbeeld: Orleanstoren).  
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AFVAL IN DE STAD 

 

Kinderen en jongeren storen zich aan het afval dat op de grond ligt. Het merendeel zou Aarschot niet 

omschrijven als een vuile stad, maar vinden wel dat er op bepaalde plaatsen en op regelmatige basis 

afval op straat ligt.  Ze vinden afval op de grond niet kunnen.  “Het is heel belangrijk dat het proper is, 

anders is het niet leefbaar en ook voor de dieren zodat ze kunnen blijven leven. “ (11 jaar)  

Kinderen geloven in opruimacties met zowel kinderen als ouders. Ze denken ”als mensen merken 

hoeveel werk het is om het proper te maken, hebben ze de motivatie om het proper te houden.” (11 

jaar) 

Onder de jongeren leeft het thema ook. Wanneer ze de stad in trekken om foto’s te nemen van dingen 

die hen aanspreken/niet aanspreken in de stad, worden er regelmatig foto’s getrokken van afval.  

 

“In Aarschot is veel vuil, ook blikjes naast de vuilbakken enzo.” (16 jaar, meisje)  

Jongeren geloven dat een propere stad ook een pull factor is voor mensen. Een propere stad zorgt er 

voor dat er meer mensen naar de stad zullen komen. Meer mensen betekent een betere economie 

volgens hen. “Hoe properder, hoe meer mensen er komen naar Aarschot…. Properheid lokt properheid 

uit.” (jongen, 17 jaar)  

Kinderen stellen de volgende oplossingen voor om iets te doen aan het afval in de stad. 

o Meer vuilnisbakken 

o Meer controle op mensen die vuil op de straat gooien 

o Opruimacties met kinderen, ouders, bewoners.  

Jongeren stellen de volgende oplossingen voor om iets te doen aan het afval in de stad. 

o Afval oprapen als werkstraf wanneer je vervuilt.  

o Meer controle door (wijk) agenten 

o Meer vuilnisbakken plaatsen 
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o Opvallende vuilnisbakken (mooi en felle kleuren) 

o Posteractie om te sensibiliseren. Op de posters “moet er een echte foto staan, geen tekening. 

Met een echte foto gaan mensen het aux serieux nemen. Dit is geen grapje.”  

 

INRICHTING PUBLIEKE (SPEEL) RUIMTE VOOR KINDEREN  

 

SPEELSHEID 

 

Speelsheid in een stad vinden kinderen en jongeren belangrijk. Het mag als eens luchtig, grappig en 

speels zijn;  zo plaatsen de kinderen regelmatig speelse elementen in hun ideale buurt. Van leuke 

dingen op de stoep tot speelse kunst.   

  

 

SPELEN IN DE BUURT  

 

Uit divers onderzoek blijkt dat ‘buiten spelen’ belangrijk is. Buiten spelen heeft positieve effecten op 

de psychische, fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen.50 Kinderen vinden buiten spelen en spelen 

in hun buurt belangrijk. Bij het ontwikkelen van hun stad of buurt wordt er steeds gezorgd voor 

voldoende speelmogelijkheden in de buurt. Zo hebben enkele kinderen “hun buurt zo gemaakt dat er 

veel ruimte is om te spelen” (meisje 9 jaar) en hebben ze de woonwijk in een rustige buurt gezet zodat  

“wanneer er ook veel kinderen wonen deze kunnen buiten spelen met elkaar zonder gevaar.”(meisje 9 

jaar)  

In hun buurt kunnen spelen vinden ze wel heel belangrijk. “Een stuk asfalt om te spelen is ook al goed 

(jongen, 8 jaar).” Heel veel kinderen halen aan dat er in hun buurt niet gespeeld kan worden.  Er zijn 

geen pleintjes of speeltuintjes in de buurt, hun straat is te druk of er zijn hindernissen zoals 

                                                           
50 ‘Buitenspelen en kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt’ (2011) Jantje Betob 
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wegenwerken.   Een meisje maakte de opmerking dat ze juist door de wegenwerken, juist wel op straat 

kon spelen. De straat was helemaal opgebroken.  

Enkele kinderen halen wel aan te kunnen spelen in hun buurt doordat er een pleintje is, een 

voetbalveld of doordat het een rustige straat is.  

Tijdens enkele gesprekken kwam het concept speelstraat aan bod. Kinderen zouden het goed vinden 

moesten er meer dergelijke initiatieven zijn/meer mogelijkheden om te spelen in hun buurt zijn.  

 

Enkele kinderen halen aan dat er “vroeger meer pleintjes waren maar dat er nu veel meer huizen zijn 

gebouwd” (10 jaar). “Verlaten gebouwen moeten afgebroken worden en hier moeten pleintjes of groen 

komen. “ (11 jaar)  

Bij het ontwikkelen van hun ideale stad voorzien heel wat kinderen een lange speelstraat. Kinderen 

zien georganiseerde speelstraten als een goed initiatief om te kunnen spelen in hun buurt. Niet enkel 

sporadische speelstraten, maar ook vaste speelstraten vinden ze belangrijk. “Als er kinderen zijn die op 

straat willen spelen dan kunnen ze altijd naar daar komen als ze bijvoorbeeld geen speeltuin hebben. 

En dan kunnen ze de straat afsluiten zodat er geen auto’s kunnen komen.”  (meisje 11 jaar)  

 

SPEELRUIMTE  

 

Kinderen richten speeltuinen of buurten in waarbij ze rekening houden met andere doelgroepen. Zo 

ontwerpen ze speeltuintjes met ook elementen voor jongeren kinderen.  Ze houden ook rekening met 

hun ouders door zitbanken, een bar in de speeltuin of een markt naast de speeltuin te voorzien.  Ze 

vinden het belangrijk dat er speelplekken ontwikkeld worden waar ze met hun ouders kunnen komen 

en ze samen hun vrije tijd kunnen beleven. 
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“We hebben de natuurspeeltuin naast de woonwijk geplaatst. Zo kunnen de volwassenen eens naar de 

natuur gaan kijken en de kinderen hoeven niet ver te gaan om te gaan spelen.” (meisje 10 jaar)  

Bij het inrichten van speelterreinen zijn er enkele terugkomende elementen: 

 Avontuurlijk spelen: klimmen, parcours, deadride, freerun, skatepark 

 Natuur: Kinderen kiezen volop voor natuurelementen op speeltuinen of in hun 

woonomgeving. 

 Kinderen verkiezen ook vaker de natuurlijke speelplein in plaatse van de gewone speeltuin. 

 Hutjes en huisjes 

 Water: Kinderen halen opvallend veel water aan in hun ontwerpen van speeltuinen of ideeën. 

In de speeltuinen maar ook “een fontein in het park” 

 Rustige plek en bankjes 

 Sportmogelijkheden: Van een voetbalveld tot een basketplein.  

Kinderen vinden dat speelimpulsen verspreid moeten worden naargelang waar kinderen wonen. Er 

gekeken moet worden naar waar het merendeel van de kinderen wonen en aan de hand daarvan 

moeten speelmogelijkheden ontwikkeld worden.  

Ook jongeren uiten zich over de publieke ruimte voor kinderen. Enkele keren werd er aangehaald dat 

kinderen meer betrokken dienen te zijn bij inrichting publieke ruimte. Jongeren halen aan dat kinderen 

weinig te zeggen hebben. Ze hebben niets te zeggen. Er komen nieuwe wijken, maar nooit speeltuigen 

(18 jaar)  

Jongeren vinden dat er meer speelplekken moeten zijn voor kinderen. 

 

VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR  

 

Er zijn enkele zaken die regelmatig terug komen wat betreft de vrijetijdinfrastructuur:  

 Kinderen plaatsen recreatiemogelijkheden zoals het zwembad, speeltuin of sporthal vaak bij 

elkaar in de omgeving.  

 Kinderen vinden een zwembad en water in hun omgeving erg belangrijk. Wanneer kinderen 

hun ideale stad of buurt ontwikkelen wordt er heel vaak een zwembad geplaatst. Ze halen aan 

dat “dit wel leuk is om in de buurt te hebben” (meisje, 9 jaar).  

 Kinderen plaatsen regelmatig een skateterrein in hun ideale buurt of stad.  

 

INRICHTING PUBLIEKE RUIMTE VOOR JONGEREN 

 

SAMENKOMEN EN HANGEN 
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Wanneer jongeren hun stad inrichten of de stad in beeld brengen, hechten ze veel belang aan 

ontmoetingsplaatsen voor jongeren.   Zo plaatsen ze bij het inrichten van hun ideale stad regelmatig 

een jeugdhuis centraal en benadrukken ze het belang ervan om samen te komen met vrienden (zie 

verder). Er dient volgens hen plaats en ruimte te zijn om samen te komen en te praten met elkaar, 

zowel binnen als buiten, formeel als informeel.    

De buitenruimte van Jeugdcentrum De Klinker heeft een dubbele betekenis als publieke ruimte voor 

jongeren. Langs de ene kant is er een groep jongeren voor wie de buitenruimte een  fijne 

ontmoetingsplaats  is om samen te komen met vrienden, te sporten, te hangen.  Een andere groep, 

waaronder ook veel jeugdhuisvrijwilligers, hebben vaak negatieve ervaringen met de jongeren die 

buiten hangen. Ze halen aan dat er veel drugs gebruikt wordt, veel afval achtergelaten wordt, … . (zie 

verder).  

Naast de buitenruimte aan Jeugdcentrum De Klinker worden nog heel wat andere 

ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte aangehaald. Ze trekken ook  regelmatig foto’s van plaatsen 

waar ze graag samenkomen met andere jongeren:  het stadspark, een café, bankje etc.  

 

“Leuk om iets te gaan drinken.” 

 

VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR  

 

 

 Jeugdcentrum De Klinker 

 Hangplek aan De Klinker 
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 Winkels (snoepwinkel, …)  

 Raskinkade 

 Museumtuin 

 Fietspad langs de Demer  

 Meetshovenbos 

 Bekaf (speeltuin)  

 Stadspark 

 Skatepark 

 Orleanstoren 

Jeugdcentrum De Klinker wordt als een positieve plaats omschreven. Jeugdcentrum De Klinker wordt 

als ontmoetingsplek aangehaald. Het merendeel van de jongeren kent Jeugdcentrum De Klinker van 

fuiven, te skaten, de hangplek, buiten te hangen, … . Ze zien Jeugdcentrum De Klinker als een plaats 

waar er zowel binnen als buiten potentieel ligt om samen te komen. 

“Er is een zaal in De Klinker. Ons voorstel is om elke week een ontmoetingsfuif te organiseren in De 

Klinker. Jongeren organiseren dit zelf, voor alle leeftijden. Zo ontmoet je mensen met andere interesses. 

(meisje, 15 jaar)  

“Jongeren hangen te veel op straat. Door muziek buiten aan De Klinker te zetten (voorbeeld elke week) 

creëren we een ontmoetingsplek. Geen fuif.” 

Het is opvallend dat er een grote groep van jongeren graag aan Jeugdcentrum De Klinker buiten 

samenkomt. De nieuwe hangplek en de andere bankjes worden als positief ervaren. 

 

 

 Jeugdcentrum De Klinker “felle mannen” “ drugs” 

Jeugdcentrum De Klinker wordt als een negatieve plaats omschreven. Jongeren voelen zich 

niet comfortabel bij bepaalde jongeren die rondhangen aan Jeugdcentrum De Klinker. Ook 

jongeren van het jeugdhuis zelf halen aan dat ze zich niet altijd op hun gemak voelen en 

omkadering missen. Er wordt aangehaald dat De Klinker bekend staat als een plaats waar vaak 

drugs wordt gebruikt.  

 Stationsbuurt “echt ni leuk” “vlo’s pikken”, “drugs”, …  

Jongeren vinden de stationsbuurt geen aangename plaats om te komen.  Ze vinden dat er 

meer controle moeten komen,  meer verlichting geplaatst moeten worden. Er lopen vaak 

dronken mensen rond waardoor ze zich niet op hun gemak voelen. Verder halen ze aan dat 

zitbanken welkom zijn aan de stationsbuurt. Volgens hen zouden er extra vuilnisbakken 

moeten komen. De vuilnisbakken aan de stationsbuurt zijn schaars en zitten altijd vol. Dit is 

volgens hen een reden waarom er veel vuilnis op de grond beland.   

 Bibliotheek en museum:  
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Er zou een breder aanbod moeten zijn voor jongeren in de bibliotheek. Enkele jongeren vinden 

het een saaie plek om te komen.  

VERDER 

 

Op vlak van publieke ruimte in de vrijetijdssfeer komen volgende zaken ook (regelmatig) terug:  

 Jongeren hechten belang aan sportmogelijkheden.  

 Jongeren vinden dat er meer fuiven mogen zijn. 

 Een groep jongeren haalt aan dat de zaal van Jeugdcentrum De Klinker groter moet zijn. 

Doordat er te weinig plaats is bij fuiven staan veel jongeren buiten. Als het gebouw groter 

wordt, gaan er meer jongeren binnen staan.  Ook de nieuwe hangplek staat goed, verder van 

de huizen. Zo’n plekken mogen er nog komen.  

 Jongeren vinden dat er meer leuke winkels mogen komen in de stad (zie verder: “levendige 

stad”). 

 

VORMGEVING: KLEUR EN MOOIE GEBOUWEN 

 

Over het algemeen vinden kinderen en jongeren dat hun buurt of stad wel mooi is. Voor enkele 

jongeren is de stad een vertrouwd gegeven omdat ze geboren en getogen zijn in de stad. Dit maakt 

dat ze graag in de stad komen. 

Over het algemeen missen de kinderen en jongeren kleur, versiering en spel in de stad.  Dit kwam terug 

in verschillende methodieken. Ook jongeren vinden dat er best meer kleur en spel mag zijn. Zo trokken 

enkele jongeren een foto van de “waar-is-Wally -zoektocht “ in de stad.  

“Leuke actie. Dat is leuk en mag meer. Zoals bijvoorbeeld de boekenjager.” (meisje 16 jaar)  

 



123 

Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

Jongeren hechten belang aan mooie gebouwen. Zo hebben ze een uitgesproken mening over het 

vernieuwde dienstencentrum, wat als een mooi gebouw aanzien wordt. Ook over het station hebben 

ze een uitgesproken mening. Het station is dringend aan renovatie toe, stellen ze.  

 

LEVENDIGE STAD VS EEN RUSTIGE STAD 

 

Enerzijds wensen kinderen en jongeren nog wat meer leven in de brouwerij. Heel wat jongeren halen 

aan dat “Aarschot dood is”. ’Zo willen ze meer activiteiten voor jongeren (fuiven, muziek, …) . ‘s Avonds 

is er volgens de jongeren (in de week) weinig te doen in de stad en is de stad bij gevolg vaak verlaten. 

Sommige jongeren halen aan dat ze zich hierdoor ook onveiliger voelen. Meer passage op straat zorgt 

volgens hen voor een hoger veiligheidsgevoel.  

Jongeren vergelijken de stad heel vaak met andere steden zoals Leuven, Mechelen en Antwerpen. In 

vergelijking met die steden vinden ze het hier klein en missen ze enkele winkels. “Alles is kleiner, er is 

niet zo veel.” (16 jaar, meisje)  

Ook wat betreft de winkels willen jongeren meer leven in de brouwerij. Zo worden door heel wat 

jongeren winkelketens (Bershka, H&M,  Pull and Bear) aangehaald die ze missen in de stad. “In 

Aarschot zijn er niet veel winkels om te shoppen. Soms is het leuk om eens naar een andere stad te 

gaan, ik heb er amper tijd voor. Het zou gemakkelijker zijn als er in Aarschot winkels waren. (meisjes, 

16 jaar)  

Tenslotte hechten ze belang aan ook speciaalzaken. Zo verkiezen ze het vlees van een beenhouwerij 

boven het vlees in de supermarkt want “het is eerlijker, het is verser.” 

Langs de andere kant is het opvallend dat er regelmatig verwezen wordt naar rustplaatsen of -

momenten voor kinderen, jongeren en andere doelgroepen in de stad.  Kinderen bijvoorbeeld plaatsen 

in hun ideale stad regelmatig banken “want dat is dan een plaats om rustig te worden” (meisje, 9 jaar).   

Sommige kinderen en jongeren zouden graag plaatsen willen in de stad waar ze tot rust kunnen komen. 

“Een rustige plek want op veel plaatsen is er veel lawaai en is het druk (11 jaar)”  

Verder wordt het woord “rust” nog vaak aangehaald wanneer kinderen het hebben over plekken op 

de speelplaats, momenten van rust op school, de ruimte hebben om rustig te kunnen spelen, … .  

 

CONCLUSIE 

 

Groen in de stad: Kinderen en jongeren vinden groen in de stad heel belangrijk. Zo blijkt dat wanneer 

kinderen hun ideale buurt mogen samenstellen, ze opvallend vaak  kiezen voor veel groene elementen 
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in hun buurt: een park, een speelbos, bomen, planten, bloemen, een weide, natuurlijke speeltuin, … . 

Voor kinderen en jongeren mag de stad meer vergroenen.  

Kinderen verkiezen de natuurlijke speeltuin boven de gewone speeltuin. 

Spelen in de buurt: Kinderen vinden het belangrijk om te kunnen spelen in hun buurt. Ze zien heel wat 

mogelijkheden in speelterreinen aanleggen,  speelbossen, speelstraten (tijdelijk of permanent) en 

pleintjes om te kunnen spelen.  

Afval: Kinderen en jongeren storen zich aan afval op de grond. Ze geloven dat properheid, properheid 

uit lokt en acties nodig zijn om het proper te houden. Zo stellen ze acties voor om dit aan te pakken: 

meer vuilbakken op specifieke plaatsen, meer controle, sensibiliserings- en opruimacties.  

Meer spel, kleur en versiering: De stad mag speelser, kleurrijker en meer versierd zijn volgens de 

kinderen en jongeren. Jongeren hechten belang aan aantrekkelijke vormgeving.  

Inrichten speelruimte: Bij het inrichten van speelruimte door kinderen zijn er enkele elementen die 

opvallend vaak terugkomen: avontuurlijk spelen (klimmen, parcours, …), natuurlijke elementen, hutjes 

en huisjes, water, sportmogelijkheden en rustplekken. Kinderen houden rekening met andere 

leeftijdsgroepen en voorzien ruimte voor hun ouders (bankjes, bar, …).  

Rust en leven: Jongeren willen een levendige stad met leuke winkels passend bij hun leefwereld, 

activiteiten voor jongeren, passage, … . Langs de andere kant hebben kinderen  en jongeren nood aan 

rustplaatsen – en momenten in de stad en op school.  

Ontmoeten: Jongeren hebben graag ruimte om elkaar te ontmoeten en samen te hangen. Niet 

iedereen komt even graag op bepaalde plaatsen (voorbeeld: Jeugdcentrum De Klinker).  
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INSPRAAK EN PARTICIPATIE 
 

ALGEMEEN 

 

Kinderen en jongeren vinden het erg fijn dat hun mening gevraagd wordt. Ze vinden dat dit meer mag 

gebeuren. “Precies zoals in het echt” (meisjes 16 jaar). Sommige kinderen en jongeren stonden precies 

te wachten op een moment om hun mening te uiten. 

Kinderen en jongeren willen graag gehoord worden over allerlei thema’s die hen aanbelangen. 

“Kinderen mogen mee stemmen over dingen die gaan veranderen. Bijvoorbeeld een pleintje.” (10 jaar). 

Ze vinden dat ze meer betrokken moeten worden. Ze willen betrokken worden bij zowel  evidente 

thema’s zoals het inrichten van een pleintje, als bij minder evidente thema’s. “Jongeren willen ook hun 

mening geven, hun stem uitbrengen, maar we weten niet hoe. Politiek is ook belangrijk voor ons. “ (16 

jaar”)  

De kinderen ervaren de burgemeester als een belangrijk figuur die heel wat te zeggen heeft over de 

stad.  “We zouden een brief kunnen sturen naar de burgemeester met de hele klas.” (10 jaar)  

Jongeren halen ook de kracht van jong zijn naar boven. “Dan heb je meer fantasie en word je niet 

tegengehouden door sociale druk” ( 15 jaar). 

Wanneer we met kinderen en jongeren in gesprek gaan, beseffen ze ook wel dat er goed moet 

nagedacht worden over ideeën en de acties die daaruit voortkomen. Ze stellen elkaar rake vragen over 

de haalbaarheid van bepaalde voorstellen. Ze halen aan dat “niet alle ideeën gerealiseerd kunnen 

worden”. Ze denken ook na over acties om geld in te zamelen om iets te bereiken”. 

Uiteraard zijn er ook kinderen en jongeren die minder geïnteresseerd zijn om hun mening te geven, te 

participeren, … . Niet iedereen hoeft te participeren. “Het moet niet verplicht zijn”. 

Toch vinden ze dat er meer inspanningen gedaan mogen worden om hun mening te vragen.  Kinderen 

en jongeren hadden ook heel wat concrete ideeën over hoe kinderen en jongeren bevraagd zouden 

moeten worden. 
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PARTICIPATIEVOORSTELLEN 

 

KANSEN OP SCHOOL 

 

Er zijn heel wat scholen die een leerlingenraad hebben. In de leerlingenraad worden relevante  thema’s 

op school besproken en/of acties en activiteiten uitgewerkt. Toch heeft nog niet elke school een 

leerlingenraad . Een leerlingenraad is voor veel kinderen en jongeren een interessante optie. “Er zou 

een leerlingenraad moeten komen.”  Een leerlingenraad is niet voor iedereen aantrekkelijk of bereikt 

niet iedereen. Toch is het belangrijk om andere mogelijkheden te verkennen om ook die kinderen en 

jongeren te bereiken Zo is er een school die beurtrol organiseert onder de leerlingen om in de 

leerlingenraad te zetelen. Zo heeft iedereen de kans om eens zijn zegje te doen.  

 

BIJEENKOMSTEN VOOR KINDEREN/JONGEREN 

 

“We zouden een clubje op kunnen richten met een groep kinderen die samen gaat nadenken (11jaar, 

meisje)” 

Enkele jongeren stellen voor om bijeenkomsten te organiseren. Zo stelt een groep jongeren voor om 

infoavonden te organiseren voor jongeren in het jeugdhuis. Jongeren zijn niet verplicht om te komen. 

Ze zijn vrij om hun mening te geven en hun stem daar uit te brengen. De thema’s die aan bod komen 

moeten over zaken gaan die jongeren aanbelangen. Ze zijn van mening dat de politieke partijen een 

apart jongerenprogramma moeten hebben. Een andere groep stelt voor om overTop (naar analogie 

van de Overkophuizen) huizen te organiseren waar jongeren terecht kunnen om samen te komen. Ze 

omschrijven dit als een soort van jeugdhuis waar je samen kan komen; praten met elkaar, en ook je 

mening kwijt kan.  

 

ENQUÊTES 

 

Jongeren halen regelmatig het idee naar boven om enquêtes te organiseren om de mening van 

jongeren te weten te komen. Hiervoor stellen ze een samenwerking voor van de verschillende scholen, 

zowel lagere scholen als secundaire scholen. Jongeren geloven dat als ze weten waarvoor die enquête 

dient, de jongeren deze wel zullen invullen. Een bekend figuur om dit in “the picture” te zetten helpt. 

De enquêtes moeten op verschillende manieren verspreid worden: papieren versies, op straat, via 

smartschool, via sociale media, .. .  

 

BEVRAGINGEN OP STRAAT  
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Jongeren halen aan dat op straat bevragen een goede methodiek is.  

“Jongeren moeten bevraagd worden op straat of aan de schoolpoort over verschillende thema’s. Hun 

mening is ook belangrijk.” 

“Op woensdag bijvoorbeeld aan De Klinker. Gewoon naar de jongeren toe gaan.” 

 

ONLINE 

 

Zowel kinderen als jongeren zien de mogelijkheden in van online-communicatie.  

Enkele jongeren  stellen voor om een Facebookpagina voor jongeren te maken. Hierop kan de mening 

van jongeren gevraagd en kunnen ze zelf hun ei kwijt.  

“ Je kan hierop iets van jezelf posten, je mening over iets.  Of als er iets te doen is. Voorbeeld het afval. 

Ik vind dit zelf een probleem aan de Klinker. Ik ben de enige van mijn vrienden die hier iets van zegt. De 

Klinker doet veel voor de jeugd, maar veel jongeren gooien afval op de grond (blikjes bier, papiertjes, 

glazen flessen). Als mensen hun mening op die pagina zouden kunnen zetten zou dat goed zijn. Dit idee 

, of dat idee. Via sociale media stroomt dat dan binnen. (meisje 15 jaar)  

Online kan je heel wat thema’s bespreken en campagnes op gang trekken. Vrijwilligers en jongeren 

zouden die projecten mee moeten ondersteunen. Bekende Vlamingen kunnen bijvoorbeeld het 

gezicht vormen van deze campagne om het in the picture te zetten.  

Ook kinderen halen aan dat er mogelijkheden zijn online: “via de computer kunnen de kinderen hun 

ideeën kwijt.” 

 

IDEEËNBUSSEN 

 

Kinderen vinden het belangrijk dat iedereen zijn mening kan geven. Als je een idee hebt, zou je het 

ergens kwijt moeten kunnen. Ongeacht wie je bent, waar je bent en het moment.  Ideeënbussen lijkt 

hen een goed idee omdat je zo niemand uitsluit.  

“Er zou een ideeënbox op straat moeten komen waarin alle kinderen hun ideeën kunnen stoppen.” Dit 

idee kwam enkele keren aan bod bij de kinderen, en ook eens bij de jongeren.” “Zo kan iedereen zijn 

idee mening geven, want iedereen heeft het recht.” (11  jaar)  

Hoe zou de ideeënbus er voor hen moeten uitzien? 
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o Opvallend,  bijvoorbeeld geel 

o Op verschillende plaatsen: bushaltes, de bib, de scholen, de kerk, het stadspark, het 

gemeentehuis en aan de speeltuinen.  

o De bus moet regelmatig leeggemaakt worden.  

Kinderen zijn zich bewust van het feit dat niet alle ideeën gerealiseerd kunnen worden.  

 

HERHALING EN TERUGKOPPELING 

 

De mening van kinderen en jongeren moet op regelmatige basis gevraagd worden.  

 “We zouden elk jaar een onderzoek moeten doen naar de mening van kinderen. Er zou bijvoorbeeld 

een brief gestuurd kunnen worden naar alle kinderen. (10  jaar, jongen).” 

“Elk jaar mogen de kinderen gaan stemmen over vanalles (10 jaar).” 

Wanneer kinderen en jongeren hun mening geven, vinden ze het ook belangrijk dat er wordt 

teruggekoppeld wat er met hun ideeën gedaan werd.  

 

CONCLUSIE 

 

Kinderen en jongeren willen gehoord worden: Kinderen en jongeren willen graag gehoord worden 

over allerlei thema’s die hen aanbelangen. Ze zijn erg enthousiast wanneer dit gedaan wordt en vinden 

dat er meer inspanningen gedaan mogen worden om hun mening te vragen. Ze zijn ook realistisch over 

het feit dat niet alle ideeën gerealiseerd kunnen worden.   

Concrete voorstellen: Kinderen en jongeren hadden ook heel wat concrete ideeën over hoe ze 

bevraagd zouden moeten worden. Ze hebben voorstellen waarbij je individueel aan de slag gaat of in 

groep: bijeenkomsten voor kinderen of jongeren; enquêtes, bevragingen op straat, online 

mogelijkheden, ideeënbussen, … .  

Kansen op school: Kinderen en jongeren zien heel wat kansen weggelegd op school om hier nog meer 

aan te werken.  

Terugkoppeling naar de kinderen: Wanneer kinderen en jongeren hun mening geven, vinden ze het 

ook belangrijk dat er wordt teruggekoppeld wat er met hun ideeën gedaan werd. 
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GOED IN JE VEL 
 

ALGEMEEN 

 

Kinderen praten redelijk vlot over dit thema. Tijdens de gesprekken komen er ook vaak persoonlijke 

verhalen naar boven en vertellen ze over hoe zij hier mee zijn omgegaan. Van een ruzie met mama of 

een vriendje, tot verbaal of fysiek geweld.  

Er is een enorme diversiteit onder de kinderen en jongeren. Elk kind heeft zijn eigen manier om met 

gevoelens om te gaan. Van “eens goed in en uit ademen” tot “er openlijk over praten”. Sommige 

kinderen praten graag in groep over moeilijke thema’s, andere kinderen verkiezen dit niet te doen.  

Een groep jongeren (16 jarigen) kiest het thema goed in je vel eruit. Ze halen aan dat je goed voelen 

de start is van alles. “Er moeten moderne ziekenhuizen komen voor mensen die ziek zijn en ook 

depressief zijn bijvoorbeeld. En dan kan je ook dingen organiseren zoals busstroken en een grotere 

feestzaal.” 

Jongeren vinden het over het algemeen belangrijk dat mensen die met een probleem zitten, worden 

verder geholpen.  

 

PESTEN 

 

Heel wat kinderen hebben als eens te maken gehad met pesten. Ze hebben weet van een ander kind 

dat al eens gepest is geweest. Het is een thema dat wel leeft onder de kinderen. Ze halen ook enkele 

oplossingen aan om om te gaan met pesten:  

 Een belevingsdag op school rond het thema pesten waarin ze allerlei workshops volgen rond 

pesten, het thema bespreekbaar maken en in de kijker zetten 

 Acties op school organiseren om pestgedrag te verminderen.  

 

KANSEN SCHOOL 

 

Kinderen zijn verdeeld over het feit of ze met iemand op school kunnen praten als ze zich niet goed in 

hun vel voelen. Heel wat kinderen halen aan dat ze op school geen volwassenen hebben om mee te 

praten als ze zich niet goed voelen. Andere kinderen halen goede voorbeelden aan van systemen op 

school om over dingen te praten.  
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Kinderen vinden het belangrijk dat er op school iemand is om mee te praten als er een probleem is. 

Kinderen halen vaak de zorgjuf aan. Maar ook “een juf of meester aanduiden om mee te praten” (9 

jaar) . Wat vinden ze belangrijk voor zo’n figuur?  

 Discretie: Ze halen aan dat discretie wel heel belangrijk is. In sommige scholen bevindt zich het 

lokaal van de zorgleerkracht of praatjuf op de speelplaats. Dat vinden ze geen goed idee. “Een 

knop waarop je kan duwen als je met iets zit (9 jaar) ” werd ook als oplossing aangehaald.  

 Toegankelijkheid: Een afspraak maken ervaren kinderen als een drempel. “Er is een zorgjuf, juf 

X. Je moet met haar een afspraak maken om te kunnen babbelen. Ze is vaak aan het bellen. 

Het zou gemakkelijker zijn als je gewoon kon binnen wandelen.” (meisjes, 11 jaar) 

 Regelmatig langskomen: “Juf x komt enkel langs als er een probleem is. “Ze mag op andere 

momenten ook langskomen.” 

 Match: De kinderen moeten kunnen kiezen met wie ze willen praten. Zo wordt er aangehaald 

dat er best meerdere personen aanwezig zijn op school waarmee gepraat kan worden, zowel 

mannen als vrouwen.  

 Informatie. De kinderen langs hun kant moeten weten met welke vragen ze er terecht kunnen, 

de leerkracht langs de andere kant moet geïnformeerd zijn over wat zij/hij moet doen.  

In het kader van pestgedrag of leerlingen die zich niet goed voelen zien ze voor zichzelf ook een rol 

weggegeld. “Er zou een leerlingenraad moeten komen die acties kan bedenken voor op school. Ze 

kunnen bijvoorbeeld een oogje in het zeil houden en dan samen bespreken wat ze er aan kunnen doen” 

(meisje, 11 jaar) 

Kinderen halen aan dat het belangrijk is om in de klas over gevoelens, moeilijke thema’s of problemen 

te praten , maar niet iedereen ziet zichzelf iets vertellen. Zij zullen wel luisteren, stellen ze. 

Vooral jongeren zijn sceptisch over het feit iemand te hebben op school om mee te kunnen praten. 

Leerkrachten worden meermaals aangehaald als cruciale vertrouwenspersoon door de jeugd. 

Klastitularissen zouden echter een vertrouwenspersoon moeten vormen voor een klas, maar vaak is 

dit niet het geval. Het standpunt van een leerkracht in opleiding was echter dat dit voor leerkrachten 

veel te zwaar is en meer uit handen gegeven zou moeten worden aan een leerlingenbegeleider met 

een juiste opleiding hiervoor. 

Enkele mogelijkheden en aspecten die worden aangehaald door jongeren 

 Opleiding en bijscholing leerkrachten: Bijscholing aan leerkrachten moet aangeboden 

worden opdat ze weten hoe om te gaan met problemen van leerlingen en naar waar ze 

kunnen doorverwijzen. Leerlingenbegeleiders dienen ingeschakeld te worden met de 

juiste opleiding om jongeren verder te kunnen ondersteunen of door te verwijzen.  

 Jongeren halen aan dat het belangrijk is dat ze serieus genomen worden.  In de gesprekken 

met de jongeren wordt aangehaald dat ze van “het kastje naar de muur worden gestuurd 

en moeten ze 4 keer hetzelfde verhaal doen.”(meisjes, 15 jaar) 

 Toegankelijkheid: net als de kinderen, halen jongeren aan dat toegankelijkheid belangrijk 

is. Leerlingenbegeleiders en CLB’s dienen zelf toenadering te zoeken tot de leerlingen. Ze 

zouden zich meer moeten mengen onder de leerlingen zodat ze aanspreekbaar zijn. Ook 
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het werken met afspraken wordt als een drempel ervaren. Vaste dagen waarop je kan 

binnenwandelen zonder afspraak, zijn wenselijk.  

 

CURSUSSEN 

 

Om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren zich goed in hun vel zouden voelen, werd er voorgesteld 

om naschoolse cursussen te organiseren. “Zo kunnen kinderen kennis maken met kinderen van andere 

klassen en scholen. Zo kunnen ze meer vrienden maken tegen wie ze dan hun gevoelens kunnen 

vertellen en hun gevoelens niet moeten opkroppen. De cursussen zijn gratis en iedereen mag komen.” 

(11 jaar). 

 

TABOE 

Tijdens de gesprekken met de jongeren wordt aangehaald dat er nog steeds een taboe is over dit 

thema. “Jongeren durven niet te spreken, ze zitten tussen 4 muren en vinden hun weg niet.” Jongeren 

moeten hun gevoelens durven te uiten. Elkaars ervaringen aan de anderen vertellen kan jezelf maar 

ook anderen helpen. Ze zien een rol weggelegd voor het stadsbestuur om jongeren duidelijk te maken 

dat ze er niet alleen voor staan.  

Enkele jongeren uit de jeugdraad halen aan dat campagnes om het thema bespreekbaar te maken en 

jongeren de weg te wijzen, welkom zijn.  

Enkele jongeren halen aan dat sommige jongeren misschien wel weten waar ze terecht kunnen komen, 

maar de drempel te hoog zou zijn. Er hangt te veel taboe rond het thema bij jongeren. Volgens hen 

dient er ook rekening gehouden te worden met de taboesfeer en moet anonimiteit mogelijk zijn. Zo 

stellen ze voor om:  

- Fora uit te werken waarop jongeren over hun problemen kunnen praten. 

- Een telefoonnummer te communiceren waarop de jongeren altijd kunnen bellen. 

- Anonieme dropbus te plaatsen waar ze hun ideeën en vragen kunnen posten met hun 

contactgegevens bij. 

 

BEKENDMAKING DIENSTVERLENING 

Heel wat kinderen en jongeren weten niet met wat, bij wie en waar ze terecht kunnen met een 

probleem.  Het aanbod zou beter gecommuniceerd moeten worden volgens hen. “We zouden een 

groot bord op de speelplaats moeten zetten met waar de kinderen naartoe kunnen met bepaalde 

vragen.”(meisje, 10 jaar)  
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“Jongeren weten vaak niet waar ze naartoe moeten met hun problemen of om met iemand te 

babbelen.” (meisje 15 jaar)  

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Het is volgens jongeren niet altijd nodig om “professionele hulp” in te schakelen, soms is het misschien 

gemakkelijker erover te praten in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Voor vele jongeren kan de leiding van een jeugdvereniging bijvoorbeeld ook een vertrouwenspersoon 

vormen. 

Mogelijke aanpassingen: 

- Via informatieve spelen informatie geven over mogelijke problemen bij jongeren. 

- Informatie aanbieden over hulpinstanties zoals het JAC, nationaal nummer van de 

jeugdbeweging zelf) 

 

CONCLUSIE 

 

Laagdrempelig initiatief: Er is geen gekend en laagdrempelig initiatief in Aarschot om kinderen en 

jongeren de weg te wijzen in het welzijnsaanbod. Kinderen en jongeren weten niet waar ze naartoe 

kunnen indien ze een probleem hebben of zich niet goed in hun vel voelen. Ze kennen het bestaande 

aanbod niet en het aanbod is beperkt. 

Pesten: Het thema pesten leeft  bij de kinderen. Ze stellen zelf acties voor om pesten aan te pakken: 

van een belevingsdag tot acties op school.  

Aanbod bekend maken: Er is nood aan initiatieven om kinderen en jongeren verder te helpen 

(cursussen, campagnes, …) en het aanbod beter bekend te maken (campagnes, acties op school, …).  

Kansen op school: Kinderen en jongeren zien heel wat kansen op school om dit thema aan te pakken. 

Het is voor hen belangrijk om op school iemand te hebben waarmee ze kunnen praten. Enkele 

belangrijke aspecten die hierin meespelen zijn: discretie, toegankelijkheid, een goede match, 

zichtbaarheid van die persoon, zichtbare en duidelijke informatie.  

Vertrouwensfiguren: Naast professionele hulp spelen vertrouwensfiguren (leiding van een 

jeugdvereniging, vrienden,  …) een belangrijke rol.  Toch heerst er bij de jongeren een taboe om te 

praten over hun problemen en dit taboe moet volgens hen doorbroken worden.  
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VEILIGHEID 
 

VERLATEN 

 

Jongeren halen aan dat ze zich niet altijd veilig voelen in verlaten steegjes. Ze voelen zich ’s avonds 

veiliger wanneer en mensen in de buurt zijn.  “Veel jongeren, meisjes en jongens, worden lastig 

gevallen als het donker is. Er moet meer licht zijn.” Meer licht, meer camera’s,  meer patrouilles door 

de politie.” “Vb steegje van Klinker naar omhoog.”  

 

ALCOHOL EN DRUGS 

 

Jongeren halen bij het woord onveiligheid aan dat er “te veel drugs is in Aarschot. Aan stadspark, 

skatepark …” (jongen 15 jaar).  

Regelmatig wordt Jeugdcentrum De Klinker aangehaald als plaats waar er drugs wordt gebruikt.  

Enkele jongeren omschrijven Aarschot als een echte “drugsstad”. Er wordt openlijk drugs op straat 

gebruikt. In andere steden is dat veel minder op straat. Er wordt “vies veel gebruikt op feestjes”.  

Regelmatig stellen kinderen en jongeren voor dat er meer controle moet zijn op drugs. Andere 

jongeren vinden controle op drugs minder nodig en willen meer aandacht voor algemeen toezicht om 

hun veiligheidsgevoel te bevorderen (zie hieronder).  

Enkele jongeren stellen voor dat het gebruik van cannabis gelegaliseerd zou moeten worden vanaf 14 

jaar. “Jongeren ervaren stress en prestatiedruk. Door weed te legaliseren zou er minder stress en dus 

ook minder criminaliteit zijn.” (15 jaar)  

 

VECHTEN 

 

In Aarschot wordt er veel gevochten, volgens enkele jongeren. Het is een ware hype. Het wordt gefilmd 

en nadien op sociale media gezet.  

Jongeren zijn prikkelbaar waardoor ze zich sneller op elkaar afreageren. In het uitgaansleven is dit vaak 

het geval. “ Als er mensen tegen elkaar lopen op een feestje, is het direct ambras. De hele groep gaat 

er dan op af.”(jongen 17 jaar)  
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Jongeren halen aan dat er aan het begin van het schooljaar meer gevochten wordt dan naar het einde 

van het schooljaar. Volgens hen zou het kunnen dat dit komt omdat ze elkaar nog niet goed kennen.  

De vrijwilligers van het jeugdhuis voelen zichzelf  niet altijd veilig aan Jeugdcentrum De Klinker. Het 

vechten zorgt voor een onveiligheidsgevoel en een negatief imago voor De Klinker. Er zou volgens hen 

meer (dagelijkse) controle rond en op het skatepark mogen zijn van de politie.  Het probleem rond 

vechten  en drugs mag zich langs de andere kant niet gewoon verplaatsen naar een andere locatie. 

Iedereen wegjagen heet geen zin en schept ook een verkeerd beeld van Jeugdcentrum De Klinker. Ze 

halen aan dat een fitnessplek of boksbal kunnen helpen zodat die jongeren zich op die manier kunnen 

uitleven.  

 

ROL VAN DE POLITIE 

 

Wanneer de kinderen hun eigen stad inrichtten, maakten ze vaak plaats voor een politiekantoor. Ook 

jongeren hielden vaak rekening met een politiekantoor. In de gesprekken rond mobiliteit kwam de 

politie regelmatig aan bod.  

 Politie om te helpen 

o Kinderen zien de politie als hulp bij heel wat situaties.  (11 jaar). “De politie moet 

mensen kunnen helpen door te ondervragen als er een ongeluk gebeurd is en door het 

verkeer te regelen (10 jaar). 

o Een ideale schoolomgeving omschreven ze met de politie in de nabijheid.  

o Jongeren plaatsen bij het inrichten van hun stad de politie al dan niet vlak bij de disco. 

Die jongeren vinden het belangrijk “dat de politie in Aarschot zo dicht bij de 

stadsfeestzaal en De Klinker is, dan zijn ze er als er iets gebeurt.” (meisje, 15 jaar).  

 

 Politie om te controleren 

o Kinderen en jongeren halen opvallend vaak de politie aan om meer te controleren. Bij 

kinderen ligt de focus eerder op snelheidscontroles. Bij jongeren op 

snelheidscontroles, algemene controles en controle op drugs.  

o Voor kinderen geeft politie in het straatbeeld een gevoel van veiligheid. Jongeren 

verkiezen vaak wijkagenten of agenten in burger.  

o Ook camera’s in de stad worden vaak als oplossing voor crimineel gedrag op onveilige 

plaatsen aangehaald (station, doodlopende starten, …). Om meer veiligheid in de stad 

te creëren willen ze meer camera’s, meer politie en meer controle, vooral op grotere 

evenementen en plaatsen. Hierbij speelt het onveiligheidsgevoel voor terreur mee. 

“De politie moet verdachte weggebruikers controleren. “ (16 jaar)  

o Wat betreft de controle op drugs aan Jeugdcentrum De Klinker moet de politie volgens 

enkele jongeren sneller reageren. “De politie komt niet of te traag. Schandalig want ze 

zitten op 2 minuten van De Klinker.”. Vooral de jongeren die zelf fuiven organiseren 
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via de jeugdbewegingen vinden dit vervelend. “De politie komt enkel langs als er iets 

mis is. De politie zou dit meer moeten doen.” 

o Andere jongeren halen aan dat er te veel gecontroleerd wordt, of bepaalde jongeren 

geviseerd worden. Ook halen enkele jongeren aan dat ze vooral controle willen om 

zich veilig te voelen en dit verkiezen boven controles op drugs.  

CONCLUSIE 

 

Media: Kinderen en jongeren voelen zich niet gewapend om om te gaan met de gevaren van internet.  

Veilig op straat: Jongeren halen aan dat ze zich niet altijd veilig voelen op straat. Er zouden extra 

maatregelen genomen mogen worden om het veiligheidsgevoel te bevorderen (meer passage, meer 

verlichting, …). Enkele plaatsen waar ze zich niet veilig voelen zijn het station, straten met weinig 

verlichting en in sommige gevallen Jeugdcentrum De Klinker.  

Verslavende middelen: Jongeren voelen zich niet gewapend om om te gaan met verslavende middelen 

(alcohol en drugs). Heel wat jongeren zijn hier reeds mee in aanraking gekomen. Het gebruik van 

alcohol en drugs leeft onder de jongeren. Regelmatig stellen kinderen en jongeren voor dat er meer 

controle moet zijn op drugs en sneller geageerd moet worden. Andere jongeren vinden controle op 

drugs minder nodig en willen meer aandacht voor algemeen toezicht om hun veiligheidsgevoel te 

bevorderen.  

Vechtcultuur : In Aarschot heerst er een vechtcultuur. Het vechten zorgt voor een onveilig gevoel en 

een negatief imago voor De Klinker. Deze vechtcultuur moet volgens de jongeren aangepakt worden 

door enerzijds meer controles en anderzijds (sport-) projecten waarin de jongeren zich kunnen 

uitleven. 

Dubbele rol van de politie: De politie heeft voor kinderen en jongeren een dubbele rol: enerzijds hen 

helpen en ondersteunen, anderzijds controleren. Enkele jongeren hebben een negatief beeld van de 

politie.  

 

VERDER 
 

Armoede: Wanneer er via de postkaartactie gevraagd wordt wat de kinderen zouden veranderen 

moesten ze burgemeester zijn, kwam “geen armoede” regelmatig terug. Ook bij het tekenen van hun 

ideale buurt, ontvingen we enkele tekeningen van “villa’s voor arme mensen”, …  

Jongeren hechten bij het ontwerpen van hun eigen stad, vaak veel belang aan de rol van een OCMW. 

Ze vinden het belangrijk dat mensen verder geholpen worden die problemen hebben.  

“Een OCMW is belangrijk. Blij dat dat er is om mensen die het nodig hebben te helpen.” (16 jaar, meisje) 
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Rust: Kinderen en jongeren halen regelmatig het woord rust aan. Ze gebruiken het woord in 

verschillende contexten: een rustige plek om te zitten, bankjes om te rusten, even op rust komen, … .  

Music maestro: Jongeren vinden muziek heel belangrijk. Ze hechten belang aan muziek tijdens het 

uitgaan (fuiven) en appreciëren initiatieven rond muziek op school (voorbeeld: DJ’s tijdens de middag).  

En voor we het vergeten…  Kinderen dromen natuurlijk ook nog van snoepjesbomen, 

trampolineparken, gratis ijsjes en veel meer van dat.  
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FASE 3 

STRATEGIE KIND- EN 

JEUGDVRIENDELIJKHEID  
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INLEIDING  
 

Op basis van de resultaten van fase 1 en fase 2 werd er een strategisch plan opgesteld om verder te 

bouwen aan kind- en jeugdvriendelijkheid. De strategie kind- en jeugdvriendelijkheid omvat een visie, 

doelstellingen en een actieplan.  De strategie werd goedgekeurd door het huidige college van 

burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.  

De visie werd in samenwerking met het Platform, verschillende stadsmedewerkers en de 
mandatarissen opgesteld en vertelt hoe we naar kinderen en jongeren in de stad kijken.   

Aan de hand van de data-analyse, de vragenlijsten, de focusgroepen daaropvolgend en het 

belevingsonderzoek worden er enkele opvallende uitdagingen zichtbaar. De beleidsuitdagingen per 

thema worden hieronder geformuleerd aan de hand van een ideaal scenario.  

Op basis van deze uitdagingen werden er doelstellingen geformuleerd waarrond de stad wil werken. 

De doelstellingen worden bereikt aan de hand van acties die worden uitgeschreven in een actieplan.  

Eerst en vooral halen we de visie kind- en jeugdvriendelijk Aarschot aan. Nadien gaan we in op de 

uitdagingen per beleidsthema. Vervolgens bespreken we de doelstellingen en de daaraan gekoppelde 

acties.  

 

VISIE 
 

Eerst en vooral halen we de visie kind- en jeugdvriendelijk Aarschot aan. De visie werd opgesteld op 

basis van de resultaten van het traject en vertelt hoe we naar kinderen en jongeren in de stad kijken. 

De visie werd in samenwerking met het Platform, verschillende stadsmedewerkers en de 

mandatarissen opgesteld. De visie werd goedgekeurd door het CBS en de gemeenteraad. 

Voor de visie maken we gebruik van een beeldspraak. Artuur en De Vlieg vormen samen de mascotte 

van kind- en jeugdvriendelijke stad. Samen staan ze aan het roer van het schip en bepalen ze mee de 

koers die ze gaan varen. Onderweg krijgen ze te maken met heel wat avonturen.   
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Aarschot, een veilige haven. Kinderen en jongeren kunnen zich veilig voelen en kunnen zich autonoom 
en veilig verplaatsen in een aangepaste publieke ruimte.  

Aarschot, een bruisende stad. Kinderen en jongeren hebben in hun buurt en het stadscentrum  de 
ruimte en mogelijkheden om te spelen, te vertoeven en tot rust te komen. De stad is proper,  speels 
en groen.    

Aarschot, een stad met een brede horizon. Een duurzame samenwerking en afstemming tussen de 
diensten om het aanbod voor kinderen en jongeren eenvormig te maken en elkaar te versterken.  

Aarschot, de kind- en jeugdreflex verankerd. Kind- en jeugdreflex bij de verschillende diensten om 
aandacht voor kinderen en jongeren over alle levensdomeinen heen te voorzien.  

Aarschot, een moederschip met een waakzaam oog voor alle kinderen en jongeren. Daartoe steekt de 
stad haar voelsprieten uit om te weten wat er leeft. Verder informeert de stad kinderen en jongeren 
over het aangepaste aanbod en de diensten die voorzien zijn.  

Aarschot, iedereen mee op het schip. De stad heeft blijvende aandacht voor kinderen en jongeren in 
(kans)armoede om hen te informeren, hen toe te leiden en hen te laten participeren op een 
laagdrempelige manier.  

Aarschot, een ankerpunt om te vertrekken naar onbekende wateren. Kinderen en jongeren kunnen 
hun talenten benutten en krijgen ruimte om te experimenteren en hun grenzen te verleggen.  

Aarschot gaat aan wal. Het is een stad die haar oor te luisteren legt bij kinderen en jongeren, in dialoog 
gaat en mogelijkheden biedt aan kinderen en jongeren om mee te participeren en te creëren.  
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UITDAGINGEN  

GOED IN JE VEL:  

 Hoe kunnen we als stad ervoor zorgen dat kinderen en jongeren het ruim en breed aanbod 

van hulpverlening kennen en hun weg ernaar vinden? 

 

 Hoe kunnen we de drempels naar de hulpverlening verlagen en de hulp aanpassen zodat er 

een aanbod op maat ontstaat?  

 

 Hoe kan de stad het taboe rond geestelijke gezondheidszorg breken en de dialoog hierover op 

gang brengen?  

 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit thema leeft binnen verschillende organisaties die met 

jongeren in contact komen en dat zij op elkaar afgestemd zijn?  

 

 Welke rol kan de stad spelen om de scholen te versterken zodat leerlingen ter plaatse hun weg 

kunnen vinden naar een eerstelijnshulpverlening?  

 

DE BELEVING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE 

 Hoe kan de stad ruimte voorzien voor kinderen en jongeren om te spelen, te hangen, te zijn 

en elkaar te ontmoeten, aangepast aan hun leeftijd en leefwereld?  

 

 Hoe kan de stad zorgen voor meer groen, kleur, speelse elementen?  

 

DE VERPLAATSING IN DE PUBLIEKE RUIMTE 

 Welke aanpassingen op vlak van infrastructuur en bewustwording kunnen we als stad doen 

opdat kinderen en jongeren zich autonoom en veilig kunnen verplaatsen in de stad, te voet, 

met de fiets of met het openbaar vervoer?  

 

 Hoe kan de stad ervoor zorgen dat de schoolomgevingen veilig zijn en het (autonome) 

transport van de deelgemeentes naar de stad veilig verloopt?  

 

 Hoe kan de stad ervoor zorgen dat ook de kleinste stadsinwoners zich veilig voelen als ze zich 

te voet verplaatsen in het stadscentrum, de straat oversteken,…  

 

 Hoe kan het busvervoer worden afgestemd op de werkelijke nood van kinderen en jongeren  

opdat verplaatsingen met het openbaar vervoer gestimuleerd en vergemakkelijkt worden?  
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VEILIGHEID 

 Hoe kan Aarschot positieve verbindingen stimuleren tussen (maatschappelijk kwetsbare) 

jongeren, op de juiste momenten, zodat agressie minder kans krijgt?  

 

 Hoe kan Aarschot jongeren een plaats geven in de publieke ruimte om te zijn, rekening 

houdend met alle Aarschottenaren? 

 

 Welke aanpassingen kan de stad voorzien opdat jongeren zich mentaal veilig voelen tijdens 

verplaatsingen in de stad, zowel ’s nachts als overdag?  

 

 Hoe kan Aarschot een kader creëren rond mediawijsheid, zodat de Aarschotse jeugd zich veilig 

op het internet kan begeven?  

 

 Welk kader kan de stad voorzien in verband met drugs zodat jongeren geïnformeerd zijn en 

veilig wel of niet omgaan met drugs?  

 

INSPRAAK EN PARTICIPATIE 

Hoe kan Aarschot ervoor zorgen dat er op een systematische manier naar kinderen en jongeren 

geluisterd wordt, en dat met betrekking tot alle levensdomeinen?  

 

Welke initiatieven kan de stad ondernemen om op verschillende manieren een brede en diverse groep 

kinderen en jongeren te bereiken en te betrekken? 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 

Op basis van de uitdagingen worden 8 strategische doelstellingen vooropgesteld. De doelstellingen 

krijgen plaats in het huidige meerjarenplan (2013-2019) en worden meegenomen bij de opmaak van 

het toekomstige meerjarenplan (2020 - 2026). De doelstellingen vormen het kader waarbinnen acties 

geformuleerd worden om de doelstellingen te bereiken.  

Aan de hand van deze bevindingen formuleerden we doelstellingen die de stad wil nastreven: 

1. Aarschot is een stad waar kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen.  

2. Aarschot is een stad waar aanbod, organisaties en hulpverlening op elkaar zijn afgestemd, op 

maat van kinderen en jongeren.  

3. Aarschot investeert in een speelse, kleurrijke, natuurlijke omgeving voor iedereen met 

permanente evaluatie hiervan.  

4. De stad zorgt voor de nodige ruimte zodat kinderen en jongeren zich autonoom en veilig 

kunnen verplaatsen.  

5. Het openbaar vervoer is afgestemd op de werkelijke noden van kinderen en jongeren.  
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6. De stad is een warme en veilige haven voor iedereen.  

7. De stad geeft de kinderen en jongeren een stem.  

8. Kind- en jeugdvriendelijkheid organiseren 

ACTIEPLAN  PER THEMA 
 

De doelstellingen dienen als kader om acties te formuleren. We bespreken achtereenvolgens de 

verschillende thema’s. We formuleren de doelstellingen die hieraan gekoppeld zijn en de acties die 

hieruit voortvloeien.  

Bij het opstellen van het actieplan werd er vooral gekeken naar de reeds geplande acties passend in 

het huidige meerjarenplan. Daarnaast werden ook enkele nieuwe acties geformuleerd. Naar aanleiding 

van het volgende meerjarenplan (2020-2026) wordt een gedetailleerd actieplan uitgewerkt.  

Kind- en jeugdvriendelijkheid is geen status die je bereikt. Het is een engagement dat je opneemt en 

een voortdurend proces waaraan steeds verder gebouwd wordt. De vooropgestelde acties en 

projecten zijn dan ook niet limitatief. Ook de betrokken diensten bij de actie kunnen naar verloop van 

tijd nog uitbreiden. Men houdt de vinger aan de pols. Indien er interessante opportuniteiten zich 

aanbieden of nieuwe ontwikkelingen zich voordien, kan hier op ingespeeld worden.   
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WELZIJN  

 

 

 

DOELSTELLING 1: AARSCHOT IS EEN STAD WAAR KINDEREN EN JONGEREN ZICH GOED IN HUN VEL VOELEN 

Actie Timing Dienst 

 Onderzoek naar mogelijkheden uitbreiding JAC 
medewerker voor Aarschot.  
 

2018, … Jeugdcentrum De 
Klinker, Dienst 
Welzijn, , Arktos, 
OCMW 

 Aandacht vestigen op nood aan verzekering 
basisaanbod hulpverlening 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, Dienst 
Welzijn, , Arktos, 
OCMW, Politie 
Aarschot 

 Campagne opstarten in samenwerking met 
verschillende diensten om doorverwijzers te 
sensibiliseren 

Na JWO Jeugdwelzijnsoverleg 

 Campagne voor kinderen en jongeren op scholen 
rond de sociale kaart.  

Na JWO Jeugdwelzijnsoverleg 

 …   
 

DOELSTELLING 2: AARSCHOT IS EEN STAD WAAR AANBOD, ORGANISATIES EN HULPVERLENING OP ELKAAR ZIJN 

AFGESTEMD, OP MAAT VAN KINDEREN EN JONGEREN. 

Actie Timing Dienst 
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 JAC medewerker huisvestigen in Jeugdcentrum De 
Klinker  

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Overzicht aanbod en diensten rond jongerenwelzijn 
aanwezig in de stad en Vlaanderen bundelen en 
communiceren. 

2018, … Jeugdwelzijnsoverleg 

 Realisatie van een jeugdwelzijnsoverleg. In dit 
overleg worden verschillende acties bedacht om 
kinderen en jongeren verder te helpen. 

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, Arktos 

 Verder onderzoek naar sociale correcties i.k.v.  
vrijetijdsparticipatie (sociale tarieven en Uitpas)  

Doorlopend Werkgroep Armoede 

 …    

 

 

 

  



145 

Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

BELEVING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE 

 

DOELSTELLING 3: AARSCHOT INVESTEERT IN EEN SPEELSE, KLEURRIJKE, NATUURLIJKE OMGEVING VOOR IEDEREEN 

MET PERMANENTE EVALUATIE HIERVAN. 

Actie Timing Betrokken dienst 
 

SPEELS 

 Uitwerken van een speelweefselkaart 2018 JC  De Klinker 

 Inzetten op veilige speelweefselverbindingen bij de 
uitwerking van het speelweefsel. 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
mobiliteit, dienst 
ruimtelijke 
ordening   

 Speelprikkels opnemen als  vaste (nieuwe) 
speelmogelijkheden in planning jeugdruimte 

Doorlopend JC  De Klinker 
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 Investeren in en installeren van nieuwe 
speelmogelijkheden voor kinderen, jongeren en 
gezinnen in Aarschot centrum 

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Oprichten van werkgroep jeugdruimte 2018 JC  De Klinker 

 Uitwerken van een inspiratiebundel voor 
projectontwikkelaars en partners voor het inrichten 
van speelruimte voor kinderen.  

2018 
2019 

Dienst ruimtelijke 
ordening, JC  
Klinker 

 Uitwerken van een interne procedure rond inspraak 
(speel)ruimte in de stad voor kinderen en jongeren. 

2019 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Kinderen en jongeren een stem geven in de 

invulling van jeugdruimte. Kinderen en jongeren 

inspraak geven bij de aanleg van nieuwe 

speelterreintjes of hangplekken.  

2018, …  Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
ruimtelijke 
ordening  

 Buitenruimte aan Jeugdcentrum De Klinker 
analyseren  en verder vorm geven met kinderen en 
jongeren 

Nieuw 
meerjarenplan 

Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Spelen in de wijk verder uitwerken 2018, … Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Aandacht vestigen op “gewoon spelen” en “spelen 
in de natuur” in huidig activiteitenaanbod.  

2018, … Jeugdcentrum De 
Klinker, 
sportdienst, …  

 Partners en bewoners mobiliseren om mee te 
werken aan kleur, spel en groen in de stad aan de 
hand van projectondersteuning 

Nieuw 
meerjarenplan 

 

 Goe gespeeld charter opnieuw laten onderteken 2019 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Opening avontuurlijk speelschip in de groene 

omgeving van het stadspark.  

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

GROEN 

 Opening Speeldernis Meetshovenbos 2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Aandacht vestigen op “gewoon spelen” en “spelen 
in de natuur” in huidig activiteitenaanbod.  

 Jeugdcentrum De 
Klinker dienst 
leefmilieu, sport, 
…  

 Mobiliseren scholen om avontuurlijke en groene 
speelplaatsen in te richten.  

N MJP Jeugdcentrum De 
Klinker dienst 
leefmilieu, …  

 Grote Markt wordt Groene Markt tijdens de 

Buitenspeeldag. 

2018, … Jeugdcentrum De 
Klinker, 
sportdienst, dienst 
Welzijn, dienst 
leefmilieu 

 Opening speeldernis Meetshovenbos. 2017 Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
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leefmilieu, 
sportdienst, …  

 

KLEUR 

 Kleur brengen in de stad met kinderen en jongeren 
tijdens Veranderfabriek Junior.  

2017 Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
leefmilieu 

 Actie in samenwerking met handelaars om meer 
kleur en spel in het stadscentrum te brengen.  

Nieuw 
Meerjarenplan 

Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
lokale economie, 
…  

 Uitwerken graffitibeleid Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker 

 …    

 

 

VERPLAATSING IN DE PUBLIEKE RUIMTE 
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Actie Timing Betrokken Dienst 
 

 Onderzoek naar trage wegen die kinderen en 

jongeren kunnen gebruiken voor hun verplaatsingen 

met de fiets (project: Trage wegen + Gangmakers en 

Koplopers) 

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
mobiliteit 

 Jeugdraad bevraagt de jeugd over de 
fietsknelpunten voor het fietsbeleidsplan van de 
stad. 

2018 Jeugdraad 

 Inzetten op veilige speelweefselverbindingen bij de 
uitwerking van het speelweefsel.  

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
mobiliteit 

 Grootschalig onderzoek op vlak van publieke ruimte 
en mobiliteit voor kinderen en jongeren.  

Nieuw 
Meerjarenplan 

Dienst ruimtelijke 
ordening, dienst 
mobiliteit 

 Uitwerking schoolroutekaarten om kinderen en 
ouders mogelijke veilige routes naar school te tonen. 

2018 Dienst mobiliteit, 
Jeugdcentrum De 
Klinker, …  
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 Uitwerking van fietscarpoolsysteem om kinderen te 
stimuleren om met de fiets naar school te gaan. 

Nieuw 
Meerjarenplan  

Dienst mobiliteit, 
Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Opstellen fietsbeleidsplan met aandacht voor 
kinderen en jongeren.  

2018 Dienst mobiliteit 
 

 …    

 

DOELSTELLING 5:  HET OPENBAAR VERVOER IS AFGESTEMD OP DE WERKELIJKE NODEN VAN KINDEREN EN JONGEREN 

Actie Timing Betrokken Dienst 
 

 Cijfers rond het gebruik van het openbaar vervoer 
door kinderen en jongeren in kaart brengen.  

Nieuw 
meerjarenplan 

Dienst mobiliteit 

 Overleg organiseren met De Lijn Nieuw 
meerjarenplan 

Dienst mobiliteit 

 …    
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VEILIGHEID:  

 

 

DOELSTELLING 6: DE STAD IS EEN WARME EN VEILIGE HAVEN VOOR IEDEREEN.   

Actie Timing Dienst 

 Uitwerken van een drugsbeleidsplan voor het 
jeugdcentrum 

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking met 
partners 

 Bundeling van preventiepakketten rond drugs, 
weerbaarheid en mediawijsheid en eenvormig 
aanbieden aan scholen 

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, Artkos, 
Politie, … 

 Jeugdhuis uitwerken als een warme en veilige haven 
voor jongeren  

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, Arktos, …  

 Een visie uitwerken rond ruimte voor jeugd in de stad. 2019 Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking met 
partners 

 Realisatie van een jeugdwelzijnsoverleg 2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Inzetten op vormingen rond mediawijsheid 2018, … Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
Welzijn.  

 …    
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INSPRAAK EN PARTICIPATIE: 

 

DOELSTELLING 7:  DE STAD GEEFT DE KINDEREN EN JONGEREN EEN STEM 

Actie Timing Dienst 

 Uitwerking reglement voor ondernemerschap 
jongeren. 

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
communicatie 

 Acties uitwerken om de mening van niet-gebonden 
jongeren te horen. 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Terugkoppeling en communicatie over de ideeën van 
kinderen en jongeren. 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
communicatie 

 Kinderen - en jongerendebatten organiseren naar 
aanleiding van de verkiezingen. 

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking 
met partners. 

 Traject ‘Kind- en jeugdvriendelijk Aarschot’ 
verderzetten 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking 
met partners. 
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 Participatiereflex bij alle diensten en op alle niveaus 
met ondersteuning van dienst Communicatie (en 
Inspraak) 

Nieuw 
meerjarenplan 

Dienst 
communicatie, in 
samenwerking 
met partners 

 Stadhuisspel als roterende kindergemeenteraad 2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking 
met partners. 

 Speelplaatsmomenten in de middelbare scholen (1 
keer per jaar) om het Jeugdcentrum bekend te 
maken en om de mening van de jongeren te vragen 

Doorlopend Jeugdcentrum De  
Klinker 

 Kinderen 1 keer per jaar uitnodigen op de 
gemeenteraad / college van burgemeester en 
schepenen. 

Nieuw 
meerjarenplan 

 

 Ideeënbussen verder uitwerken waarin kinderen (en 
jongeren) hun ideeën kwijt kunnen. 

Doorlopend Jeugdcentrum  De 
Klinker, dienst 
communicatie 

 Online communicatiekanalen verder benutten. 2018, … Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
communicatie 

 Een rubriek in het stadsmagazine rond inspraak 2018 Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
communicatie 

 Bevraging van tevredenheid en toegankelijkheid van 
eigen diensten jeugdcentrum.  

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Jeugdraad ondersteunen en  stimuleren om inspraak 
te generen. 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Organiseren van een tussentijdse evaluatie van de 
resultaten bij kinderen en jongeren  en een volledig 
nieuw belevingsonderzoek na 6 jaar. 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking 
met partners 
platform. 

 Communicatiekanaal voor terugkoppeling naar 
jongeren uitwerken 

2018/ 2019 Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking 
met partners. 

 

DOELSTELLING 8: KINDVRIENDELIJKHEID ORGANISEREN 

Actie Timing Dienst 

 Uitwerken van een jeugdparagraaf bij grotere 
stedenbouwkundige beslissingen?  

Nieuw 
meerjarenplan 

Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
ruimtelijke 
ordening 

 Traject kind- en jeugdvriendelijkheid verder zetten Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking 
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met partners 
platform. 

 Platform kind- en jeugdvriendelijke stad behouden 
en uitbreiden 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, in 
samenwerking 
met partners 
platform. 

 Oproep ambassadeurs met een kind- en jeugdreflex 2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Beleidoverschrijdend overleg tussen diensthoofden 
onderzoeken 

Doorlopend Jeugdcentrum De 
Klinker, secretaris 

 Realiseren van een structurele jeugdreflex aan de 
hand van een code in de jaarrekening. 

2019 / NMJP  

 Eindrapport schrijven en verspreiden onder 
diensten, partners, …  

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Bevatbare brochure ontwikkelen voor inwoners over 
het traject.  

2018 Jeugdcentrum De 
Klinker 

 Communicatieplan op punt stellen en uitvoeren voor 
de inwoners, kinderen en jongeren, de 
stadsmedewerkers en het stadsbestuur. 

2018, … Jeugdcentrum De 
Klinker, dienst 
communicatie 

 …    
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STRATEGISCHE STURING 

 

UITVOERING EN OPVOLGING 

 

Het traject kind- en jeugdvriendelijke stad stopt niet met het behalen van het label kindvriendelijke 

stad. Het is een cyclisch proces waar regelmatige evaluatie en bijsturing noodzakelijk zijn. Het proces 

dient goed bewaakt te worden en het overzicht moet behouden worden om het strategisch plan te 

realiseren. Daarnaast impliceert het label dat er continu inspraak wordt gegenereerd in de stad.   

Om het bovenstaande te realiseren worden de volgende mandaten vooropgesteld:  

Stadsmedewerkers:  

• De verschillende stadsdiensten krijgen de nodige ruimte om mee te werken aan kind- en 

jeugdvriendelijkheid. Om de jeugdreflex te bewaken in elke dienst, wordt er een ambassadeur 

aangeduid per dienst.  

• Stadsmedewerkers worden via verschillenden kanalen (Intranet, verslagen, publicaties, 

activiteiten, … ) op de hoogte gehouden van het traject kind- en jeugdvriendelijke stad.  

Jeugddienst 

• Een medewerker van de jeugddienst krijgt de nodige personeelstijd om het traject te bewaken; 

te zorgen voor een helikopterzicht bij de uitvoering en monitoring van de strategie; partners 

attent maken op het belang van de jeugdreflex; de communicatie over het traject te verzorgen; 

overleg en uitwisseling met andere kindvriendelijke steden en gemeenten te plegen.  

• De medewerker van de jeugddienst krijgt het mandaat om ambassadeurs van verschillende 

stadsdiensten op regelmatige basis (enkele keren per jaar), in een formeel overleg (Platform) 

bij elkaar te roepen.  

• Het diensthoofd van de jeugddienst krijgt de nodige personeelstijd om het traject mee op te 

volgen en overleg te plegen met andere diensthoofden 

Platform kind- en jeugdvriendelijkheid 

• Het Platform is een overleg tussen stadsmedewerkers uit verschillende stadsdiensten. Door 

middel van dit Platvorm kan er samengewerkt worden met verschillende diensten en kan de 

kinder- en jeugdreflex zich nestelen in de verschillende stadsdiensten. 

• Het overleg wordt op een thematische manier georganiseerd (voorbeeld thema mobiliteit 

kinderen en jongeren) om samen acties op punt te zetten en te evalueren met aan het einde 

van het jaar een evaluatievergadering van het proces van het afgelopen jaar.   

• Het verslag van het overleg wordt achteraf ter kennisname geplaatst op het college van 

burgemeester en schepenen. Daarnaast zorgen de vertegenwoordigers voor een 

terugkoppeling in hun eigen dienst.  
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Management team 

• Het thema kind- en jeugdvriendelijkheid wordt op regelmatige basis als agendapunt 

behandeld tijdens het MAT. 

• Om de samenwerking tussen verschillende stadsdiensten op een hoger niveau te tillen, 

gemeenschappelijke doelen te stellen en de jeugdreflex te implementeren, wordt er verder 

nagedacht over een dienstoverschrijdend overleg tussen de leidinggevenden van de 

verschillende stadsdiensten.  

Samenwerking partners 

Om kind- en jeugdvriendelijkheid te realiseren is een breed draagvlak en samenwerking met andere 
belanghebbenden noodzakelijk. Het is niet alleen belangrijk dat er tussen de stadsdiensten goed 
samengewerkt wordt. Er zijn andere partners in de stad die een sterke link hebben met kinderen en/of 
jongeren en die betrokken moeten worden in het verhaal (bijvoorbeeld:  Huis van het kind, Lokaal 
Onderwijs Platform, Politie Aarschot,  LIVC, Artkos medewerker in huis, Werkgroep Armoede, … ). 
Naast het samenwerken met deze partners, moet er ook genoeg teruggekoppeld worden. Indien nodig 
zullen er rond bepaalde thema’s focusgroepen worden georganiseerd. 

 

VOOROPGESTELDE BUDGET 

 

Elke dienst voorziet ruimte om binnen de eigen middelen aandacht te besteden aan kind- en 

jeugdvriendelijkheid.  Hiertoe worden er tijdens dit meerjarenplan (2013- 2018)  geen extra budgetten 

gevraagd, maar worden de budgetten anders benut (quick wins). Met de acties die uit het onderzoek 

naar voren zijn gekomen wordt rekening gehouden bij de opmaak van het volgende meerjarenplan 

(2019 - 2024)  

Jaarlijks beheert Jeugdcentrum De Klinker een budget om overkoepelende zaken 

(communicatiemateriaal, beleid overschrijdende initiatieven, … ) te financieren. Dit budget is reeds 

ingecalculeerd in het huidige meerjarenplan. 

  

PLAATS IN DE BELEIDSPLANNING VAN DE STRATEGIE KINDVRIENDELIJKHEID  

Bij het formuleren van de doelstellingen en acties wordt het kader van het  huidige meerjarenplan voor 

ogen gehouden. Kind- en jeugdvriendelijkheid krijgt zijn uitvoering in reeds bestaande acties (quick 

wins) en enkele nieuwe acties. 

Kind- en jeugdvriendelijkheid organiseren wordt als aparte doelstelling voorop gesteld om het proces 

te bewaken. Uiteraard is het de bedoeling om een jeugdreflex te creëren binnen elk beleidsdomein. 

Dit eindrapport wordt verspreid onder de verschillende diensten, gemeenteraadsleden en partners. 

Het zal een bron van informatie zijn voor de uitwerking van een volgend meerjarenplan. 
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Omdat we ons aan de vooravond van een nieuw meerjarenplan begeven, kunnen niet alle 

vooropgestelde doelstellingen en acties nu ten gronde uitgevoerd en gepland worden. Het huidige 

bestuur engageert zich om de resultaten van het traject en doelstellingen die hieruit voortvloeiden 

voor ogen te houden bij de uitwerking van een nieuw meerjarenplan. 
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AANBEVELINGEN NAAR DE TOEKOMST 
 

Tijdens de assessment kind – en jeugdvriendelijk Aarschot kwamen er heel wat zaken aan het licht.  

We formuleren hier aanbevelingen waarin mogelijke uitdagingen en opportuniteiten schuilen waarop 

de stad, verenigingen en partners kunnen inspelen.  

We bespreken eerst de prioritaire thema’s die we in de diepte bespraken aan de hand van het 

belevingsonderzoek, om nadien over te gaan tot de niet-prioritaire thema’s.  Er zijn aanbevelingen 

geformuleerd die verschillende beleidsthema’s omvatten. We verwijzen daarom steeds naar de 

eerstgenoemde aanbeveling. 

 

THEMATISCHE (PRIORITAIRE) AANBEVELINGEN EN UITDAGINGEN 

 

STRATEGISCH  

1. Het meerjarenplan als opportuniteit: Het meerjarenplan en de beleids- en beheerscyclus 

biedt een enorme kans aan om kindvriendelijkheid om te  zetten in een reëel beleid. De 

‘natuur’ van BBC valt samen met de ‘natuur’ van kindvriendelijkheid. Het gaat  namelijk over 

beleidsoverschrijdend beleid, ‘voorbij de hokjes’ denken. Het afgelegde traject en de daaraan 

verbonden resultaten zijn een opportuniteit in de nieuwe vorm van beleidsplanning. De 

doelstelling “kindvriendelijkheid organiseren” kan opgenomen worden als strategische 

doelstelling, of kan transversaal over alle strategische doelstellingen vermeld worden.  

 

2. Evaluatie: Een kind- en jeugdvriendelijke stad is gebaseerd op het internationaal verdrag van 

de rechten van het kind. Het is dan ook een dynamisch proces onderhevig aan de context en 

levensomstandigheden van kinderen  De strategie is een cyclisch proces dat in verandering is. 

Een regelmatige evaluatie en opvolging van de voortgang van de strategie is dan ook 

aangewezen. Deze kan samenvallen met de evaluatie van het meerjarenplan zodat bijgestuurd 

kan worden en beleidsacties ge(her)formuleerd kunnen worden.  

 

3. Terugkoppeling: In het proces zijn heel wat actoren betrokken geweest, zowel intern 

(stadsbestuur, stadsmedewerkers) als extern. Het is belangrijk om op regelmatige basis terug 

te koppelen naar de partners en dit vanuit de verschillende stadsdiensten en het bestuur.  

 

4. Mandaten voor uitvoering en opvolging:  Het traject kind- en jeugdvriendelijke stad stopt niet 

met het behalen van het label kindvriendelijke stad. Het is een cyclisch proces waar 

regelmatige evaluatie en bijsturing noodzakelijk zijn. Het proces dient goed bewaakt te worden 

en het overzicht moet behouden worden om het strategisch plan te realiseren. Daarnaast 

impliceert het label dat er continu inspraak wordt gegenereerd in de stad. Het is dan ook 

belangrijk dat er personeelstijd vrij gemaakt mag worden om de opvolging te garanderen.  
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5. Budgetten Elke dienst voorziet ruimte om binnen de eigen middelen aandacht te besteden 

aan kind- en jeugdvriendelijkheid.  Met de acties die uit het onderzoek naar voren zijn 

gekomen dient rekening gehouden te worden bij de opmaak van het volgende meerjarenplan 

(2019 - 2024). Jaarlijks beheert Jeugdcentrum De Klinker een budget om overkoepelende 

zaken (communicatiemateriaal, beleidsoverschrijdende initiatieven, … ) te financieren. Dit 

budget is reeds ingecalculeerd in het huidige meerjarenplan. 

 

WELZIJN: GOED IN JE VEL 

6. Het thema goed in je vel is een thema dat erg leeft in Aarschot, zowel bij de kinderen en de 

jongeren, als bij de organisaties en diensten die hiermee in aanraking komen. Aarschot is een 

scholenstad, heel veel kinderen en jongeren vertoeven in Aarschot en gaan naar school in 

Aarschot. Maar ook heel wat kinderen en jongeren hebben te maken met problemen en  

situaties waardoor ze zich niet goed in hun vel voelen. Het is belangrijk om de nodige diensten 

(JAC, zorgleerkrachten, CLB, crisishulp, ...) voldoende te voorzien om kinderen en jongeren 

verder te helpen. In de focusgroepen, maar ook tijdens het belevingsonderzoek werd 

meermaals aangehaald dat het JAC beperkt aanwezig is. Het is aangewezen om de betrokken 

partners en overheden duidelijk te maken dat er nood is aan een investering in jeugdwelzijn 

in Aarschot.  

7. Tot op heden is er nog geen jeugdwelzijnsoverleg in Aarschot. Om de verschillende diensten 

op elkaar af te stemmen en samen acties uit te werken rond dit thema, is een overleg 

aangewezen. Belangrijk is om de scholen hierin te betrekken via aanwezigheid op het overleg 

of een terugkoppeling te maken van dit overleg naar de scholen toe.  

8. Kinderen hebben regelmatig ervaring met pesten. Het is een thema dat leeft onder de 

kinderen. Het is aangewezen om hiermee aan de slag te gaan binnen scholen, maar evengoed 

verenigingen, sportorganisaties, kinderopvang, etc.  

9. Werken rond goed in je vel op school: op school kunnen praten met iemand, wanneer je je 

niet goed in je vel voelt, is belangrijk voor kinderen en jongeren. De persoon waarmee dat kan, 

dient discreet en toegankelijk te zijn. Het is aangewezen om met de informatie aan de slag te 

gaan en te bekijken of er zaken aangepast kunnen worden. Op school werken rond het thema 

“goed in je vel” en dit bespreekbaar maken is aangewezen. Kinderen hebben hierover heel wat 

voorstellen geformuleerd. Scholen kunnen ook van elkaar leren. Heel wat scholen hebben 

reeds goede systemen om individuele en onderlinge problemen te signaleren of aan te 

kaarten.   

10. Taboe doorbreken. Er heerst een taboe over het thema “goed in je vel”. Kinderen en jongeren 

vinden het best belangrijk om hierover te kunnen praten. Sensibiliseringsacties om het taboe 

te doorbreken zijn aangewezen. Deze sensibiliseringsacties kunnen best breed in de sector 

gedragen en uitgevoerd worden.  

11. Scholen dienen ondersteund te worden om met dit thema aan de slag te gaan. 

Samenwerkingen tussen de scholen, de stad  en andere organisaties waarbij samen acties 

worden uitgewerkt kunnen het beleid versterken. Organisaties kunnen vanuit hun discipline 

bijdragen aan dit verhaal. Zo kan een cultureel centrum in het scholenaanbod voorstellingen 
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programmeren in kader van deze thematiek en kan een jeugdcentrum actief een 

doorverwijsfunctie opnemen. 

12. Infopunten voor kinderen. Kinderen en jongeren dienen geïnformeerd te worden over waar 

ze terecht kunnen.  Informatie over waar en bij we ze terecht kunnen wanneer ze een 

probleem hebben, dient duidelijk verspreid te worden op maat van de doelgroep. De school 

werd door de kinderen en jongeren zelf aangehaald als “infocentrum”.  Kinderen en jongeren 

besteden immers heel wat tijd op school. 

13. De initiatieven die bezig zijn rond “goed in je vel” (zorgleerkrachten, JAC, CAW, Artkos) dienen 

zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Ze dienen zichtbaar en duidelijk te zijn zodat kinderen en 

jongeren weten waar ze terecht kunnen voor wat. Daarnaast dienen de personen die met de 

kinderen of jongeren in gesprek gaan discreet en toegankelijk te zijn. Omdat kinderen en 

jongeren het belangrijk vinden dat er een match is, is het aangewezen om meerdere personen 

aan te duiden als aanspreekpunt op school. Niet enkel binnen de schoolse context is dit 

belangrijk. Kinderen en jongeren hebben nood aan een  vertrouwensfiguur, ook binnen de 

vrijetijdssector of andere sectoren. Het is belangrijk om met deze aandachtspunten binnen 

verschillende organisaties rekening te houden.  

14. Kinderen zien in zichzelf ook een rol weggelegd om anderen te helpen en zouden deze rol ook 

graag op zich nemen, halen ze aan. Organisaties kunnen dit gegeven in het achterhoofd 

houden bij het uitwerken van een actieplan.  

15. Kinderen hebben nood aan rustmomenten- en plaatsen om even op adem te komen. Dit blijkt 

uit de verschillende gesprekken die er zijn geweest met kinderen. Er dient rekening gehouden 

te worden met dit gegeven bij de inrichting van publieke ruimte. 

16. Er dienen momenten aangereikt te worden waarin kinderen de ruimte krijgen om hun 

gevoelens te uiten, zowel op school als in de vrijetijdssector. Dit in de vorm van 

gespreksmomenten, cursussen of workshops.  

17. Er zijn heel wat kansen weggelegd voor Huis van het kind in Aarschot om met dit thema aan 

de slag te gaan. De dienstverlening van organisaties kan op elkaar afgestemd worden en er 

kunnen gezamenlijke acties op poten gezet worden. Een fysiek Huis van het kind zou er ook 

voor zorgen dat er een fysieke plaats is waar ouders met opvoedingsvragen terecht kunnen.  

Daarnaast is er nood aan een jeugdwelzijnsoverleg waarin basiswerkers cases kunnen 

bespreken, hun werking op elkaar kunnen afstemmen en versterken en acties kunnen 

realiseren. Het is belangrijk dat dit overleg zijn plaats krijgt naast de andere overlegvormen en 

er tussen de verschillende overlegstructuren goed gecommuniceerd en afgestemd wordt.  

18. Er is weinig cijfermateriaal over kinderen en jongeren met een beperking in Aarschot. Er is 

niet geweten hoeveel kinderen en jongeren er zijn met een beperking, wat hun noden zijn, 

hoe zij de stad ervaren, … . Het is aangewezen om een zicht te krijgen op deze doelgroep opdat 

ze ook betrokken kunnen worden. Er dient ook een toegankelijkheidstoets uitgewerkt te 

worden om beslissingen in de stad te toetsen aan de toegankelijkheid ervan voor kinderen en 

jongeren met een beperking.  

19. Heel wat kinderen en jongeren kunnen participeren aan het vakantie-aanbod aan de hand van 

een sociaal tarief. Bij alle focusgroepen kwam aan bod dat er werk aan de winkel is wat betreft 

de sociale tarieven. Het is aangewezen om de sociale tarieven beter gekend te maken bij het 

publiek, een afstemming tussen de diensten te organiseren en te werken aan een 

vereenvoudigd systeem. Een Uit-pas kan hierin een goede oplossing bieden.  
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20. Kinderen en jongeren zijn bezorgd over mensen die het moeilijk hebben. Er kunnen acties 

uitgewerkt worden in scholen, in welzijnsorganisaties, tijdens dag van de armoede, … om 

kinderen en jongeren te betrekken bij dit thema.   

21. De jeugdwerkloosheid in Aarschot is redelijk hoog (13% – 15%) in vergelijking met andere 

steden en gemeenten in Vlaams Brabant. Er zijn ook heel wat jongeren met een 

risicoschoolloopbaan. Het is een uitdaging om jongeren goed te begeleiden in hun 

schoolloopbaan en de overgang tussen school en werk te versterken.  

 

PUBLIEKE RUIME: BELEVING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE 

 

22. Uit het onderzoek is gebleken dat kinderen graag in hun buurt spelen. Ze vinden het belangrijk 

om ruimte te krijgen om in hun buurt te ravotten op een veilige manier. Spelen in de buurt 

dient gepromoot te worden, niet enkel door het jeugdcentrum, maar door de verschillende 

partners en ouders zelf.  Het kan in de vorm van een speelterrein, een speelstraat, maar 

evengoed initiateven van buurtbewoners en organisaties zelf tijdens hun evenementen en 

activiteiten.  

23. De verschillende speelplekken in de stad dienen verder uitgebouwd te worden aan de hand 

van een speelweefsel. Een speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele 

(speel)plekken omvat, en de routes die deze plekken verbinden. Dit om kwaliteitsvolle 

speelruimte en kindgerichte publieke ruimte te realiseren. Aan de hand hiervan kan het 

bestaande en het gewenste speelweefsel van een gebied uitgetekend worden. Mobiliteit en 

publieke ruimte gaan hierbij hand in hand.  

24. Er dient gewerkt te worden aan kindvriendelijke woonomgevingen, de publieke ruimte dient 

afgestemd te worden op maat van de kinderen en jongeren die er wonen. De woonomgeving 

speelt een erg bepalende rol bij het opgroeien. Werk maken van een kwalitatieve buurt raakt 

niet alleen aan het huisvestingsbeleid, maar ook aan de publieke ruimte, stedelijke planning 

en stadsvernieuwing, mobiliteit, sociaal beleid, enzovoort. Een kindvriendelijke 

woonomgeving is meer dan speeltoestellen. Hiervoor is een sterk actieplan, gedragen door 

alle relevante gemeentediensten nodig. Kindvriendelijke woonomgevingen kunnen versterkt 

worden door initiatieven zoals  een schoolstraat, speelprikkels, veilige verbindingen en trage 

wegen tussen buurten, kindvriendelijke zebrapaden, speelse stoepen, tijdelijke speelruimte, 

het openstellen van schoolspeelplaatsen, zone 30, maar vooral ook nieuwe experimenten.  

25. Kinderen en jongeren moeten nog meer betrokken worden bij de inrichting van publieke 

ruimte. Van het inrichten van een speel- of hangplek tot de inrichting van een pleintje of 

speelplaats. Vooral in de deelgemeenten zijn extra sport- en hangplekken welkom.  

26. Rustmomenten- en plaatsen (zie aanbeveling 10) 

27. De ideeën van kinderen en jongeren dienen gebruikt te worden in 

stadsontwikkelingsprojecten. Projectontwikkelaars dienen hiermee rekening te houden. Dit 

kan onder de vorm van voorwaarden die opgelegd worden.  

28. De mogelijkheid om semi-publieke ruimtes open te stellen voor publiek dient onderzocht te 

worden.  
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PUBLIEKE RUIMTE: MOBILITEIT 

 

29. Speelweefsel (zie aanbeveling 18) 

30. Kindvriendelijke woonomgeving (zie aanbeveling 19) 

31. Kinderen verkiezen een autoluw stadscentrum. Ze willen zich kunnen verplaatsen in het 

stadscentrum op een veilige en aangename manier.  

32. Kinderen en jongeren willen zich zelfstandig met de fiets kunnen verplaatsen. Het liefst 

zouden kinderen met de fiets naar school kunnen gaan. Er zijn heel wat drempels waardoor 

dit niet mogelijk is: te weinig fietspaden, fietspaden in slechte staat, ouders die geen tijd 

hebben om met de kinderen naar school te gaan, … .  Er dienen (sensibiliserings)acties op 

poten gezet te worden door verschillende partijen om (zelfstandig) fietsen mogelijk te maken.  

33. Vooral kinderen halen aan dat ze veilige schoolomgevingen wensen. Kinderen willen zich 

graag met de fiets kunnen verplaatsen. Er bestaan heel wat initiatieven om schoolomgevingen 

veilig te maken: octopusscholen, schoolstraten, … Meer informatie:  

https://www.octopusplan.info/ 

34. Heel wat jongeren maken gebruik van de bus om zich naar de school te verplaatsen. Jongeren 

zijn niet tevreden over het busvervoer in de stad. Ze storen zich aan de overvolle bussen en de 

bussen die te laat komen. Het is aangeraden om hierover in gesprek te gaan met De Lijn om 

de situatie en nieuwe mogelijkheden te bespreken.  

 

VEILIGHEID 

 

35. Het thema drugs leeft bij jongeren. Ze hebben meer kader nodig rond dit thema. Binnen het 

flankerend onderwijsbeleid, het jeugdcentrum en de politie wordt hierrond gewerkt. 

Samenwerkingen zijn belangrijk zodat er op elkaar afgestemd wordt en een compleet aanbod 

voorzien kan worden.  Ook ouders dienen ondersteund te worden in hoe om te gaan met het 

gebruik van alcohol en drugs door hun kind(eren).  

36. Jongeren die rondhangen is iets van elke tijd en elke plaats. De stad dient hierin een open 

geest te bewaren en bepaalde plekken waar jongeren hangen te faciliteren. 

37. Kinderen en jongeren geven aan dat ze de risico’s van het internet niet altijd even goed 

kennen. De stad en partners dienen hierop in te zetten via het voorzien van vormingen voor 

zowel kinderen en jongeren als hun ouders, zodat ook zij hierin ondersteuning kunnen bieden.  

38. Er dient gewerkt te worden aan het veiligheidsgevoel op straat. Kinderen en jongeren vinden 

straatverlichting en properheid hierbij zeer belangrijk.  

 

INSPRAAK EN PARTICIPATIE 

 

39. Er dient constant de vinger aan de pols gehouden te worden. De jeugddienst speelt 

een belangrijke rol in het bevragen en betrekken van kinderen en jongeren. Het is niet 
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enkel de taak van de jeugddienst. Het is de verantwoordelijkheid van alle diensten en 

organisaties om kinderen en jongeren te betrekken.  

40. Kinderen en jongeren zijn enthousiast wanneer ze bevraagd worden.  Inspraak en 

participatie dienen georganiseerd te worden op verschillende momenten en plaatsen 

en dit door verschillende diensten en organisaties 

41. Binnen het thema inspraak en participatie dienen scholen een voorbeeldfunctie op te 

nemen. Kinderen en jongeren vinden het namelijk heel belangrijk om op school hun 

stem te kunnen laten horen over de organisatie van de school zelf. Een belangrijk 

orgaan hierin zijn de leerlingenraden. Daarnaast is een jaarlijks 

tevredenheidsonderzoek bij kinderen en jongeren een goede mogelijkheid om te pijlen 

naar de mening van kinderen en jongeren.   

42. Als er inspraak gevraagd wordt, zullen de mondigste kinderen graag aan het woord 

komen. Het is echter ook belangrijk aandacht te hebben voor de minder mondige 

kinderen en hen ook aan het woord te laten.  

43. Politieke partijen dienen bij het opstellen van hun programma’s jongeren niet uit het 

oog te verliezen. Zij kunnen zich actief tot jongeren wenden.  

 

THEMATISCHE (NIET- PRIORITAIRE) AANBEVELINGEN EN UITDAGINGEN 
 

De verschillende beleidsthema’s zijn op verschillende vlakken uitgedaagd in Aarschot, ook de niet 

prioritaire thema’s.  

Aan de hand van de data-analyse, de vragenlijsten, de focusgroepen daaropvolgend en het 

belevingsonderzoek worden er enkele opvallende uitdagingen zichtbaar. We halen aanbevelingen aan 

waarin we de  mogelijke kansen en opportuniteiten waarop de stad kan inspelen, aankaarten.  

 

STRATEGISCH  

 

1. Het meerjarenplan als opportuniteit: Het meerjarenplan en de beleids- en beheerscyclus 

biedt een enorme kans aan om kindvriendelijkheid om te  zetten in een reëel beleid. De 

‘natuur’ van BBC valt samen met de ‘natuur’ van kindvriendelijkheid. Het gaat  namelijk 

over beleidsoverschrijdend beleid, ‘voorbij de hokjes’ denken. Het afgelegde traject en de 

daaraan verbonden resultaten zijn een opportuniteit in de nieuwe vorm van 

beleidsplanning. De doelstelling “kindvriendelijkheid organiseren” kan opgenomen 

worden als strategische doelstelling, of kan transversaal over alle strategische 

doelstellingen vermeld worden.  
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2. Evaluatie: Een kind- en jeugdvriendelijke stad is gebaseerd op het internationaal verdrag 

van de rechten van het kind. Het is dan ook een dynamisch proces onderhevig aan de 

context en levensomstandigheden van kinderen  De strategie is een cyclisch proces dat in 

verandering is. Een regelmatige evaluatie en opvolging van de voortgang van de strategie 

is dan ook aangewezen. Deze kan samenvallen met de evaluatie van het meerjarenplan 

zodat bijgestuurd kan worden en beleidsacties ge(her)formuleerd kunnen worden.  

3. Terugkoppeling: In het proces zijn heel wat actoren betrokken geweest, zowel intern 

(stadsbestuur, stadsmedewerkers) als extern. Het is belangrijk om op regelmatige basis 

terug te koppelen naar de partners en dit vanuit de verschillende stadsdiensten en het 

bestuur.  

4. Mandaten voor uitvoering en opvolging:  Het traject kind- en jeugdvriendelijke stad stopt 

niet met het behalen van het label kindvriendelijke stad. Het is een cyclisch proces waar 

regelmatige evaluatie en bijsturing noodzakelijk zijn. Het proces dient goed bewaakt te 

worden en het overzicht moet behouden worden om het strategisch plan te realiseren. 

Daarnaast impliceert het label dat er continu inspraak wordt gegenereerd in de stad. Het 

is dan ook belangrijk dat er personeelstijd vrij gemaakt mag worden om de opvolging te 

garanderen.  

5. Budgetten: Elke dienst voorziet ruimte om binnen de eigen middelen aandacht te 

besteden aan kind- en jeugdvriendelijkheid.  Met de acties die uit het onderzoek naar 

voren zijn gekomen dient rekening gehouden te worden bij de opmaak van het volgende 

meerjarenplan (2019 - 2024). Jaarlijks beheert Jeugdcentrum De Klinker een budget om 

overkoepelende zaken (communicatiemateriaal, beleidsoverschrijdende initiatieven, … ) 

te financieren. Dit budget is reeds ingecalculeerd in het huidige meerjarenplan. 

 

STADSONTWIKKELING  

 

6. We dienen te werken aan een stad op maat van de gezinnen die er wonen. Er zijn heel 

wat mogelijkheden en partners ( horeca, ruimtelijke ordening, verenigingen…) om 

hierrond samen te werken.  

7. Jongeren wensen een bruisende stad waar heel wat te doen is en het aanbod aangepast 

is aan hun leefwereld. De leegstand in Aarschot biedt mogelijkheden om in te spelen op 

deze vraag. Hiervoor kan samengewerkt worden met de jeugddienst, dienst economie en 

jongeren zelf. Het kan jongeren de mogelijkheid bieden om zelf initiatieven te organiseren.  

8. Speelweefsel (zie aanbeveling 18) 

9. Kindvriendelijke woonomgevingen (zie aanbeveling 19) 

10. Stadsontwikkelingsprojecten onder voorwaarden (zie aanbeveling 22)  

 

VRIJE TIJD 
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11. Kinderen en jongeren hebben heel wat ideeën aangereikt wat betreft de activiteiten en 

infrastructuur van het vrijetijdsaanbod. De stad heeft een schat van informatie ter 

beschikking waarmee aan de slag kan gegaan worden om een aanbod te creëren dat 

aansluit bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Er dienen aangepaste 

communicatiemiddelen te worden ontwikkeld om het vrijetijdsaanbod voor kinderen en 

jongeren kenbaar te maken bij deze doelgroep.  

12. Bepaalde stadsdiensten huizen in gebouwen die voor kinderen en jongeren niet 

aantrekkelijk zijn. Als ze deze groep willen bereiken, kan het interessant zijn hen te 

betrekken voor ideeën in verband met eventuele aanpassingswerken. 

13. Het concept van speelstraten wordt goed onthaald. Het organiseren van een speelstraat 

kan nog gemakkelijker gemaakt worden. Bovendien kunnen er tools aangeboden worden 

om een speelstraat uit te werken. Speelstraten zouden een goed moment kunnen zijn om 

buurtbetrokkenheid bij kinderen te stimuleren. Hierin liggen ook heel wat mogelijkheden 

weggelegd in een samenwerking tussen de scholen en de buurtcomités. 

14. Het dient een reflex te worden van de vrijetijdsaanbieders in de stad om kinderen en 

jongeren te betrekken bij het uitwerken, programmeren en zelf creëren van het aanbod.  

 

ONDERWIJS 

 

15. Om problematieken zoals schooluitval, risicoschoolloopbaan en andere aan te pakken is 

ondersteuning voor de scholen nodig. Door het gebrek aan personeel wordt de 

verantwoordelijkheid op het gebied van het flankerend onderwijsbeleid momenteel 

verdeeld over verschillende individuen waardoor een algemene coördinatie ontbreekt. 

Het is aangewezen om in een stad als Aarschot te investeren in een stevige, inhoudelijke 

dienst onderwijs, ter ondersteuning van de scholen. 

16. Er zijn heel wat linken te leggen met het onderwijs overheen de verschillende thema’s. Het 

onderwijs is een belangrijke partner in het verhaal kind- en jeugdvriendelijkheid. Gezien 

het ontbreken van een inhoudelijk uitgewerkte dienst onderwijs is het belangrijk om het 

onderwijs systematisch te betrekken in het verhaal. Overlegmomenten zoals het LOP, de 

onderwijsraad of het flankerend onderwijs zijn momenten bij uitstek om het 

kindvriendelijke verhaal te laten insijpelen bij de onderwijspartners.  

17. Aanbod hulpverlening (zie aanbeveling 1) 

18. Thema pesten (zie aanbeveling 3) 

19. Werken rond goed in je vel (zie aanbeveling 4) 

20. Taboe doorbreken rond goed in je vel (zie aanbeveling 5) 

21. Scholen ondersteunen in thema goed in je vel (zie aanbeveling 6) 

22. School als infopunt (zie aanbeveling 7) 

23. Vertrouwensfiguren (zie aanbeveling 8) 

24. Kinderen een rol in goed in je vel (zie aanbeveling 9) 

25. Rustmomenten – en plaatsen. 

26. Kinderen en jongeren zijn bezorgd over armoede (zie aanbeveling 15) 
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27. Semipublieke ruimtes ter bevordering van kindvriendelijke (woon)omgevingen (zie 

aanbeveling 23) 

28. Inspraak op school (zie aanbeveling 36-37)) 

29. Kinderen en jongeren moeten gebruik kunnen maken van propere toiletten op school. 

30. Er dienen aantrekkelijke, groene plaatsen in en rond de school te zijn waar kinderen en 

jongeren kunnen ontspannen. De huidige groene ruimtes dienen gebruikt te worden en 

nieuwe mogelijkheden dienen uitgezocht te worden (voorbeeld: parkeerruimte op de 

speelplaats vervangen door groene ruimtes).  

 

ANDERE 

 

31. 70 kinderen en jongeren halen aan geen kennis te hebben van het kinderrechtenverdrag. 

Aangezien de kinderrechten de basis vormen voor een kind- en jeugdvriendelijke stad, is 

het belangrijk dat de scholen hierin hun rol opnemen en ervoor zorgen dat de 

kinderrechten gekend zijn.  

32. Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook stadsmedewerkers, gemeenteraadsleden en 

schepenen dienen op de hoogte te zijn van het kinderrechtenverdrag. 

33. De stad dient milieubewustzijn te stimuleren en zelf het goede voorbeeld te geven. De 

scholen spelen hierin een belangrijke rol en kunnen ondersteund worden hierin om een 

goed milieubeleid toe te passen 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 GOEDKEURING LOKALE STRATEGIE KIND- EN JEUGDVRIENDELIJKHEID
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 BIJLAGE 2 OVERZICHT BELEVINGSONDERZOEK 

 

19/apr Publieke ruimte Postkaartje: mijn droombuurt Kinderen  3 -12 jaar Kinderen die deelnemen aan Buitenspeeldag, 
gemengd publiek  

65 

19/apr Participatie Postkaartjes 'als ik burgemeester was' Kinderen  3 -12 jaar Kinderen die deelnemen aan Buitenspeeldag, 
gemengd publiek  

18 

19/apr Publieke ruimte Reuze stadskaart en gesprek Jongeren  Vanaf 15 jaar Jongeren vanaf 15 jaar aan De Klinker, gemengd 
publiek  

25 

4/mei Publieke ruimte Reuze stadskaart en gesprek Jongeren  16-25 jaar Jongeren tussen 16-15 jaar van de Algemene 
Vergadering  

25 

4/mei Goed in je vel Stellingen  Jongeren  16-25 jaar Jongeren tussen 16-15 jaar van de Algemene 
Vergadering  

25 

4/mei Veiligheid Gesprek aan de hand van cartoons Jongeren  16-25 jaar Jongeren tussen 16-15 jaar van de Algemene 
Vergadering  

25 

4/mei Participatie Stellingen Jongeren  16-25 jaar Jongeren tussen 16-15 jaar van de Algemene 
Vergadering  

25 

4/mei Alles Je ei kwijt Jongeren  16-25 jaar Jongeren tussen 16-15 jaar van de Algemene 
Vergadering  

11 

14/mei Publieke ruimte Verhalenstad Kinderen  3 -12 jaar Kinderen die deelnemen aan Dag van de Droom, 
gemengd publiek, tussen 3 en 12 jaar  

15 

14/mei Publieke ruimte Postkaartjes 'Als ik burgemeester was' Kinderen  4 -12 jaar Kinderen die deelnemen aan Dag van de Droom, 
gemengd publiek, tussen 3 en 12 jaar  

4 

14/mei Publieke ruimte Postkaartje: mijn droombuurt Kinderen  4 -12 jaar Kinderen die deelnemen aan Dag van de Droom, 
gemengd publiek, tussen 3 en 12 jaar  

5 

15/mei Publieke ruimte Stadhuisspel Kinderen  9 en 10 jaar  Kinderen kwamen langs in stadsfabriek, BS Sancta 
Maria 

20 
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16/mei Publieke ruimte Stadhuisspel Kinderen  11-12 jaar  Kinderen kwamen langs in stadsfabriek, BS 
Zonnedorp 

24 

16/mei Publieke ruimte Stadshuisspel Kinderen  10 jaar Kinderen kwamen langs in stadsfabriek, BS 
Zonnedorp 

19 

17/mei Verhalenstad Bouw je eigen droomstad Kinderen  5 -12 jaar Kinderen die deelnemen aan de speelnamiddag 20 

22/mei Publieke ruimte Stadhuisspel Kinderen  10 jaar Kinderen buitengewoon onderwijs, BLO Elzenhof 10 

22/mei Publieke ruimte Stadhuisspel Kinderen  10 jaar Kinderen kwamen langs in stadsfabriek, De 
Hoogvlieger 

19 

24/mei Publieke ruimte Stadhuisspel Kinderen  9 jaar  Kinderen buitengewoon onderwijs, BLO Elzenhof 22 

8/jun Alles Vragenvuurtje Kinderen  8 jaar Knipoog 3de leerjaar,  15 

8/jun Alles Vragenvuurtje Kinderen  10 jaar Knipoog 5de leerjaar 28 

8/jun Alles Vragenvuurtje Kinderen  9 en 10 jaar  Knipoog 4de leerjaar 26 

8/jun Alles Postkaartje: mijn droombuurt Kinderen  10 en 11 jaar  Knipoog 5de leerjaar 27 

9/jun Veiligheid Cartoons Jongeren  17-18 jaar Damiaaninstituut deeltijds onderwijs  
 

12/jun Publieke ruimte LO Map Jongeren  
 

Damiaaninstituut 
 

15/jun Goed in je 
vel/Vragenvuurtje 

Babbeldoos Kinderen  6 jaar Sancta Maria, kinderen van het 1ste leerjaar 30 

15/jun Goed in je vel Babbeldoos Kinderen  7 jaar Sancta Maria, kinderen van het 2de leerjaar 24 

16/jun Alles Postkaartjes 'Als ik burgemeester was Kinderen  9  en 10 jaar Sint Jozef Instituut Aarschot, 4de leerjaar 42 

16/jun Publieke ruimte Busrit in de stad Kinderen  9  en 10 jaar Sint Jozef  Instituut, 4de leerjaar 23 

16/jun Publieke ruimte Busrit in de stad Kinderen  9  en 10 jaar Sint Jozef  Instituut, 4de leerjaar 23 

16/jun Publieke ruimte Busrit in de stad Kinderen  9  en 10 jaar Sint Jozef  Instituut, 4de leerjaar 22 

22/jun Publieke ruimte Busrit in de stad Kinderen  7 jaar Hoogvlieger, 2de leerjaar 21 

22/jun Alles  Postkaartjes 'Als ik burgemeester was' Kinderen  7 jaar  Hoogvlieger, 2de leerjaar 23 
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3/jul Publieke ruimte Verhalenstad Kinderen  6-12 jaar Kinderen die ingeschreven zijn voor de 
Vakantiewerking  

20 

18/aug Alles  Postkaartjes 'Als ik burgemeester was' Kinderen  6-12 jaar Kinderen die ingeschreven zijn voor de 
Vakantiewerking  

60 

6/sep Alles Postkaartjes 'Als ik burgmeerster was' Kinderen  6-12 jaar Kinderen die boeken kwamen kaften 19 

14/sep Alles Gemeenteraadspel Kinderen  10 en 11 jaar  Zonnedorp, 5de leerjaar 17 

14/sep Alles Postkaartjes 'Als ik burgmeerster was' Kinderen  10 en 11 jaar  Zonnedorp, 5de leerjaar 15 

15/sep Publieke ruimte LO Map Jongeren 14-15 jaar Kamsa, 2de graad 8 

18/sep Publieke ruimte Busrit Kinderen  7 jaar Sint Jozef Instituut Aarschot, 2de leerjaar 21 

18/sep Publieke ruimte Busrit Kinderen  7 jaar Sint Jozef Instituut Aarschot, 2de leerjaar 20 

18/sep Publieke ruimte Busrit Kinderen  7 jaar Sint Jozef Instituut Aarschot, 2de leerjaar 19 

19/sep Alles Gemeenteraadsspel Jongeren 14 15 jaar Sancta Maria Aarschot, 3de jaar ASO 14 

19/sep Participatie Stellingen op camionette Jongeren Middelbaar Sancta Maria Aarschot  30 

19/sep Publieke ruimte LO Map Jongeren 14-15 jaar Sancta Maria Aarschot, 3de jaar BSO 10 

22/sep Participatie Gemeenteraadspel Jongeren 14-15 jaar Kamsa, 2de graad 13 

22/sep Publieke ruimte LO Map jongeren  18-19 Kamsa, 7 VENV 7 

25/sep Alles  Gemeenteraadsspel Kinderen  11-12 jaar  Zonnedorp, 6de leerjaar 25 

26/sep Alles Stellingenspel Jongeren 3LA en 3SD Buso De Brug 10 

28/sep Alles Gemeenteraadspel Jongeren 5MT en 5TB Buso De Brug 10 

28/sep Alles Gemeenteraadspel Jongeren 3MRP/VV1 Sancta Maria (lokaal FR614)  5 

29/sep Alles Gemeenteraadspel Jongeren 4de handel Sancta Maria (lokaal AA524) 16 

29/sep Alles Lo Map Jongeren 4VV2 Sancta Maria (lokaal GO631 ) 11 

Sinds 
1/9 

Alles  Postkaartjes 'Als ik burgemeester was' Kinderen  3 - 12 jaar  Postbussen stadsdiensten 42 

       

     
TOTAAL 1073 



BIJLAGE 3: SAMENSTELLING PLATFORM EN FOCUSGROEPEN 

 

Samenstelling Platform 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inne Eeckhout (diensthoofd Jeugdcentrum De Klinker) 

- Noor Talpe (medewerker kinderbeleid Jeugdcentrum De Klinker) 

- Jan Mattijs (diensthoofd ruimtelijke ordening) 

- Paula Gysels (deskundige technische zaken) 

- Geert Wyns (departementshoofd ruimtelijke ordening en leefmilieu) 

- Jan Vanderbroght (medewerker burgemeester)  

- Dries Peeters (cultuurbeleidscoördinator) 

- Wout Plasmans (buurtwerk Aarschot en dienst welzijn) 

- Lies Vandevenne (Huis van het kind en dienst welzijn) 

- Thomas Van Aerschot (sportdienst) (afwisselend) 

- Hans Geyskens (sportdienst) (afwisselend) 

- Bart Symons (Politie Aarschot) 

- Ruben Van Calster (Politie Aarschot)  

- Sam Van Eeckhout (OCMW Aarschot) 

- Vicky Saenen (dienst communicatie) 

- Neel Geyskens (Arktos vzw) 

- Senne Janssens  (mobiliteitsambtenaar) 

 

Samenstelling focusgroepen 

1. Focusgroep Huis van het kind 

- Lief Vandeneynde (CKG De Schommel) 

- Claudia Scherf (Kind & Gezin) 

- Ilse Luyten (Kind & Preventie),  

- Marleen Branders (LOP),  

- Nathalie Reniers (IBO – landelijke kinderopvang),  

- Ann Van Velk (KDV Stekelbees - Landelijke Kinderopvang),  
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- Kim Van der Auwera (Logo Oost-Brabant),  

- Inne Eeckhout (Jeugdcentrum De Klinker), 

- Noor Talpe (Jeugdcentrum De Klinker),  

- Marjolijn Van Vlem (stagiaire sociale dienst OCMW),  

- Lies Vandevenne (Welzijn),  

- Karlien Vanpée (Welzijn). 

 

2. Focusgroep directies lagere scholen 

- Marleen Branders, Lokaal Onderwijs Platform 

- Ludo Heylen, Cego en voorzitter Lokaal Onderwijs Platform 

- Directie De Hoogvlieger 

- Directie De Knipoog 

- Directie Sint Jozef college 

- Directie Zonnedorp 

- Directie Vrije Basisschool Pastor Dergent 

3. Focusgroep leerkrachten lagere scholen 

- Marleen Branders, Lokaal Onderwijs Platform 

- Ludo Heylen, Cego en voorzitter Lokaal Onderwijs Platform 

- Leerkracht De Knipoog 

- Directie De Hoogvlieger 

- Leerkracht Zonnedorp 

4. Focusgroep jeugdraad 

- Inne Eeckhout 

- Hanne Symons (onafhankelijke jongere), 

- Glenn Govaerts (Mixed), 

- Eline Salaets (Chiro Gijmel), 

- Liesbeth Feremans (Chiro Gijmel) 

5. Focusgroep Platform 

- Jan Matthijs (diensthoofd ruimtelijke ordening, landschapsarchitect) 

- Lies Vandevenne (dienst welzijn en huis van het kind)  

- Sam Eeckhout (OCMW Aarschot) 

- Wout Plasmans (buurtwerk Aarschot en dienst welzijn) 

- Neel Geyskens (Arktos vzw) 

- Merlijn Leers (stagiaire Jeugdcentrum De Klinker) 

- Dylan  (stagiaire buurtwerk) 

- Kenneth (Politie Aarschot, jeugd- en sociale dienst) 

- Bart Symons, (Politie Aarschot, jeugd- en sociale dienst) 

- Dries Peeters  (cultuurbeleidscoördinator ) 

- Hans Geyskens (sportdienst) 

- Thomas Van Aerschot (sportdienst) 

- Evelien Verstappen (Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten) 

- Noor Talpe (medewerker Jeugdcentrum De Klinker) 

- Inne Eeckhout (diensthoofd Jeugdcentrum De Klinker) 
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BIJLAGE 4:  FOTOVERSLAG 

 

 

 

Participatiemethodiek tijdens 
Buitenspeeldag  

Monitoren als Artuur en 
De Vlieg  

Focusgroep Huis van het kind 
 
 

  

 

Uitnodiging visiemoment a.d.h.v 
cupcakes met de mascotte 

Ideeënbus Participatiemethodiek op de 
speelplaats 
 

 

 
 

 

 

Visiemoment  Rondgang met de 
cupcakes en bakfiets 

Participatiemethodiek 
“gemeenteraadsspel” 
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Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Aarschot 

 

 

 
Cupcakes dienst welzijn 
 
 

Veranderfabriek “kleur in de stad” Veranderfabriek “spel in de stad” 

 

  

Focusgroep leerkrachten Spelen in de wijk met bakfiets “De 
Vlieg” 

Gadget kleurpotloden 

 

 
 

 
 

Participatiemethodiek 
Lomap 

Artuur en De Vlieg (de schepen van 
Jeugd) op bezoek in de 
Vakantieclub 

Participatiemethodiek op de  
jeugdraad 



 


