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Jeugd

Eind 2017 won Leuven de prijs voor jeugdstad van Vlaanderen. Er beweegt heel wat bij de jongeren in
onze stad. MijnLeuven ondersteunt projecten van de jongeren zelf. Op die manier kan de jeugd van
Leuven ‘hun’ stad maken. We moeten dit ondersteunend beleid verderzetten en uitbreiden. In deze
ondersteuning speelt een outreachend jeugdwerk een essentiële rol om ervoor te zorgen dat we iedere
jongere mee op de kar krijgen. Want, door de juiste ondersteuning zullen vele talenten komen
bovendrijven en zullen er diverse jongerenculturen ontstaan die voor een groot deel de identiteit van
Leuven zullen bepalen.
Naast deze projecten die van onderuit ontstaan en die vaak uitgroeien tot nieuwe netwerken en
verenigingen mogen we natuurlijk de klassieke jeugdverenigingen niet uit het oog verliezen. De nood
aan infrastructuur, middelen en ondersteuning blijft ook daar groot. Sportverenigingen,
cultuurverenigingen, jeugdhuizen en jeugdbewegingen vormen nog steeds het grootste deel van de
vrijetijdsbesteding van de jongeren.
Er is nog meer ruimte nodig voor jongeren. Ruimte waar iedereen zijn talent kan ontdekken, maar
evengoed gewoon kan ontspannen. Dankzij het autoluw maken van de binnenstad komt er heel wat
bruikbaar openbaar domein bij. Dit biedt veel kansen. Daarnaast staan er interessante gebouwen leeg
in Leuven. Er is een grote nood aan meer overdekte openbare ruimte in onze stad waar iedereen zijn
ding kan doen. Deze ruimten moeten ontmoetingsplaatsen zijn die door de jongeren zelf ingericht
worden.
Er zijn ook meer plaatsen nodig om evenementen, optredens en fuiven te organiseren. De stad kan
meer betaalbare zalen creëren en meer ondersteuning bieden, zowel financieel en materieel als
organisatorisch. Daarnaast kan de stad de organisaties aanmoedigen en helpen bij het zoeken van
geschikte locaties en momenten of helpen bij andere uitdagingen. Zo zullen de organisatoren zich
gewaardeerd voelen in Leuven. Door een uitgebreid aanbod aan fuifzalen zal het nachtleven een nieuwe
boost krijgen. Een gevarieerd nachtleven is even belangrijk voor de stadscultuur als musea.
Er is in Leuven een zeer grote studentenpopulatie. Zij zorgen er mee voor dat onze stad bruist. We
zorgen ervoor dat de studenten zich betrokken voelen bij de stad en moedigen hen aan om zich te
engageren.

Ruimte
Jongeren hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen, om plezier te maken, of om zich simpelweg
samen te ontspannen. We moeten initiatieven en organisaties opzoeken die ruimte nodig hebben en
hen in staat stellen om te experimenteren en te groeien.
1.

We lijsten per buurt op welke speel-, sport-, ontwikkelings- en ontmoetingsplekken er in de
omgeving zijn. Op die manier kunnen we ook de noden duidelijk in kaart brengen.

2.

We realiseren Hal 9 op de centrale werkplaatsen. Dit wordt een jeugdhuis 2.0 voor en door
jongeren waar de jeugd zelf het roer in handen neemt. De jeugddienst krijgt hier, samen met
andere jeugdorganisaties, een vaste stek. We zorgen ervoor dat het een diverse en
laagdrempelige plaats wordt waar iedere jongere zich thuis voelt. Het gebouw moet
verschillende functies combineren. Er moet kantoorruimte zijn voor de jeugddienst en andere
organisaties en er moet ruimte zijn voor hun werkingen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor
het ontwikkelen van talenten, ontspanning en evenementen. Het moet een plek zijn met open
deuren waar jongeren altijd welkom zijn en waar altijd iets te beleven valt.

3.

We stimuleren de diverse jeugdculturen in onze stad en we geven ruimte waar
geëxperimenteerd kan worden. De ontwikkeling van STELPLAATS is daar een goed
voorbeeld van. We onderzoeken of het interessant is om de stelplaatsen te verwerven. We
gaan op zoek naar nieuwe locaties die we ter beschikking kunnen stellen van
jongereninitiatieven. Het moet ruimte zijn voor experiment. Dit betekent dat er ruimte is voor
succes, maar ook voor mislukking.

4.

We keren het proces van het ter beschikking stellen van ruimte om. We starten vanuit een
poel van initiatieven, organisaties of activiteiten die ruimte zoeken en zoeken daarvoor de
juiste locatie.

5.

We gaan op zoek naar gebouwen die we kunnen ontwikkelen tot overdekte openbare ruimte.
Deze wordt zo ingericht dat jongeren er zich thuis voelen. Het moeten open ruimtes zijn waar
jongeren spontaan kunnen samenkomen.

6.

Door het autoluw maken van de binnenstad ontstaan er veel nieuwe bruikbare pleinen. Deze
moeten ingericht worden als ontmoetingsplaatsen waar iedereen zich welkom voelt. Het
Damiaanplein leent zich door zijn ligging tussen Paridaens, het Heilige-Drievuldigheidscollege
en het Sint-Pieterscollege uitstekend om te ontwikkelen tot een ‘jongerenplein’.

7.

Bij het ontwikkelen van pleinen en overdekte openbare ruimte voor jongeren starten we vanuit
een bevraging van de jongeren zelf. Afhankelijk van hun noden richten we deze in zodat ze
zich er thuis voelen. Dit kan met WIFI, banken, afdak, kickertafel, pingpongtafel, BBQ,
speeltuintjes, fitnesstoestellen, basketpleintje, voetbalveldje, …

8.

Er is niet enkel nood aan ruimte in de binnenstad. Ook in de deelgemeenten is er meer ruimte
nodig voor jongeren. We gaan daarom in iedere deelgemeente op zoek naar ruimte waar
jongeren kunnen samenkomen en hun ding kunnen doen.

9.

Er is nood aan fuif- en evenementenzalen van verschillende groottes en een nachtclub. We
ondersteunen actief initiatieven die hierrond genomen worden. Tegelijk zullen we ervoor
zorgen dat deze ruimtes goed geïsoleerd zijn zodat de geluidshinder voor de omwonenden
beperkt wordt. De locatie van het oude veilinghuis op de vismarkt is voor ons de ideale plek
voor een nieuwe fuifzaal.

Ondersteuning
Leuvense jongeren bruisen van talent en ondernemingszin. Er zijn veel nieuwe soorten verenigingen,
netwerken en organisaties die een werking of een evenement van de grond willen krijgen, maar die
hiervoor een duwtje in rug nodig hebben, zowel financieel als organisatorisch.
10.

Het label ‘mijnLeuven’ van de jongerendienst is een sterk merk dat haar waarde reeds
bewezen heeft. We bouwen de werking verder uit. We zorgen ervoor dat jongeren nog beter
ondersteund worden als ze iets organiseren en we zorgen ervoor dat hun evenement of
organisatie nog meer zichtbaarheid krijgt. We investeren verder in de versterking van de
jeugddienst. Hal 9 is de ideale plaats voor jeugdwerking.

11.

MijnLeuven neemt meer een platformfunctie in die verschillende jongeren die met dezelfde of
soortgelijke zaken bezig zijn in contact brengt met elkaar. Daarnaast moeten jongeren
aangemoedigd worden om samen evenementen te organiseren met als hoogtepunt een groot
jaarlijks evenement waar iedereen welkom is.

12.

We werken administratieve drempels weg voor het opstarten van een vereniging en het
organiseren van fuiven en evenementen.

13.

Naast het wegwerken van deze administratieve drempels zorgen we voor een specialisatie
binnen mijnLeuven die jongeren helpt met de administratie van hun organisatie of evenement.
Zeker voor het aanvragen van subsidies is de nood hoog. De subsidies zijn vaak weinig
gekend en complex om aan te vragen. Dit is nog erger geworden sinds er middelen van de
provincies naar Vlaanderen zijn gegaan. We maken daarom werk van een aanspreekpunt die
jongeren kan begeleiden bij subsidie-aanvragen.

14.

We bevragen organisatoren welk materiaal ze missen in de uitleendiensten van de stad en de
provincie. We komen tot een zo volledig mogelijk kwalitatief aanbod.

15.

Voornamelijk de sterkste jongeren vinden hun weg naar de geboden ondersteuning. We
zetten in op jeugdwerk dat actief jongeren opzoekt en ondersteunt om bepaalde initiatieven uit
de grond te stampen.

16.

Bij grote evenementen zullen we de organisatoren ondersteunen om stewards in te zetten om
geluidshinder en andere vormen van overlast te voorkomen..

Betrokkenheid
Leuven moet iedere jongere bij het beleid betrekken. Jongeren moeten mee de invulling van parken,
pleinen en overdekte openbare ruimtes kunnen bepalen. Maar ook op andere vlakken moeten ze hun
zeg kunnen doen. Dit mag geen privilege zijn van bepaalde groepen. Jeugdwerk moet er enerzijds voor
zorgen dat iedere jongere het gevoel heeft dat hij deel uitmaakt van zijn buurt en van de stad. Anderzijds
zal het jeugdwerk bepaalde groepen jongeren een zetje moeten geven om van zich te laten horen. De
stad zorgt er ook voor dat alle jongeren het vrijetijdsaanbod beter leren kennen.
17.

We betrekken de buurt bij openbare werken. Buurtbewoners kunnen mee bepalen hoe
parken, pleinen, straten en overdekte openbare ruimtes worden ingevuld. Hierbij wordt
speciale aandacht geschonken aan jongeren.

18.

Buurtwerk en jeugdwerk zijn zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken
wordt. Een aanpak waarbij men actief de mensen gaat opzoeken (outreachend, in
tegenstelling tot wachten tot iemand de dienst opzoekt) is hierbij essentieel.

19.

Het outreachend werken van buurt- en jeugdwerk overstijgt de ‘tijdelijke’ momenten van
participatie. Wanneer we hier voldoende personeel en middelen tegenover stellen kunnen we
iedere bevolkingsgroep betrekken bij hun buurt, de stad en het beleid dat er gevoerd wordt.
Door deze aanpak worden de verschillende bevolkingsgroepen overigens met elkaar
verbonden.

20.

We gaan op zoek naar samenwerking tussen sportverenigingen, cultuurverenigingen, scholen
jeugdbewegingen en jeugdwerkingen om de beschikbare infrastructuur te delen en om de
diversiteit in alle organisaties te vergroten.

Studenten
Leuven staat bekend als dé studentenstad. De studentenpopulatie vormt dan ook een belangrijk deel
van de stad. Ze zorgen er mee voor dat de stad bruist en ze dragen bij tot de welvaart. Velen van hen
blijven ook na hun studies in Leuven wonen. De link tussen de studenten en de stad kan echter beter.
Veel studenten leren de stad niet echt kennen buiten de studentencontext. Daarnaast is het voor de
inwoners van de binnenstad niet altijd eenvoudig om samen te leven met het grote aantal studenten.
We willen daarom inzetten om de link tussen de studenten en de stad te vergroten.
21.

We communiceren het beleid dat te maken heeft met studenten nog beter naar de studenten
toe. We werken hiervoor verder via het studentenoverleg en we werken nog nauwer samen
met de hoger onderwijsinstellingen. We maken daarnaast gebruik van diverse
communicatiekanalen.

22.

We werken samen met de hoger onderwijsinstellingen aan de diversiteit binnen het hoger
onderwijs.

23.

We stimuleren het engagement van studenten in de stad in ruil voor studiepunten naar
analogie met het Buddy-project. Studenten kunnen zich engageren in het maatschappelijk
leven, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. We stimuleren ook de uitwisseling tussen studenten
en ondernemers, bijvoorbeeld met stageplaatsen.

24.

We betrekken studenten zo veel mogelijk bij het beleid.

25.

We zetten verder in op projecten zoals de 'buurtstudentenwelkoms' van Love Leuven
waardoor studenten en buurtbewoners elkaar beter leren kennen.

