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INHOUD

Als reactie op mijn afscheid als schepen kreeg ik alleen maar begripsvolle reacties en dat deed deugd. 

De vele kaartjes, boodschappen, knuffels, bloemen en opgestoken duimen misten hun effect niet. Wat 

een mooie stad, wat een fijn en uniek team vormen we toch met Groen in Gent. 

Waar ik erg dankbaar voor ben is hoe een nieuwe groep groenen klaar staat en overneemt. Collega 

Hafsa die vanaf nu ook schepen van jeugd op haar naamkaartje bij schrijft. En natuurlijk Evita als 

nieuwe schepen. Tijdens het ledencongres waarop ze unaniem werd aangeduid als opvolger, verkozen 

we ook nieuwe vrijwilligers. Hun enthousiasme, hun motivatie en verhaal raakten me erg die avond. 

Net zoals ik de afgelopen jaren blijkbaar anderen geraakt heb met mijn engagement. Dat vuur en  

verhaal nu elders herkennen stemt me hoopvol. Het werk is nog niet af, maar dat is niet erg want er 

staan nieuwe mensen klaar. 

Voor mezelf begon het 20 jaar geleden bij Jong Agalev. (vintage hé) Als ik de jongeren van Jong Groen 

Gent nu bezig zie, is de cirkel rond. Het hart op de juiste plaats, met een grote zorg over de toekomst 

van onze planeet en vooral: hands on, niet te veel bla bla maar boem boem. (een laatste uit de 

 ouwe doos) 

In 2024 wordt Gent Europese Jongerenhoofd-

stad. De twee corona-jaren hakten erg in op heel 

wat jongeren. Het zit niet goed met hun mentaal 

welbevinden. Care is naast Empower en Engage 

dan ook een centraal thema. Het wordt een jaar 

om naar uit te kijken. Perspectief en hoop, dat is 

misschien wel het mooiste om op dit moment  

te schenken. 

Take care allemaal,

 Elke
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ontvangen? Alle wijzigingen kan je doorgeven via info@groengent.be of 09 266 54 65.
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Stemrecht voor 

jongeren, goed idee?
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We are the City! Gent zal zich in 2024 de Europese jongerenhoofdstad mogen noemen. Deze 

ambitie, waar Elke Decruynaere voluit voor wou gaan, was al verankerd in het bestuurs- 

akkoord. Samen met de jeugddienst, heel wat jongeren, het middenveld en de stadsdiensten 

werkte ze een sterk dossier dat door het European Youth Forum – een platform van meer dan 

100 Europese jongerenorganisaties – verkozen werd boven Lviv in Oekraïne,  

Veszprèm in Hongarij en Chisinau in Moldavië.  

VOLUIT GAAN VOOR DE JONGEREN

De motivatie om Europese Jongerenhoofdstad te 

worden is tijdens de coronaperiode alleen maar 

gegroeid. Veel jongeren hadden het gevoel dat 

maatregelen te veel over hun hoofden heen wer-

den genomen. Veel jongeren hadden en hebben 

het écht lastig. Het is niet omdat de pandemie 

nu (hopelijk) achter ons ligt, dat de jongeren nu 

weer helemaal oké zijn. De pandemie heeft ons 

getoond dat we voor deze jongeren moeten  

zorgen en naar hen moeten luisteren. Die les 

nemen we mee, ook na de pandemie en vooral  

in het Jongerenjaar.

JONGEREN AAN HET STUUR

In afwachting van het knaljaar dat 2024 moet 

worden voor de Gentse jongeren, schakelen we 

nu al een versnelling hoger voor de Gentse jeugd. 

Het stadsbestuur investeert deze legislatuur 

jaarlijks 1,1 miljoen euro extra om het vrijetijds-

aanbod en jeugdwelzijnswerk voor kinderen en 

jongeren in kwetsbare situaties uit te breiden.

Daarbij zetten we de jongeren zelf aan het stuur, 

zeker als het de voorbereiding van het Jongeren-

jaar betreft. Alles kan, of toch bijna alles! Dat is 

de ambitie. Jongeren zijn aan zet om de program-

matie voor hún jaar verder uit te werken. Alle 

(zotte) ideeën van jongeren en het middenveld 

zijn welkom en krijgen een kans om verder uit- 

gewerkt te worden. Stad Gent wil investeren 

in acties, projecten en ideeën die ver na het 

Europees Jaar van de Jongerenhoofdstad kunnen 

blijven bestaan. De titel van Europese  

Jongerenhoofdstad sluit voor Gent perfect aan 

bij de lopende kandidatuur voor Europese  

Culturele Hoofdstad in 2030, waarin ook jonge-

ren een centrale rol toebedeeld zullen krijgen.

OH YEAH,  WE ARE THE CITY!

Hafsa El-Bazioui neemt als nieuwe schepen van Jeugd deze fakkel over van Elke:  

“Ik ben hoopvol dat we de jongeren centraal zetten, zeker in 2024.  

Met bewondering kijk ik naar het perspectief dat Elke hier samen met jongeren en 

diensten voor verwezenlijkte. Engagement opnemen, zorgen voor elkaar, in je kracht 

staan, het zijn wereldwijde kernwaarden. Met superveel goesting help ik dit project te 

ondersteunen en te realiseren in 2024! Samen met iedereen die net als ons een groot 

hart voor jongeren heeft.”

JONGEREN AAN ZET

Het plan waarmee we de titel hebben binnen- 

gehaald werd gemaakt door de schepen, de jeugd-

dienst én de jongeren zelf. Gent ziet jongeren als 

de hartslag van onze stad. Samen kwamen we tot 

drie speerpunten waarrond het European Youth 

Capital-project is opgebouwd: Engage, Empower 

en Care. Hoe schoon is dat? Met ‘Engage’ wil 

Gent inzetten op vrijwilligerswerk, engagement 

en actief burgerschap.‘Empower’ staat voor het 

ondersteunen van jongeren en jongeren- 

organisaties en het voorzien van een plek in  

de stad waar jongeren kunnen experimenteren  

en zichzelf kunnen zijn. Met ‘Care’ richt Gent 

zich ten slotte op welzijn in de brede zin, van 

mentale gezondheid tot leven in een groene 

duurzame stad.

OP HET PROGRAMMA

De mogelijkheden voor een fantastisch  

programma in 2024 zijn talrijk. Wat denk je van 

het Wereldkampioenschap skaten in Gent of 

een groot politiek debat met jongeren over de 

verkiezingen? Ook zullen alle kabinetten, over de 

partijgrenzen heen, zich inzetten om jongeren 

in 2024 in het centrum van hun beleid te zetten! 

Hoe wijs is dat?

Heb jij ideeën? Of wil je meewerken aan dat 

veelbelovende jaar? Zalig! Je kan mailen naar 

eyc2024@stad.gent!
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In 2018 hield Stad Gent met het project ‘Stemrecht 16+’ een uniek stemexperiment voor  

Gentse jongeren van 16 en 17 jaar.  Ik, Elke Decruynaere, wilde de Gentse jongeren toch een 

stem geven nadat op Vlaams niveau beslist werd om de stemgerechtigde leeftijd niet te  

verlagen. Ik vind het nog steeds een mooi idee. In 2024 zullen de verkiezingen opnieuw  

centraal staan en dus zullen we, in het kader van de European Youth Capital, opnieuw aan de 

slag gaan rond dit thema. Ik ging hierover in gesprek met Marc Hooghe, politicoloog en  

socioloog die als gewoon hoogleraar verbonden is aan de faculteit Sociale wetenschappen  

van de Katholieke Universiteit Leuven.  

Elke: “U spreekt in uw onderzoek over  

markante vaststellingen?”

Marc: “Uit de hoek van tegenstanders tegen  

de verlaging van de stemleeftijd wordt  

beargumenteerd dat 16-jarigen geen interesse 

hebben in politiek, of dat ze zich makkelijk laten 

vangen. In het Gentse experiment zien we echter 

duidelijk dat dit niet opgaat. We zien dat  

jongeren zich steeds meer bewust worden van 

politiek.  Voor deze negatieve veronderstelling is 

verder ook geen bewijs.

Jongeren stemmen niet extremer dan anderen. 

Zij stemmen vrij gelijklopend met de  

volwassen. Als we over de groep jongeren tussen 

16 en 18 jaar praten, hebben we het over 3% van 

de stemmers. Hun stem zal dus geen grote  

effecten hebben op het verkrijgen van zetels. 

Behalve voor CD&V - die duidelijk meer oudere 

stemmers trekt - zien we dat jongeren zich mooi 

over de verschillende partijen heen verspreiden.

Weet je wat belangrijk is? Als we jongeren stem-

recht geven, komen ze blijkbaar daadwerkelijk 

ook opdagen. We mogen dit echter niet zien als 

een wondermiddel voor participatie en burger-

schap.  Maar door hen geen stemrecht te geven, 

sluiten we deze groep wel volledig uit. Bovendien 

bleek dat de deelnemers aan het experiment met 

hun ouders meer gingen praten over politiek en 

verkiezingen, waardoor ook zij meer engagement 

kregen voor politiek.

Elke: Welke jongeren werden bereikt met  

dit onderzoek?

Marc: Het was alleszins mooi om te zien dat er 

geen genderkloof bestond onder de participan-

ten. We zagen echter wel dat vooral leerlingen 

uit het ASO werden bereikt. Dat is een algemeen 

probleem, niet uitsluitend bij jongeren. Mensen 

met een achtergrond in het algemeen secundair 

onderwijs zijn eenvoudiger te bereiken. Andere 

profielen zijn altijd moeilijker. Er is nood aan 

zeer intensieve communicatie om hen mee te 

pakken in het verhaal. Een opkomstplicht helpt 

daarbij. Wanneer dit wegvalt, weten we dat er 

problemen ontstaan. Deze groep zal afhaken.

Elke: Kan ik hier toch wel een grote  

bezorgdheid uit afleiden?

Marc:  Ja, we zien dat vooral het opleidings- 

niveau invloed heeft. Het signaal naar de politiek 

zal veranderen, want deze groep zal minder 

aanwezig zijn. In Nederland is opkomstplicht 

voor lokale verkiezingen al eerder weggevallen en 

toen zagen we dat slechts 45% heeft gestemd. We 

zien dat ouders de belangrijkste rol spelen als het 

gaat over politiek engagement. Als je van thuis 

uit hoort dat je niet moet gaan stemmen, zal je 

ook veel minder geneigd zijn om dit te doen. Het 

probleem is echter dat we zo terechtkomen in 

een cyclus. Ongelijkheid wordt over generaties 

heen doorgegeven.

Elke: Heeft de school hier dan een bepalende 

rol in?

Marc: Iedereen zit op een bepaald moment in 

het onderwijs, dus dit is ook de enige plek waar 

je als beleid invloed kan uitoefenen op iedereen. 

Onderwijs is dus de enige hefboom.

Elke: Politiek zal echter  steeds dichter bij 

jongeren komen. Denk bijvoorbeeld aan het 

klimaat of de Oekraïne crisis, waar  

Oekraïense mensen letterlijk tot bij ons  

komen om te vluchten. Jongeren voelen dus 

ook de nabijheid van dit conflict. Mogelijks 

helpt dit ook?

Marc: Thema’s zoals duurzaamheid, migratie, 

klimaat en nu Oekraïne spelen zeer sterk bij  

jongeren, maar ze linken deze zaken niet genoeg 

aan de politiek. Ze denken dat het de keuze is van 

individuen om vluchtelingen in huis te nemen.  

Het wordt niet goed uitgelegd dat dit ook politie-

ke keuzes zijn. Het probleem is veelal de percep-

tie, er heerst het beeld dat de maatschappij heeft 

beslist dat vluchtelingen opgevangen moeten 

worden, maar dit het is juist de politiek die be-

slissingen maakt. Jongeren zijn dus geëngageerd, 

maar zij moeten ook dit besef gaan ontwikkelen. 

Interessant gesprek! Marc toont nog maar eens 

hoe belangrijk het is dat we jongeren actief 

betrekken bij de politiek, onder andere door 

hen stemrecht te geven. Ik geloof in jongeren. 

Ze hebben zoveel mogelijkheden en ze doen al 

zoveel in de stad. Daar moet tegenover staan 

dat ze ook iets te zeggen hebben hier in de stad. 

Maar minstens even belangrijk: we moeten ook 

inzetten op de meest kwetsbare jongeren want 

hen bereiken we niet en ieders stem is evenveel 

waard. Met ons onderwijs en jeugd kunnen we 

daarbij helpen. Go Evita en Hafsa!

Elke

STEMRECHT VOOR JONGEREN, GOED IDEE?

“We gaan moeten  

vechten om élke jongere  

te bereiken!”
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In 2024 wordt Gent de Europese Jongeren Hoofdstad onder de noemer ‘We are the city’.  

Jongeren geven de stad van morgen vorm maar ook vandaag al zijn ze het kloppend hart van 

Gent.  Jongeren nemen een actieve rol op in de samenleving.  Zo is er is veel bewustzijn bij 

jongeren over klimaatverandering en de wil om er iets aan te doen. Maar ook andere  

maatschappelijke thema’s beroeren jongeren. In engagement en soldiariteit vinden ze elkaar 

vaak, en putten daar hoop uit. Zowel schepen Heyse als schepen El-Bazioui gingen in gesprek 

met jongeren over hun engagement.  Hoe kijken zij naar de toekomst en naar Gent?

In 2019 hebben studenten maandenlang deelge-

nomen aan wekelijkse klimaatmarsen, waarbij ze 

vroegen om onmiddellijke politieke actie om de 

EU-klimaatdoelstellingen te halen. Tine Heyse, 

schepen van klimaat, ging vandaag opnieuw in 

gesprek met enkele van deze jongeren. En ja 

hoor, ze zijn nog steeds geëngageerd. Ook de 

Climate Change Walk & Talk, die Stad Gent voor 

het eerst samen met Kunstencentrum Voo?uit 

(VIERNULVIER) organiseerde, stond met stip in 

hun agenda.

Schepen Hafsa El-Bazioui gaat actief op zoek 

naar stemmen die soms minder of niet gehoord 

worden. Iedereen moet kunnen participeren in 

de samenleving. Ze ging in gesprek met jongeren 

van Engage vzw, een maatschappelijk  

georiënteerde studentenvereniging. Een eerlijke 

en open babbel over een plek vinden, jezelf  

blijven ontwikkelen, je verbonden voelen met de 

wereld én natuurlijk ook over hoop en vriend-

schap. Je leest (en hoort!) er meer over op

https://www.hafsaelbazioui.be/nieuws 

https://engage4change.be/ 

https://www.instagram.com/engage.ugent/ 

https://www.facebook.com/engageugent/

JONGEREN SOLIDAIR MET ELKAAR  

EN DE WERELD 

WAT ONZE KLIMAATJONGEREN ZEGGEN

JONGEREN VAN ENGAGE VZW AAN HET WOORD

Ik ben nu al eventjes bezig met 
klimaatacties. Die gaan van marsen tot 
blokkades. Na al die jaren heb ik resultaat 
gezien, maar ook ongelooflijk veel inactie 
… Vandaar dat ik niet ga stoppen; see you 
on the streets!

Bo, Dalton Lyceum Gent, 16 jaar

Er is geen punt in gaan studeren op school 
als we geen toekomst hebben. Daarom 
doe ik acties met Extinction Rebellion,  
om onze toekomst te verbeteren.

Arne, De Wingerd, 17 jaar

Toen er op school gezocht werd naar 
jongeren voor de Climate Change Walk 
& Talk heb ik me meteen ingeschreven. 
Ik engageer me zoveel mogelijk voor het 
klimaat (JNM, Green Team op school, 
klimaatmarsen, …). Ook al neemt het wel 
wat vrije tijd in beslag, als we met veel 
jongeren onze stem laten horen, kunnen 
we zeker iets in gang zetten.

Igna, Don Bosco Zwijnaarde, 16 jaar

Engageren betekent voor mij vooral me 
verbonden voelen, met iedereen. Net 
omdat ik me verbonden voel, besef ik ook 
hoe waardevol dit is. Niet alleen voor mijn 
mentaal welzijn maar ook omdat we veel 
bijleren van elkaar. In verbondenheid 
ontstaan mooie zaken. Daarom probeer 
ik ook de drempel te verlagen voor 
anderen zodat het makkelijker wordt om 
verbonden te zijn. 

 Yousra Llouh, 22 jaar,  

studente economie.

Je engageren in de maatschappij betekent 
ook om buiten je comfortzone te treden, 
nieuwe zaken te proberen, open te staan 
en je visie te verbreden. Zo kan je andere 
mensen leren kennen, die je helpen 
groeien door andere perspectieven 
binnen te brengen. En dan kan je 
objectiever kijken naar de wereld.

Ma Zhuojing, 19 jaar,  

studente Handelswetenschappen
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Jong Groen Gent is de jongerenafdeling van Groen Gent. Bij ons kunnen progressief bewogen 

jongeren (tussen 16 - 33 jaar) deelnemen aan toffe activiteiten en hun idealisme in de praktijk 

brengen. We zijn zowel betrokken bij de werking van Groen Gent als die van Jong Groen  

nationaal. Hierdoor vergaderen we zowel met de fractie van Groen Gent als met andere lokale 

afdelingen van Jong Groen. Bovendien werken we ook samen met onze Gentse studenten- 

afdeling Jong Groen StuGent. Ons bestuur bestaat uit twee covoorzitters en vijf bestuurs- 

leden, maar als organisatie worden we vooral gedragen door onze geliefde leden. Jong Groen 

Gent biedt haar leden een open platform om gelijkgezinden te ontmoeten, en tezamen vorm  

te geven aan ons ecologisch engagement.

’t Is de jeugd die het moet doen

Het is natuurlijk verkeerd om alle hoop op de 

jonge generatie te vestigen. Wij zitten (nog) niet 

op de plaatsen waar het beleid wordt vormgeven, 

en onze samenleving moet nu veranderen. We 

kunnen wel veel druk uitoefenen van onderuit 

en tonen dat het anders kan. Door ons vandaag 

politiek te vormen en te scholen, vormen we ook 

onze samenleving. Daarom is onze slogan nog 

steeds “De toekomst is van ons!” - zo getuigen 

we van onze verantwoordelijkheid voor onze 

planeet, maar laten ook weten dat we ons de 

toekomst niet zullen laten afnemen. 

Hoe zien wij onszelf in 2024?

In 2024 willen we groter zijn en meer mensen 

bereiken dan ooit! De drie slogans van de  

European Youth Capital sluiten naadloos aan bij 

wat we willen bereiken. Vandaag voelen jongeren 

zich vaker ongelukkig, eenzaam en machteloos 

tegenover de uitdagingen die op ons pad liggen. 

Die uitdagingen zijn dan ook gigantisch. Toch is 

en blijft het leven een feest. Door er voor elkaar 

te zijn wanneer het moeilijker gaat, geven we 

elkaar de energie en de moed om er ook te zijn 

voor anderen. Ons ecologisch gedachtegoed is 

mooi en waardevol. Naar 2024 toe moeten we 

leren hoe we die boodschap beter kunnen uit- 

dragen naar alle jongeren. Een van de hoofd- 

thema’s van Europen Youth Capital is  

“empower”. Daar willen wij in helpen. 

Hafsa, kersverse schepen van Jeugd, 

nodig ons gerust uit op het stadhuis. 

We komen graag nadenken over hoe 

we kunnen samenwerken om  

jongeren te betrekken in Gent én bij 

Groen, hen een stem te geven en te 

laten openbloeien.

JONG GROEN GENT IN 2024

Jong Groen volgen of zin om je  

te engageren? Mail ons op  

gent@jonggroen.be of volg ons op  

Facebook (Jong Groen Gent) en  

Instagram (@jong_groen_gent).

Het stijgend aantal kinderen en jongeren in kwetsbare situaties genereert de nood aan meer 

jeugdwelzijnswerk. Ook zijn er jongeren die in stilte afhaken van het sociaal leven, een eigen 

overlevingsweg kiezen of een hulpvraag hebben. Daarom nam Elke Decruynaere als voormalig 

schepen van Jeugd en Outreachend Werk initiatief om extra mobiele jeugdwerkers in te zetten 

die zoeken naar jongeren die nu door niemand bereikt worden.

NIEUW TEAM

Stad Gent zet deze legislatuur 4 jeugdstraathoek-

werkers in. Ze zoeken toegang tot de leefwereld 

van rondhangende jongeren (12 tot 26 jaar) om 

hun verbinding met de maatschappij terug aan te 

halen. Via een vertrouwensband bieden ze  

jongeren een springplank richting maatschappij. 

Door te observeren, op straat en op sociale  

media leggen ze contact en leren ze jongeren 

en hun gewoonten kennen. Wie vaak alleen op 

straat loopt tijdens schooluren, komt zo snel  

in beeld.

UNIEK IN VLAANDEREN

Het project, waarvoor Stad Gent jaarlijks 

€156.000 vrijmaakt, is uniek in Vlaanderen 

omdat het stadsbestuur zelf investeert in straat-

hoekwerk specifiek voor jongeren, waar elders 

het middenveld die rol opneemt, zonder focus 

op jongeren. 

De jeugdstraathoekwerkers werken in de open-

bare ruimte, achter gesloten deuren of via sociale 

media. Ze staan open voor hulpvragen, kunnen 

een traject opstarten met jongeren die thuis weg-

gelopen zijn of jongeren ondersteunen om een 

eigen jeugdruimte te creëren, zoals aan de Zuid.

DAK- EN THUISLOZE JONGEREN

De grootste zorg is het hoge aandeel jongeren die 

dak- of thuisloos zijn. Zij slagen er niet om hun 

leven op de rails te krijgen en zelf toekomst- 

keuzes te maken. Met het project Opvang en 

Oriëntatie zal de stad Gent, samen met partners 

zoals het CAW (Centrum Algemeen Welzijns-

werk), deze dakloze jongvolwassenen opvang 

aanbieden en begeleiden. 

Vanuit haar bevoegdheid van Outreachend  

Werken maakte Elke extra budget vrij om het 

aantal lockers voor deze doelgroep stevig uit te 

breiden, zodat er doorheen de stad lockers zijn 

voor hen. Slaapzak en kledij veilig en droog  

houden, bespaart heel wat gezondheids- 

problemen en kosten. Verlies en diefstal van 

documenten en materiaal zorgen er voor dat 

mensen langer dan nodig met dakloosheid  

worden geconfronteerd.

JEUGDSTRAATHOEKWERK GENT
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Hallo, Ik ben Thibaut, 24 jaar en actief bij Groen Gent en Jong Groen Gent. Als student heb ik 

de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van mijn tijd doorgebracht in de Overpoort. Studeren 

is immers meer dan boeken alleen, toch? Ik kan er de afgelopen tijd niet meer om heen dat er 

steeds meer negatieve berichten verschijnen over het Gentse nachtleven. Dat raakt me, want 

het Gentse nachtleven is de plaats waar ik mooie herinneringen maakte, vriendschappen sloot 

en tevergeefs probeerde om het volwassen worden zover mogelijk voor me uit te schuiven. Ik 

ga erover in gesprek met Gents fractieleider en Senator, Fourat Ben Chikha.

Ga jij nog wel eens uit?

Ja, maar dat zijn eerder zeldzame momenten 

geworden. Tijdens de Gentse Feesten ga ik vast 

en zeker nog eens uit, of tijdens een verjaar-

dagsfeestje. Ik dans echt graag. Dat is mijn grote 

liefde, naast politiek, koken en lezen.

Voel je je veilig als je uitgaat?

In Gent heb ik nog niet superveel last gehad. Ik 

heb ook al in Leuven en Brussel gewoond. Daar 

was het erger. Als ik lastiggevallen word, is het 

niet omwille van mijn geaardheid maar omwille 

van racisme. Ik heb al de meest lelijke dingen 

naar mijn hoofd gekregen. Dat is vreselijk. Maar 

weet je wat er echt pijn doet? Dat niemand  

reageert. Dan voel je je alleen en buiten de  

samenleving.

 

 

 

 

IEDEREEN MOET ZICH  

VEILIG KUNNEN VOELEN

In verschillende Gentse buurten groeide bottom-up een werking met partners uit  

verschillende disciplines en sport als maïzena. Dit is het verhaal van Santo of hoe een oude 

brandweerkazerne het sociale centrum van Moscou-Vogelhoek werd.

Aan het woord is Bert Misplon, gemeenteraadslid 

voor Groen in Gent en medebezieler van  

sociaal-sportieve organisatie Sportaround.

De kazerne lag er vies bij toen ze begin 2018 

werd achtergelaten door de brandweer. We kuis-

ten een laag van 5cm stof weg en begonnen met 

vrije sportactiviteiten op woensdagmiddag. Als 

jeugdorganisatie actief in de buurt zochten we 

ook andere partners die daar leuke activiteiten 

voor kinderen en jongeren wilden organiseren. 

In de wijk Moscou-Vogelhoek zijn 2 scholen,  

wonen heel wat kinderen maar was er geen sport 

of jeugdwerking. SBA, de Skateboardacademy, 

vroegen we erbij en niet veel later kwamen er 

ook parkourlessen, yoga, basket en capoeira. 

Daarnaast is er een kantine als ontmoetings-

plaats voor de buurt, kan je iedere vrijdagmiddag 

naar de lokaalmarkt, is er een kunstatelier, regel-

matig evenementen,... Het beheer van Santo is in 

handen van de buurt (vzw buren van Moscou), 

voor de buurt. De middelen die Santo genereert 

met de kantine en andere activiteiten worden 

terug in de buurtwerking geïnvesteerd. Op deze  

manier creëer je een plek waar iedereen  

welkom is en sterkere schouders zwaardere 

lasten dragen.

Via de open call kreeg Sportaround vanaf 2021 

middelen van de jeugddienst om met een half-

tijdse mobiele jeugdwelzijnswerker in de buurt 

actief te zijn. Deze gaat outreachend aan de slag, 

kent de buurt en de jongeren en helpt op alle 

mogelijke vlakken. Ook hier is sport een manier 

om jongeren te bereiken en Santo een ideale 

uitvalsbasis. Daarnaast doet ze ook traject- 

begeleiding, individueel helpen zoeken en  

toeleiden naar regulieren sportwerking of andere 

vrijetijdsactiviteiten en proberen we alle  

kinderen mogelijkheden te bieden om hun  

talenten en interesses te ontwikkelen.

De komende jaren zijn er in Gentbrugge  

verschillende tijdelijke invullingen. Naast Santo 

heb je nog de Arsenaalsite, Corridor onder de  

viaduct en de Ancienne Gantoise. Bij elk van 

deze projecten is Sportaround betrokken en  

proberen we een sportief-sociale toets toe  

te voegen.

SOCIAAL EN SPORTIEF 

IN MOSCOU

“Sport is een manier om met 

elkaar in contact te komen en 

beter te leren kennen.”
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Voor het eerst in de Gentse geschiedenis is er een groene Feestenburgemeester. ‘Onze’ Bram 

Van Braeckevelt zal gedurende drie jaar zijn stempel drukken op het feestenbeleid. Hij legt 

daarbij de klemtonen op duurzaamheid, diversiteit en dynamiek. 

WEDERGEBOORTE

Na twee coronajaren is er de heropleving, einde-

lijk! Het eerste werk was dan ook om de events 

voor 2022 weer op de rails te helpen. Daarom 

kwamen we snel met een eenjarig subsidiekader, 

zo kregen organisatoren de nodige ondersteu-

ning. Een feestelijk 2022 is daarmee gegaran-

deerd. ‘Nu grijpen we door’, zegt Bram. ‘Tegen 

2023 zullen we, in overleg met de evenementen-

sector, een modern subsidiereglement uitwer-

ken. Met objectieve en transparante criteria. 

Historisch gegroeide subsidies worden op dat 

moment ook geëvalueerd. Zo heeft iedereen die 

iets wil organiseren een gelijke kans.

TOEGANKELIJKE FEESTEN  

VOOR IEDEREEN

De Gentse Feesten bestaan al meer dan 175 

jaar. Om relevant te blijven, stimuleren we de 

organisatoren om te vernieuwen. Daarbij is het 

belangrijk dat iedereen moet kunnen thuisko-

men bij de Gentse Feesten. Het is een volksfeest 

voor iedereen.  Ook voor de jongeren, die door 

corona al twee edities gemist hebben. De Gentse 

Feesten moeten gratis en toegankelijk blijven Er 

komen ook initiatieven om seksueel grensover-

schrijdend gedrag tegen te gaan. ‘We zorgen dat 

iedereen welkom is, dat iedereen kan komen 

en dat iedereen zich veilig kan voelen’, volgens 

Bram.

EEN NIEUWE WIND DOOR  

HET GENTS EVENEMENTENBELEID

ONDERSTEUNING VOOR  

JONGEREN MET  

KNAL-(ORGANISATIE)-DRANG

Papierwerk, wettelijke verplichtin-

gen, verzekeringen, … maken het niet 

altijd even gemakkelijk voor jongeren 

met veel goesting om iets te organi-

seren. Hafsa El-Bazioui: “Vanuit de 

jeugddienst zetten we dan ook in op 

vorming, begeleiding op maat en  

belangenbehartiging. Daarnaast 

gaan we ook actief op zoek naar  

extra (evenement)ruimte voor  

jongeren in de binnenstad.”

Sinds vorig jaar hebben we een nightlife  

council, een raad die de stad adviseert rond 

het nachtleven. Ook jongeren zijn verte-

genwoordigd in die council. De jeugd nam 

ook zelf initiatief door het opstarten van de 

“Jeugd van de nachtbeweging”, een netwerk 

van jonge organisatoren in de Gentse nacht-

cultuur. Zijn dit belangrijke initiatieven?

Dat is allemaal ongelooflijk belangrijk. Ik ben dan 

ook supertrots dat Groen Gent bij al deze  

initiatieven mee aan de kar getrokken heeft. Deze 

samenwerkingsverbanden zijn structurele maat-

regelen om samen de publieke ruimte veiliger te 

maken voor iedereen. Alleen door uitwisseling 

kan je de blinde vlekken in kaart brengen.

Let op, dat is echt niet eenvoudig. Er is geen 

magische formule om het nachtleven plotsklaps 

100% veilig te maken. Niet iedereen die uitgaat, 

doet dat met de juiste intenties. Dat zal nooit 

veranderen. Samen kunnen we wel de mindset 

van mensen veranderen. En als er één iemand 

ingrijpt, is het veel eenvoudiger voor de tweede 

om iets te doen…

Is Gent voor jou een safe space?

Eigenlijk spreken we van safer spaces, want het 

werk is nooit af. Een safer space is geen lijstje dat 

je kan afvinken. Het is een constante investering 

in veiligheid voor iedereen. Maar Gent is dat 

absoluut voor mij. Ik voel me hier veilig en ik ben 

trots op de inspanningen die we geleverd hebben 

rond dit thema. Het gaat verder dan éénmali-

ge opleidingen voor organisaties en uitbaters 

binnen het nachtleven. Je moet continue blijven 

investeren en blijven in dialoog gaan met de  

betrokkenen. Groen is steeds de partij die  

hiervoor gaat pleiten!

 

 

Waar ben je nog trots op?

Ik ben wel trots op het feit dat ik in de Gentse 

gemeenteraad een kritische stem ben. Minder-

heidsgroepen en politie, het blijft een moeilijk 

thema. Ik ben trots dat ik hun stem binnen dat 

overleg kan vertegenwoordigen. Ik ben ook 

trots op Elkes ingrepen voor een meer inclusief 

project in het stedelijk onderwijs. Door bijvoor-

beeld hoofddoeken toe te laten op school, maak 

je van die scholen een safer space. Want jongeren 

kunnen daardoor meer zichzelf zijn. Als je jezelf 

niet kan zijn, dan kom je niet tot leren! Het is 

eigen aan Groen om kritisch te zijn, maar ook 

oplossingen te bieden en om ervoor te zorgen 

dat degenen die zich niet gezien, niet gehoord of 

niet veilig voelen, dat wel kunnen zijn.

Wat leren we uit dit maatschappelijke debat? 

Wat moeten we hieruit meenemen?

De belangrijkste boodschap? Een safer space 

begint bij jou. We kunnen allemaal bijdragen aan 

een safer space.

Er is nog werk aan de winkel om iedereen zich 

veilig te laten voelen in onze stad. Gelukkig 

leer ik ook uit dit gesprek met Fourat dat 

Gent – met stevige impulsen van onze partij 

– op de goede weg is. Er zijn overlegorganen, 

trainingen, initiatieven… Want iedereen  

verdient het om, net als ik, zorgeloos te  

kunnen genieten van een stevig avondje 

uitgaan in Gent, ongeacht hun huidskleur, 

genderidentiteit, geaardheid… Want er is toch 

weinig belangrijker dan je veilig voelen?
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