
 

 

 

 

Themadossier 
Ruimte om jong te zijn! 
Kinderen en jongeren hebben recht op fysieke ruimte in hun buurt of gemeente om volop jong 

te zijn. Deze ruimte moet zo georganiseerd zijn dat kinderen en jongeren er volwaardig gebruik 

van kunnen maken. Kinderen en jongeren moeten de ruimte in de gemeente ook zelf mee 

willen, kunnen en mogen vorm geven. 

 

Waarom ruimte voor kinderen en jongeren? 
Als kind of jongere heb je nood aan ruimte: om kampen te bouwen, met je fiets te rijden, te 

ravotten, te sporten, te fuiven of rond te hangen... Kortom: kinderen en jongeren hebben in hun 

buurt of gemeente nood aan ruimte om jong te zijn. Het belang van buiten spelen, rondhangen 

of de buurt verkennen behoeft op zich geen verantwoording, want het gaat simpelweg om 

gedragingen die eigen zijn aan het jong zijn. Alleen daarom al is het belangrijk dat kinderen en 

jongeren voldoende kwaliteitsvolle ruimte ter beschikking hebben. Daarnaast bevordert de 

ruimte als speelruimte ook de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen en 

jongeren, en is de publieke ruimte een plek waarin kinderen en jongeren leren omgaan met 

diversiteit en anders-zijn, waarin ze een eigen identiteit ontwikkelen, en waarin ze worden 

opgevoed tot burgerzin. 

 

Het probleem: Ruimte onder druk 
Het is dan ook belangrijk dat je gemeentebestuur ervoor zorgt dat kinderen en jongeren 

voldoende kwaliteitsvolle ruimte hebben om jong te kunnen zijn. Kinderen en jongeren stoten 

echter op barrières, fysiek en mentaal, die hen verhinderen om volwaardig gebruik te kunnen 

maken van hun omgeving. Bevolkingsgroei, verstedelijking, verkavelingswoede en de 

alomtegenwoordigheid van de auto zetten een grote druk op ruimte voor kinderen en jongeren. 

Ook mentale barrières zoals een toenemende intolerantie ten opzichte van rondhangende 

jongeren of het geluid van spelende kinderen, of een obsessie met ‘health & safety’ zijn 

drempels.  

 

Wat kan de gemeente doen? 
Het gevolg van deze barrières is dat kinderen en jongeren steeds minder gebruik kunnen maken 

van de ruimte. Daarom is het echt belangrijk dat gemeentebesturen in de toekomst volop 

inzetten op kwaliteitsvolle ruimte voor kinderen en jongeren. Vier elementen zijn daarbij 

belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldoende fysieke ruimte om volop jong te zijn 

Ten eerste kunnen gemeentebesturen zorgen dat kinderen en jongeren meer dan voldoende 

fysieke ruimte hebben om volop jong te zijn. Dat kan door op een duurzame en efficiënte 

manier om te springen met de beperkte ruimte die we ter beschikking hebben. Een goed lokaal 

ruimtelijk beleid en een drastische mentaliteitswijziging zijn hiervoor de noodzakelijke 

voorwaarden. Tegelijkertijd biedt het delen van en het tijdelijk openstellen van ruimte en 

infrastructuur naar kinderen, jongeren en hun organisaties toe heel wat mogelijkheden om 

plaats te geven aan jeugdig experiment. 

 

Een ruimtelijke inrichting op maat van kinderen en jongeren 

Ten tweede kan de gemeente bouwen aan een betere kwaliteit van de ruimte, door de ruimte in 

te richten op maat van kinderen en jongeren. Ruimte op maat van kinderen en jongeren 

betekent ruimte die compact en kleinschalig is, met een grote mix aan jeugd- en andere 

voorzieningen in de onmiddellijke woonomgeving. Een groene en speelse ruimte waarin steeds 

iets te beleven valt. Een ruimte waarin je je gemakkelijk en veilig te voet, met de fiets en het 

openbaar vervoer kan verplaatsen. Zulk een jeugdvriendelijke inrichting van de ruimte komt 

uiteindelijk het geluk van iedereen ten goede, want jeugdvriendelijke ruimte is ruimte op maat 

van iedereen!  

 

Kinderen en jongeren als volwaardige medegebruikers van de publieke ruimte 

Kinderen en jongeren moeten volwaardig gebruik kunnen maken van de publieke ruimte. Maar 

vooral jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties die een belangrijk deel van hun vrije tijd 

in de openbare ruimte doorbrengen, zijn het slachtoffer van toenemende intolerantie. Door het 

inzetten van straathoekwerkers of het inrichten van leefstraten kan een gemeente bouwen aan 

een solidaire samenleving en een sterk sociaal weefsel. Dialoog verdient de voorkeur boven een 

eenzijdig repressieve aanpak van samenlevingsconflicten in de publieke ruimte (denk maar aan 

GAS-boetes).  

 

Kinderen en jongeren willen, kunnen en mogen de ruimte zelf mee vorm geven  

Het is belangrijk dat kinderen, jongeren en het jeugdwerk als gebruikers van de ruimte worden 

geraadpleegd over hun wensen en behoeften, en dat er rekening wordt gehouden met hun 

noden. Dit veronderstelt niet enkel dat de gemeente investeert in een participatieve aanpak op 

maat die kinderen en jongeren zin geeft om mee te denken en te ontwerpen, maar ook een 

omkaderend beleid dat jeugdig initiatief stimuleert in plaats van het te beknotten door een 

overmaat aan regelgeving. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Stellingen: 

 Een gemeente kan onmogelijk rekening houden met alle doelgroepen bij het inrichten 

van publieke ruimte. 

 Uitdagende/avontuurlijke speelruimte en veiligheidsvoorschriften zijn niet met elkaar te 

verzoenen. 

 Er is in onze gemeente veel intolerantie t.a.v. jongeren die de publieke ruimte innemen. 

 Rondhangen op openbare pleintjes wordt gezien als het verstoren van openbare orde. 

 De politie moet kunnen ingrijpen als jongeren rondhangen op een openbaar plein. 

 De gemeente moet het gebruik van tijdelijke ruimte bij projectontwikkelaars stimuleren. 

 De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat over tijdelijk ruimte gebruik 

(bv leegstaande panden/gronden van de gemeente…). 

 Jeugdvriendelijke ruimte is ruimte op maat van iedereen. 

 Niet alle ‘publieke’ ruimte moet geformaliseerd worden: bv een braakliggend terreintje 

mag gebruikt worden door de kinderen van de buurt zonder dat hierover regels worden 

opgelegd, gras wordt gemaaid …  

 Openbare ruimte is vaak niet uitdagend, zijn ‘cleane’ ruimtes. Bv: paletten die kinderen 

hebben aangesleept worden verwijderd, oude autobanden mogen niet, het gras wordt 

perfect afgereden, geen ruimte voor onkruid… 

 Spelen is een recht van elk kind dat nu teveel ‘geregeld’ wordt. 

 De publieke ruimte moet meer in handen zijn van het publiek. 

 Iedereen heeft het recht om publieke ruimte te claimen. 

 Een speelplek binnen de …. (bv 500m) is voor elk kind een streefdoel en voor onze 

gemeente een haalbare kaart. 

 Jongeren moeten meer fysieke ruimte krijgen om te experimenteren. 

 Er moet in elke gemeentelijke dienst een reflex zijn om na te denken over de impact voor 

kinderen en jongeren van een bepaalde beslissing, in dit geval vanuit ruimtelijke 

ordening. 

 Er is een vertegenwoordiging van kinderen en jongeren in de GECORO (Gemeentelijke 

Commissie Ruimtelijke ordening) die waakt over de belangen van kinderen en jongeren. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van alle jeugdverenigingen in de 

gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Goede lokale voorbeelden: 

 Je vindt heel veel toffe voorbeelden op goegespeeld.be. 

 Stad Brugge heeft Meters en Peters voor de speelpleintjes. Het zijn de aanspreekpunten 

voor kinderen en jongeren en ze houden een oogje in het zeil. 

 Brugge ontwikkelde een speelkaart waarop je alle Brugse speelpleinen, spelprikkels en 

skateparken in jouw buurt kan terugvinden. 

 De stad Gent schreef een inspirerende handleiding uit voor het ontwikkelen van 

speelweefsel in je stad/gemeente 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/handleiding_speelweefsel.pdf 

 Het project kindvriendelijke steden en gemeente van VVJ ondersteunt gemeenten en 

steden in het ontwikkelen van een visie en reflex waarbij kinderen en jongeren 

volwaardige medeburgers zijn van de samenleving. Dit gaat breder dan enkel ruimte 

maar je kan hier inspirerende voorbeelden terugvinden. 

 Stad Zottegem maakte van een verwilderde plek in het centrum een uitdagende groene 

wildernis om in te spelen. 

 Chiro Lembeke (Kaprijke) ontwikkelde samen met het Regionaal Landschap Meetjesland 

en met de gemeentelijke jeugddienst een avontuurlijk en groen speelterrein aanpalend 

aan hun lokalen. 

 De stad Eeklo ontwikkelde een speelweefselkaart waar leuke groene plekjes, 

(weggestoken) speelplekken en trage wegen een plaats krijgen.  

 In Kruishoutem werd een participatief project met de school, de buurt en de chiro 

opgezet om aan de nieuwe Chiro lokalen een avontuurlijke, groene speelruimte te 

ontwikkelen op maat van alle gebruikers.  

 In Borgerhout werken ze met ‘PleinPatrons’ om de betrokkenheid en veiligheid van 

jongeren te vergroten.  
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