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WOORD VOORAF
Voorwoord namens de voorzitter van de jeugdraad:
Als jonge Kalmthoutenaar, ligt het jeugdbeleid mij nauw aan het hard. 11 jaar geleden begon het als
monitor bij de speelpleinen, nu schrijf ik dit voorwoord als voorzitter van de Kalmthoutse Jeugdraad.

Ik heb de eer en het genoegen gehad om een enthousiaste stuurgroep voor dit beleidsplan te mogen
leiden. Alle leden van deze groep waren of zijn actief in het Kalmthoutse jeugdwerk. Ook de verschillende
jeugdverenigingen werkten mee tijdens de algemene vergaderingen en tijdens onze bezoekjes op hun
terreinen. Kortom, dit beleidsplan is het werk van vele experten ter zake.

Ook mogen we het gemeentebestuur niet vergeten. Onze jeugdconsulent droomt waarschijnlijk af en toe
van dit beleidsplan, waarin ook hij het afgelopen jaar, het grootste deel van zijn tijd in heeft gestopt.
Daarnaast zorgde het gemeentebestuur er ook voor dat we de nodige fondsen ter beschikking kregen om
ons dromen en wensen te realiseren!

Voor het plaatselijke jeugdwerk wensen we het accent te leggen op de brandveiligheid van de lokalen. Zij
vormen de ontmoetingsplek voor zo’n 30% van de Kalmthoutse jongeren. Wij zien het dan ook als onze
plicht om er voor te zorgen dat zij elkaar dan ook op een veilige plek kunnen ontmoeten.

Daarnaast willen we het Kalmthoutse jeugdcultuuraanbod uitbreiden, zodat meer jongeren elkaar kunnen
ontmoeten tijdens culturele activiteiten. Dit doen we samen met particuliere organisaties, maar ook de
gemeente draagt een steentje bij. Zo zijn de plannen voor een splinternieuw cultuurcentrum bijna rond!

Als jeugdraad zullen wij er de komende jaren over waken dat onze dromen en wensen gerealiseerd
kunnen worden. Het is een blijvende uitdaging om onze jongeren het naar hun zin te laten hebben in
Kalmthout!

Geert Peeters
Voorzitter jeugdraad Kalmthout
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Voorwoord namens de gemeente
Dit is het zesde JeugdBeleidsPlan (JBP) van onze gemeente. Het JBP is het plan waarin de
gemeente het jeugdbeleid voor de komende drie jaar omschrijft.

Kalmthout heeft een redelijk jonge bevolking. Veel kinderen en jongeren zijn hier volop actief.
Daarom is een goed en breed jeugdbeleid belangrijk binnen de gemeente.

Voor de opmaak van dit plan werd een stuurgroep binnen de jeugdraad opgericht met
vrijwilligers en deskundigen uit het jeugdwerk. Zij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt
om een nieuw plan op te maken. Het gemeentebestuur wil hen via deze weg hartelijk danken
voor alle constructieve en nuttige inbreng.

Lukas Jacobs,

Stefan Beyers

Burgemeester, bevoegd voor jeugd

jeugdconsulent
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0

INLEIDING

0.1

Wat is een JBP?

Een JeugdBeleidsPlan (JBP) is een plan waarin een gemeentebestuur zijn jeugdbeleid voor de komende drie
jaar omschrijft. Sinds het decreet over het plaatselijk jeugdwerkbeleid in 1994 zijn de gemeentebesturen
verplicht zo'n plan op te maken, als ze in aanmerking willen komen voor een betoelaging vanwege de Vlaamse
overheid voor hun lokaal jeugdwerk.

De gemeente Kalmthout kiest er voor om een jeugdbeleidsplan op te maken. Enerzijds vindt de gemeente het
belangrijk om een globaal jeugdbeleid te voeren. Hiervoor is een planmatige aanpak noodzakelijk. Anderzijds wil
de gemeente graag aanspraak maken op de middelen die door de Vlaamse overheid ter beschikking worden
gesteld.

Dit plan bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over het Kalmthoutse jeugdwerkbeleid. Het tweede deel
beschrijft het breed jeugdbeleid in de gemeente. Voor het deel jeugdwerkbeleid wil de gemeente Kalmthout
extra inspanningen doen rond brandveiligheid van jeugdlokalen. De Vlaamse Overheid heeft dit thema als
prioriteit bepaald. Binnen het deel jeugdbeleid willen we extra aandacht spenderen aan jeugdcultuur. Dit is ook
een prioriteit van de Vlaamse Overheid waarop de gemeente Kalmthout wil intekenen. Het derde deel is een
schematisch overzicht van alle doelstellingen en acties die in dit jeugdbeleidsplan zijn omschreven met hun
financiële repercussie.
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Het jeugdbeleidsplan bestaat uit twee grote delen: Jeugdwerkbeleid en Jeugdbeleid. Elk deel is al volgt opgevat:

Hoofdstuk

Doelstellingen

Acties per doelstelling

Financieel overzicht per hoofdstuk

Doorheen het plan hebben we enkele rode draden en enkele prioriteiten. Elke rode draad en prioriteit worden
doorheen het plan met een symbool aangeduid.

Rode draad:

-

interactief bestuur: symbool = 

-

diversiteit: symbool =

Prioriteiten:
o

Prioriteit brandveiligheid: symbool =

o

Prioriteit jeugdcultuur: symbool = ♫

o

Jeugdinformatie: symbool =+ 
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Hoe is dit JBP tot stand gekomen?

Zoals vorige keren werd ook nu een stuurgroep opgericht om het planningsproces te leiden. Een oproep voor
kandidaat stuurgroepleden werd verspreid via de geijkte informatiekanalen. De stuurgroep is als volgt
samengesteld:

Geert Peeters, voorzitter

David Cleiren, DB JeuK

Amber Daniëls, secretaris

Katleen Pyl, beroepskracht JH Govio

Astrid Daniëls, Speelpleinen Kalmthout

Eva Schepers, DB JeuK en Chiro Mejoca

Boris Haneveer, DB JeuK

Lukas Jacobs, burgemeester bevoegd voor jeugd

Ine Smeekens, Chiro Nieuwmoer

Stefan Beyers, jeugdconsulent

Sebastiaan Winkeler, DB JeuK
Deze stuurgroep vergaderde 6 keer, namelijk op 6 oktober, 8 december 2009, 19 januari, 23 februari, 23 maart, 20
april, 17 mei, 6 september en 12 oktober 2010.

De Algemene Vergadering van de jeugdraad werd betrokken in de opmaak van het JBP. Door middel van een
vraaggesprek, een stellingenspel, een ideeënbrainstorm en een debat werd getracht om de meningen van het
jeugdwerk te achterhalen. De vergaderingen vonden plaats op 20 november 2009, 26 maart 2010 en 28 mei
2010. Op de algemene vergadering van de jeugdraad van10 september 2010 werd het ontwerpplan voorgesteld
en positief geadviseerd.

Ook de Kindergemeenteraad werd betrokken in de opmaak van het plan. Zij werkten mee aan de enquête die
werd gevoerd onder kinderen en er werd een stellingenspel gespeeld.
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0.2

Chronologie van de aanmaak van een plan

1. Verzamelen van relevante gegevens (januari – februari 2010)
Jeugddienst verzamelt gegevens over bevolking, spreiding jongeren per wijken, verenigingen,
inplanting speelterreintjes …
2. Bepalen van behoeften (maart - april 2010)
 Uit vorig JBP belangrijke dingen halen; evalueren en punten toevoegen;
 Groepsgesprekken met de leiding van alle Kalmthoutse jeugdverenigingen;
 Info halen uit verslagen jeugdraad, kindergemeenteraad, brainstorm stuurgroep, meldingen aan
gemeente doorheen de jaren, andere participatiemomenten (bij opmaak speelterrein);
 Interview met burgemeester over plannen / ideeën gemeentebestuur;
 Bevragen van kinderen en jongeren.
3. Prioriteiten vastleggen en doelstellingen bepalen (mei - juni 2010)
 Uit de bevragingen legt de stuurgroep prioriteiten vast;
 Van deze prioriteiten maken we dan doelstellingen die we willen realiseren;
 De doelstellingen worden omgezet in een actieplan;
 Het financieel luik van de acties worden onderzocht en weergegeven;
 Alle doelstellingen, acties en financieel luik worden in een tekst gegoten;
 De stuurgroep helpt mee schrijven en werkt ook als leesgroep.
4. Schrijven van het plan (juli – augustus 2010)
5. JBP-ontwerp ter advies voorgelegd op AV JEUK van 10 september 2010
6. JBP ter goedkeuring op CBS van 17 oktober 2010
7. JBP ter goedkeuring op gemeenteraad van 28 oktober 2010
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0.3

De stakeholderskaart

Veel informatie is nodig en dient gehaald bij verschillende instanties. Een overzicht van de bronnen noemen we
een stakeholderskaart. Voor de aanmaak van dit JBP werd volgende stakeholderskaart opgesteld:

Jeugdverenigingen:
 Gesprek met leiding van alle jeugdverenigingen over behoeften en knelpunten jeugdwerk: subsidies,
ledenwerving, jeugdinformatie, taak van jeugddienst, algemene Kalmthout vragen, algemene
vragen … ;
 Groepsgesprek via algemene vergadering jeugdraad.

Kinderen:
 Digitale enquête door 85 kinderen ingevuld van het 4de, 5de en 6de leerjaar;
 Kindergemeenteraad van 22 januari 2010 en 19 maart 2010;
 Evaluaties van de speelpleinen en andere gemeentelijke activiteiten door animatoren en kinderen de
afgelopen werkjaren.

Tieners:
 Evaluaties door tieners van SWAP-activiteiten en T-Day

Jongeren:
 Digitale enquête jongeren, door 253 jongeren ingevuld;
 Enquête gepromoot via jeugdbewegingen, facebook en digitale nieuwsbrief gemeente.

Andere diensten:
 Gesprek met medewerkers en deskundigen sportdienst, cultuurdienst, communicatiedienst,
mobiliteit, openbare werken, welzijn;
 Mee opvolgen van Lokaal Overleg Kinderopvang.

Gemeentebestuur:
 Gesprek met burgemeester over plannen jeugdbeleid en breed jeugdbeleid
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0.4

Financieel overzicht

Het laatste deel vormt een overzicht van de financiële consequenties van de acties. Het zijn unieke budgetten.
Verwijzingen in de tekst naar andere budgetten worden zo slechts eenmaal weergegeven.

0.5

De gemeente Kalmthout

Kalmthout is een grensgemeente in het noorden van de provincie Antwerpen, is ongeveer 5.944 ha groot en
bestaat uit vijf wijken: Heide, Centrum, Dorp-Heuvel, Achterbroek en Nieuwmoer.

Kalmthout is een landelijke gemeente. Kalmthout kent veel natuur en open ruimte, vooral de wijken Achterbroek
en Nieuwmoer. De andere wijken zijn meer bebouwd. De gemeente Kalmthout wordt voor bijna een derde van
de oppervlakte ingenomen door de gekende Kalmthoutse Heide. Dit is beschermd natuurgebied dat ongeveer
18 km2 van de totale oppervlakte in beslag neemt. Het vormt meteen ook de grootste toeristische trekpleister
van de gemeente.

0.6

Coördinaten gemeente Kalmthout

 Inwoners per 1 januari 2010: 17.725
 Oppervlakte:

59,50 km2 (incl. Kalmthoutse heide); 41km2 (excl. Kalmthoutse

Heide)
 Gemeentehuis:

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

 Burgemeester:

Lukas Jacobs (CD&V)

 Gemeenteraad: huidige zetelverdeling (vanaf 1 januari 2007)
CD&V:

14 zetels

Vlaams Belang:

4 zetels

N-VA:

2 zetels

VLD:

2 zetels

sp.a:

2 zetels

Groen!:

1 zetel

 Burgemeester bevoegd voor jeugd: Lukas Jacobs
 College van Burgemeester en Schepenen:
 Lukas Jacobs (CD&V), burgemeester, Den Dijk 39 - 2920 Kalmthout – tel: 03 620 22 10 - e-mail:
burgemeester@kalmthout.be:
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Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, ruimtelijke ordening, jeugd, lokale economie en
communicatie
 Jan Van Hooydonck (CD&V), eerste schepen: Foxemaatstraat 41 - 2920 Kalmthout - gsm: 0477 73 10 37
- e-mail: jan.vanhooydonck@kalmthout.be
Bevoegdheden: openbare werken, gemeentelijk patrimonium, groenvoorziening en ICT

 Van Loon Gust (CD&V), tweede schepen: Dr. J. Goossenaertsstraat 42 –
2920 Kalmthout, tel.: 03 666 77 62, e-mail: gust.vanloon@kalmthout.be
Bevoegdheden: onderwijs, sport en kinderopvang

 De Rydt Clarisse (N-VA), derde schepen: Heidestatieplein 8 - 2920 Kalmthout –
GSM: 0494 38 04 11, e-mail: clarisse.derydt@kalmthout.be
Bevoegdheden: cultuur, toerisme, senioren, ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen

 Francken René (CD&V), vierde schepen: Venetië 3 - 2920 Kalmthout –
tel: 03 667 36 50, e-mail: rene.francken@kalmthout.be
Bevoegdheden: mobiliteit, stedenbouwkundige vergunningen, landbouw en kerkhoven

 De Bock Maarten (CD&V), vijfde schepen: Ericalaan 45 - 2920 Kalmthout –
tel: 03 297 12 32 e-mail: maarten.debock@kalmthout.be
Bevoegdheden: financiën en leefmilieu

 Van Peel Dirk (CD&V), als OCMW-voorzitter toegevoegd aan het schepencollege: Kapellensteenweg
118 - 2920 Kalmthout - tel: 03 666 92 22 - e-mail: dirk.vanpeel@kalmthout.be
Bevoegdheden: welzijn

Het College
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 Jeugddienst:

Gelegen in de chalet achter het gemeentehuis Kerkeneind 13 –
tel.: 03 620 22 65 - jeugd@kalmthout.be

 Jeugdconsulent: Stefan Beyers

Stefan Beyers
Jeugdconsulent
tel.: 03 620 22 65 –
GSM: 0473 77 49 67
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0.7

De Kalmthoutse jeugd in cijfers

Kalmthout telde op 1 januari 2010 in totaal 5279 inwoners onder de 26 jaar. Zij vormen 29,70 % van de totale
bevolking. Hieronder vindt u een overzichtstabel:

° 2009 -

° 2004 -

° 1999 -

° 1994 -

° 1989 -

totaal K & totaal bev % bev wijk

2005

2000

1995

1990

1985

J

0 t.e.m. 5j.

6 t.e.m.

11 t.e.m.

16 t.e.m.

21 t.e.m.

/ wijk

/ wijk

/tot bev

10j.

15j.

20j.

25j.

Centrum

243

257

302

341

289

1432

4898

29%

Dorp – Heuvel -

190

217

275

331

276

1289

3997

32%

Achterbroek

126

126

157

154

130

693

2197

32%

Nieuwmoer

111

110

159

136

167

683

2197

31%

Heide

220

240

220

267

235

1182

4463

26%

Hoek

Enkele markante weetjes:


Kalmthout is met een aantal van 29,70 % kinderen en jongeren een redelijk jonge gemeente.



De bevolking van Kalmthout blijft redelijk stabiel. We merken een lichte toename.



Het aantal geboortes neemt na een periode van afname terug toe.



10% van de inwoners van Kalmthout is geen Belg, het merendeel van hen heeft de Nederlandse
nationaliteit.



In Kalmthout wonen op datum van 1 januari 2010 5279 tussen 0 en 25 jaar. De jongeren omvatten zo’n
29,70 % van de totale populatie. Kleuters zijn verhoudingsgewijs het best vertegenwoordigd in de wijken



Binnen de jongeren vormen de tieners (11 jaar tot 16 jaar) en de jongeren (16 jaar tot 20 jaar) procentueel
de grootste groep. Zij wonen voornamelijk in de wijken Centrum, Heide en Dorp.
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1.1 ONDERSTEUNING VAN DE KALMTHOUTSE
JEUGDVERENIGINGEN
In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de gemeente een divers en toegankelijk, plaatselijk en intergemeentelijk
jeugdwerkaanbod, financieel, materieel en infrastructureel ondersteunt.
Volgende structuur wordt toegepast:

1.

Een huidige situatie waarin het proces en de analyse zijn opgenomen, die hebben geleid tot de
doelstellingen en een algemene visie op het beleid dat de gemeente hier wil uitvoeren;

2.

De doelstellingen en de acties;

3. Een schematisch overzicht van de doelstellingen en de acties en de instrumenten voor het realiseren
van de doelstellingen, met vermelding van de bijbehorende timing en financiële prognose;
4.

De wijze waarop wordt ingespeeld op de prioriteiten van de Vlaamse Regering:
-

De prioriteit jeugdwerkinfrastructuur en brandveiligheid komt als apart hoofdstuk aan
bod;

-

De prioriteit jeugdcultuur komt als apart hoofdstuk aan bod;

-

De wijze waarop men bij de uitvoering van het jeugdbeleidsplan de principes van een
interactief bestuur in de praktijk zal brengen wordt weergegeven met volgend icoon: ;

-

De wijze waarop men bij de uitvoering van het jeugdbeleidsplan de principes van
diversiteit in de praktijk zal brengen wordt weergegeven met volgend icoon: .
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1.1.1

Huidige situatie en visie

Net zoals in vele gemeenten in Vlaanderen, heeft Kalmthout ook een actief en uitgebreid verenigingsleven.
Bijna 30% van de jongeren is actief in één of andere jeugdvereniging. Alle jeugdverenigingen zijn gebaseerd op
vrijwilligers. De visie van het gemeentebestuur is om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen zonder
dat de verenigingen daarbij hun eigenheid verliezen. De vrijwilliger verdient de nodige vrijheid maar zeker ook
de nodige ondersteuning.
Voor het werkjaar 2010-2011 deden 17 verenigingen een aanvraag tot erkenning:


Chiro Mejoca Achterbroek



Chiro Myin Centrum



Chiro Si-Jo Heide



Chiro Sloepi Nieuwmoer



Gewest Pink



KLJ Gewest Essen



Jeugdatelier Prikkebeen



Jeugdhuis De Zolder



Jeugdhuis Govio



Jongerenkoor Canna Cantat



Jeugdkoor Fortune Heide



Kindertoneel Nikito



KLJ Achterbroek



Kring Heide



Scouts Heuvel



Gidsen Heuvel



Scouts Heide
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1.1.2

Financiële ondersteuning

1.1.2.1

Huidige situatie en visie

Private jeugdverenigingen kunnen voor hun werking, hun kadervorming, hun projecten en hun kampvervoer
een subsidie verkrijgen. Jeugdhuis Govio bekomt een weddesubsidie voor haar beroepskracht.

De jeugdverenigingen zijn tevreden over het totale budget voor de subsidies. Het jeugdwerk geeft volgende
punten aan die beter kunnen binnen het subsidiereglement:
-

Weddesubsidie van JH Govio uit het subsidiereglement halen en vervangen door een beroepskracht die
rechtsreeks door de gemeente wordt betaald onder de vorm van een jeugdcentrumcoördinator;

-

De diversiteit van het jeugdwerk laten afspiegelen in een meer divers subsidiereglement;

-

Kadervorming wordt onvoldoende gesubsidieerd. Groter verschil tussen cursussen die leiden tot een brevet
(hoofd)animator, instructor … en andere cursussen;

-

Vraag voor extra ondersteuning jeugdcultuurprojecten;

-

Digitaliseren van subsidieaanvragen.

Binnen de jeugdraad is een werkgroep aangesteld die bezig is met het subsidiereglement te herbekijken.
Het jeugdwerk is ook vragende partij om bepaalde aanvragen te vergemakkelijken en te digitaliseren.

1.1.2.2

Doelstellingen financiële ondersteuning

DOELSTELLING:
-

DE JEUGDVERENIGINGEN ZIJN TEVREDEN OVER HET SUBSIDIEREGLEMENT



Actie: Het huidig subsidiereglement wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast

Erkende jeugdverenigingen ontvangen subsidies voor hun werking, hun kadervorming, hun projecten en hun
kampvervoer. In 2011 wordt het subsidiereglement onder de loep genomen door de jeugdraad en indien nodig
aangepast. Over het totale subsidiebedrag zijn de jeugdverenigingen tevreden. Het is niet de bedoeling om het
totaalbedrag te wijzigen. 

20

KALMTHOUT 2011-2013
DOELSTELLING:
-

DE JEUGDVERENIGINGEN WORDEN FINANCIEEL ONDERSTEUND DOOR DE GEMEENTE VOOR HUN
WERKING



Actie: Subsidiëring van het lokaal Jeugdwerk

Het totale subsidiebedrag voor de jeugdverenigingen bedraagt €47.754,36 voor 2010. Elk jaar wordt het
subsidiebedrag geïndexeerd met 2%. De verdeling van de subsidies ziet er in 2010 als volgt uit:
 basissubsidies: 8% van het totale subsidiebedrag
 kadervormingsubsidie: €5.000,00
 kampvervoersubsidies: €2.000,00
 projectsubsidies: €2.500,00
 weddesubsidie: €21.224,16 (wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%)
 werkingssubsidies: totaal subsidiebedrag – alle andere subsidies
Alle subsidiebedragen en reglementen hebben een positief advies nodig van de algemene vergadering van de
jeugdraad. De subsidies voor jeugdverenigingen zorgen ervoor dat jeugdverenigingen lidgelden zo laag
mogelijk kunnen houden, waardoor de werking meer laagdrempelig wordt.  


Actie: De jeugdbewegingen wassen jaarlijks de gemeentelijke verkeersborden

Eenmaal per jaar wassen de Kalmthoutse jeugdverenigingen de verkeersborden in de wijken in Kalmthout. De
gemeente wordt opgedeeld in 6 wijken. Er wordt een beurtrol afgesproken tussen de verenigingen. De
verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding.

DOELSTELLING:
-

HET LOKAAL JEUGDWERK WORDT GESTIMULEERD OM BIJZONDERE DOELGROEPEN TE BEREIKEN
BINNEN HUN WERKING



Actie: Financiële stimuli voor jeugdinitiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap

Om individuele jongeren en het jeugdwerk te stimuleren om kinderen en jongeren met een handicap uit te
nodigen tijdens hun activiteiten of werking, wordt voorgesteld om binnen het bestaande reglement stimulansen
te voorzien om verenigingen aan te zetten om extra acties hieromtrent op te zetten. Het subsidiereglement zal
worden aangepast in het jaar 2011 om van kracht te gaan in 2012. 
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DOELSTELLING:
-

JONGEREN EN VERENIGINGEN KUNNEN HUN SUBSIDIEAANVRAAG ONLINE INDIENEN



Actie: Digitaliseren van subsidieaanvragen
Binnen de nieuwe jeugdwebsite, die gepland is voor het jaar 2011 zullen bepaalde subsidieaanvragen
rechtsreeks kunnen worden aangevraagd. Er wordt nog bekeken welke aanvragen digitaal kunnen worden
aangevraagd en welke niet. 

DOELSTELLING:
-

HET JEUGDWERK EN JONGEREN WORDEN GEÏNFORMEERD OVER HET SUBSIDIEREGLEMENT



Actie: Jaarlijks overlopen van de subsidiemogelijkheden en het reglement op de Algemene
Vergadering
Op de eerste Algemene Vergadering van elk werkjaar worden de subsidiemogelijkheden en het reglement
overlopen en verduidelijkt aan de aanwezige jongeren. 



Actie: Het subsidiereglement bekend maken via de website
Het Kalmthoutse subsidiereglement kan gedownload worden via de website van de gemeente. Ook de
aanvraagformulieren zijn hierop te vinden.
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1.1.2.3

Financieel overzicht

DOELSTELLING:
-

FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN HET PARTICULIERE JEUGDWERK
HET JEUGDWERK IS TEVREDEN OVER HET SUBSIDIEREGLEMENT
HET JEUGDWERK WORDT GESTIMULEERD OM BIJZONDERE DOELGROEPEN TE BEREIKEN
JONGEREN WORDEN GEÏNFORMEERD OVER BEPAALDE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
JONGEREN EN VERENIGINGEN KUNNEN HUN SUBSIDIEAANVRAAG ONLINE INDIENEN

Concrete actie
Subsidiëren van jeugdwerk volgens
goedgekeurd subsidiereglement
Subsidiëren jeugdwerk






Basissubsidie: 8% van totale subsidiebedrag
Kadervormingsubsidies
Kampvervoersubsidies
Projectsubsidies
Werkingsmiddelen

Weddesubsidie Govio
Middelen voorzien voor jeugdinitiatieven voor
kinderen en jongeren met een handicap binnen
subsidiereglement 

Wie
Jeugddienst en
jeugdraad

Jeugddienst en
jeugdraad

2011

2012

2013

€ 47.754,36

€ 48.709,44

€ 49.683,63

€ 3.820,35
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€13.209,00 (totaal
– alle andere
subsidies)

Verdeling
afhankelijk
van nieuw
reglement

Verdeling
afhankelijk van
nieuw
reglement

Uitvoeren en
evalueren van
actie
Aanpassingen
evalueren en
indien nodig
bijsturen

Bij positief
gevolg
bestendigen

Kredieten
mobiliteit
€ 2.400,00

€ 21.224,16
Jeugddienst en
jeugdraad

Onderzoeken
haalbaarheid

Subsidiereglement evalueren samen met
jeugdraad en waar nodig aanpassen 

Jeugddienst en
jeugdraad

Aanpassen

Jaarlijks wassen van verkeersborden door
Kalmthoutse jeugdbewegingen 

Jeugddienst
jeugdraad
Mobiliteitsdienst

Kredieten
mobiliteit
€ 2.400,00

Kredieten
mobiliteit
€ 2.400,00

Jeugddienst
Jeugdraad
JH Govio

Onderzoeken
haalbaarheid

Indien positief Bestendigen
uitvoeren
indien positief

Vlaamse
Gemeenschap

€ 30.654,66

€ 30.654,66

Onderzoeken of weddesubsidie van Govio uit
subsidiereglement kan gehaald worden en
vervangen door wedde jeugdcentrum /
projectencoördinator
INKOMSTEN HOGERE OVERHEID (worden nog
bepaald)
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1.1.3

Kadervorming

1.1.3.1

Doelstellingen kadervorming

DOELSTELLING:
-

AANBIEDEN EN STIMULEREN VAN KADERVORMING BINNEN HET LOKALE JEUGDWERK



Actie: Subsidiëren kadervorming jeugdwerk en jongeren

Binnen het subsidiereglement komt kadervorming ruim aan bod. Ook jongeren die geen lid zijn van een
Kalmthoutse jeugdvereniging, maar wel in de gemeente woonachtig zijn, hebben recht op een toelage.


Actie: Subsidiereglement kadervorming aanpassen

Uit onderzoek blijkt dat de ondersteuning van kadervorming binnen Kalmthout aan de lage kant ligt. Vooral
cursussen die leiden tot een brevet worden relatief weinig terug betaald. We willen in het subsidiereglement het
aandeel aan kadervorming optrekken en de toelagen optrekken.


Actie: Vorming organiseren voor lokaal jeugdwerk
 Vorming voor lokaal jeugdwerk
In het verleden bood de gemeente enkele intergemeentelijke kadervormingsessies aan voor
jeugdwerkers. Hier werden de laatste jaren te weinig jongeren mee bereikt. De jeugdwerkers zijn vaak
druk bezet en het is moeilijk om een vrij moment te kiezen. Sinds 2009 organiseert de gemeente
vormingsactiviteiten voor het lokaal jeugdwerk en dit ter plaatse op het jeugdwerk. Tijdens de
jeugdraad worden de vormingssessies gekozen en de data bepaald. 

 Open jeugdraad
De jeugdraad zal trachten om eenmaal per jaar tijdens het moment van de algemene vergadering een
open jeugdraad rond een bepaald thema te organiseren. Hiervoor worden eventueel gastsprekers
uitgenodigd. In 2011 zal de Open jeugdraad intergemeentelijk worden georganiseerd met als thema
‘Fuiven’. Dit fuifcongres wordt georganiseerd samen met de gemeenten Wuustwezel en Essen. In 2012
plant de jeugdraad een debat en een infoavond rond de gemeenteraadsverkiezingen. 


Actie: Vorming organiseren voor gemeentelijk jeugdwerk

Voor de animatoren van de speelpleinen en SWAP wordt ook vorming aangeboden. De werkgroep speelpleinen
bepaalt in overleg met de jeugddienst welke vormingssessie aangeboden wordt (budget speelpleinen en SWAP).
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FINANCIEEL OVERZICHT

DOELSTELLING:
-

KADERVORMING STIMULEREN EN AANBIEDEN BINNEN HET LOKALE JEUGDWERK

Concrete actie

Wie

2011

Jeugddienst –
budget subsidies

budget subsidies

budget
subsidies
Budget
Budget jeugdraad Budget jeugdraad
jeugdraad

budget
subsidies
Budget
jeugdraad

Vorming aanbieden voor jeugdwerkers van
particulier jeugdwerk

Jeugddienst

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Vorming aanbieden voor jeugdwerkers van
gemeentelijk jeugdwerk 

Budget
speelpleinen en
SWAP

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Het subsidiereglement kadervorming wordt
uitgevoerd
Open jeugdraad rond een bepaald thema 
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1.1.4

Materiële ondersteuning van jeugdverenigingen

1.1.4.1

Huidige situatie en visie

Jeugdverenigingen kunnen naast financiële ondersteuning ook verschillende andere vormen van ondersteuning
bekomen binnen de gemeente. Volgende ondersteuning bestaat reeds:


Promotionele ondersteuning:
 Activiteiten aankondigen op website;
 Activiteiten aankondigen in de gemeentelijke Nieuwsbrief Tussen Hei en Maatjes;
 Houten infoborden (om activiteiten aan te kondigen) laten hangen op zes plaatsen in de
gemeente;
 Verspreiden door gemeente van posters op acht gemeentelijke plaatsen: bib Kalmthout,
bib Nieuwmoer, zwembad, sporthal Gitok, sporthal achterbroek, toeristische dienst,
boogart & gemeentehuis
 Zes plakzuilen in de gemeente;
 Opnemen van activiteiten in de zomerbrochure.



Logistieke ondersteuning:
 Tegen een voordelige prijs kopies laten nemen op het gemeentehuis;
 Gratis ontlenen van gemeentelijk materiaal zoals podium, tafels en stoelen;
 Gemeentemateriaal wordt gratis ter plaatse geleverd;
 Het ontlenen van een beamer, herbruikbekers, fluo-vestjes en DJ-installatie;
 Het goedkoper gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur.



Informatie:
 In principe kunnen jongeren en jeugdverenigingen met al hun vragen terecht op de
jeugddienst;
 De jeugd-, cultuur- en evenementendienst hebben zelf ook enkele brochures opgemaakt:
-

Evenementenbrochure: praktische tips en regelgeving voor organisatoren van
evenementen (fuiven, festivals, concerten …);

-

'Op kamp in Kalmthout': voor groepen van buiten Kalmthout die de gemeente
bezoeken;
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-

Zomerbrochure: ‘Zomer vol plezier’: mooie en kleurrijke brochure met alle
activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren die plaatsvinden in de grote
vakantie. Wordt verspreid in alle bussen van de gemeente.

 Verder kan de jeugddienst een toeleidingsfunctie vervullen voor allerlei vragen en
problemen.

Uit de bevraging van het jeugdwerk blijkt dat de verenigingen tamelijk tevreden zijn over de diensten van de
gemeente. Het nieuwe evenementenloket wordt als zeer positief ervaren en is ook op korte tijd gekend. Het
jeugdwerk blijft sterk vragende partij van een eigen jeugdsite.

1.1.4.2

Doelstellingen materiële ondersteuning van jeugdverenigingen

DOELSTELLING:
-

JEUGDWERK PROMOTIONEEL ONDERSTEUNEN

 Actie: Ontwikkelen van eigen jeugdwebsite
Uit de bevraging blijkt de behoefte aan een eigen jeugdwebsite. De gemeentelijke website is te uitgebreid en te
weinig attractief voor jongeren. Vanaf 2011 wordt gestart met een eigen jeugdwebsite. Het is de bedoeling dat
de site een portaalsite wordt met links naar verschillende netwerksites van andere verenigingen en activiteiten in
de gemeente. Bedoeling is om zo een ‘virtueel’ centraal jeugdpunt te worden binnen de gemeente.

DOELSTELLING:
-

JEUGDWERK MATERIEEL ONDERSTEUNEN

 Actie: Mee uitwerken van vernieuwde uitleendienst
De uitleendienst wordt verder vernieuwd in samenwerking met de jeugddienst en op basis van behoeften bij
verenigingen.
 Actie: Aankopen audiovisuele materialen in samenwerking met uitleendienst
Er bestaat een behoefte bij de verenigingen voor meer audiovisueel materiaal bij de uitleendienst. De
jeugddienst en jeugdraad bekijken welke materialen aangekocht kunnen worden om het aanbod uit te breiden.
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1.1.4.3

Financieel overzicht

DOELSTELLING:
-

HET PARTICULIERE, ERKENDE JEUGDWERK PROMOTIONEEL ONDERSTEUNEN
HET PARTICULIERE, ERKENDE JEUGDWERK MATERIEEL ONDERSTEUNEN

Concrete actie
Mee uitwerken van evenementenloket
Mee uitwerken van vernieuwde
uitleendienst
Aankopen uitleendienst audiovisuele
materialen algemeen

Wie

2011

Jeugddienst
Evenementencoördinator
Evenementencoördinator
Uitleendienst
Jeugddienst
Evenementencoördinator
Uitleendienst
Jeugddienst
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2012

Concept
uitwerken

Concept
evalueren

Concept
uitwerken

Concept
evalueren

€ 5.000,00

€ 5.000,00

2013
Bestendigen
indien
positief
Bestendigen
indien
positief
€ 5.000,00
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1.2 JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR EN BRANDVEILIGHEID
JEUGDLOKALEN
1.2.1

Huidige situatie en visie

Alle Kalmthoutse jeugdverenigingen hebben een ruimte ter beschikking waar ze hun activiteiten kunnen
uitoefenen. Enkele verenigingen beschikken over een eigen lokaal, andere huren of gebruiken accommodatie
van de gemeente, de kerkfabriek of van een privéorganisatie of persoon.

Over een geschikt lokaal beschikken is een prioriteit voor een goede werking en wordt door elke Kalmthoutse
jeugdvereniging als een basisvoorwaarde aanzien. De leiding van het jeugdwerk vindt veiligheid over het
algemeen heel belangrijk.

De veiligheid en het onderhoud van de lokalen laat – vaak onbewust – al eens te wensen over. Het is echter het
jeugdwerk zelf dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn lokalen. Het jeugdwerk wil, zonder haar
verantwoordelijkheid uit de weg te gaan, in deze meer ondersteund worden door de gemeente.
Jeugdverenigingen zijn immers zelf sterk vragende partij voor veilige lokalen.
Aan de andere kant is de leiding van jeugdverenigingen vaak helemaal niet bezig met de veiligheid van hun
lokaal. Zij zijn in de eerste plaats animator van kinderen en in veel mindere mate bouwheer van hun lokaal. En
dat is maar goed ook.
Visie van het gemeentebestuur is om de jeugdverenigingen optimaal te ondersteunen in de uitbouw van hun
huisvesting. Deze ondersteuning richt zich in het verstrekken van alle informatie, het mee uitdenken van een
lokalenbeleid en het financieel en logistiek ondersteunen van de verenigingen. Wel belangrijk in de basisvisie
van het gemeentebestuur is dat de verantwoordelijkheid en het initiatief hiervoor starten bij de vereniging. Op
die manier wil de gemeente trachten te bereiken dat de vereniging de nodige verantwoordelijkheid leert
opnemen voor het beheer en het onderhoud van hun lokaal.

In Kalmthout willen we de komende drie jaar voornamelijk werken aan brandveiligheid van jeugdlokalen. Uit
bevraging van de leiding blijkt dat er, naast infrastructuurwerken, vooral nood is aan informatie en vorming over
dit thema. De gemeente wil samen met de brandweer werk maken van een jaarlijkse vorming rond
brandveiligheid. Verder willen we een grondige behoeftestudie en zogenaamde nulmeting van de
jeugdlokalen laten uitvoeren. Daarnaast wil de gemeente extra middelen vrijmaken voor infrastructuurwerken
rond brandveiligheid van de jeugdlokalen. Omdat Kalmthout intekent op de prioriteit brandveiligheid van
jeugdlokalen, worden de acties die de brandveiligheid verhogen in dit plan aangeduid met volgend symbool: .
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Wat betreft de financiële ondersteuning van jeugdwerkinfrastructuur blijft het huidige systeem van het
bouwfonds behouden. De jeugdraad blijft zeer tevreden over de werking ervan. Voor hele grote investeringen,
zoals nieuwbouw van lokalen, is er in 2009 gestart met een systeem van de doorgeeflening. Tot op heden heeft
chiro Myin hier als eerste en enige vereniging gebruik van gemaakt voor de bouw van haar nieuwe lokalen.

1.2.2

Doelstellingen jeugdwerkinfrastructuur en brandveiligheid jeugdlokalen

DOELSTELLING:
-

JEUGDLOKALEN KWALITATIEF VERBETEREN



Actie: Bouwfonds handhaven

Sinds 2001 is er een bouwfonds opgericht ter ondersteuning van de Kalmthoutse jeugdlokalen. Het bouwfonds
kan worden aangewend voor uitbreiding- en veiligheidswerken aan jeugdlokalen. Het bouwfonds is een echt
fonds. Dit wil zeggen dat als het geld een jaar niet opgebruikt wordt, deze som overgedragen wordt naar het
volgende jaar. De jeugdverenigingen maken veelvuldig gebruik van het fonds. 


Actie: Doorgeeflening voor grote projecten

Voor grote nieuwbouwprojecten schiet het bouwfonds tekort. De gemeente heeft een systeem ingevoerd van
doorgeefleningen om aan deze behoefte te kunnen voldoen. Hiervoor dient de vereniging een schriftelijke
aanvraag in bij het bestuur. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken.



Actie: Logistieke en informatieve ondersteuning bij verbouwingen

Het gemeentebestuur engageert zich om aan de verenigingen alle mogelijke logistieke en informatieve
ondersteuning te bieden bij de (ver)bouw(ing) van hun jeugdlokalen. In 2008 is de Lokalenmap verdeeld onder
alle jeugdverenigingen die een lokaal beheren. De Lokalenmap is een initiatief van de Afdeling Jeugd en is een
handig hulpmiddel bij het beheer van het jeugdlokaal. Tijdens één van de jeugdraadsessies zullen we
Lokalenmap nog eens toelichten. Verenigingen kunnen steeds met hun vragen terecht op de jeugddienst en de
technische dienst.


Actie: Huur terreinen Diesterweg voor speelpleinwerking en Scouts Heide

Met een ledenaantal van 250 is Scouts Heide één van de grootste jeugdverenigingen. Hun lokalen zijn gelegen
aan de Acacialaan in Heide. Scouts Heide heeft een behoefte aan meer open spelruimte. Op vraag van Scouts
Heide heeft de gemeente sinds 2009 een overeenkomst met de Stad Antwerpen, waarin is afgesproken dat
Scouts Heide een stuk van het terrein van Domein Diesterweg kan gebruiken voor hun werking op zondag. De
gemeente betaalt de huurprijs aan de Stad Antwerpen. Sinds 2008 vindt ook de speelpleinwerking plaats op de
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terreinen van Diesterweg. Vermits deze locatie voor de speelpleinwerking optimaal is, blijft de gemeente
vragende partij om de overeenkomst met de stad Antwerpen voor de huur van het terrein elk jaar te
bestendigen.

DOELSTELLING:
-

JEUGDLOKALEN BRANDVEILIGER MAKEN



Actie: Verdelen van de ‘checklist brandveiligheid’ onder de jeugdverenigingen en opvolgen vanuit
het gemeentebestuur en de brandweer.

Uit onze enquête bij de jeugdverenigingen blijkt dat er nog veel onwetendheid bestaat bij de leiding over het
beheer van een brandveilig jeugdlokaal. De brochure ‘brandveiligheid en jeugdlokalen’ van Steunpunt jeugd is
een must voor elke jeugdvereniging. Vermits deze brochure nogal uitgebreid is, willen we de checklist
brandveiligheid van Steunpunt Jeugd als leidraad gebruiken gedurende de hele beleidsplanperiode.


Actie: Vanuit de jeugdraad spel ‘Mijn checklist is list’ onder de jeugdverengingen

Vermits de ‘checklist brandveiligheid’ van steunpunt jeugd een mooie leidraad geeft aan de jeugdverenigingen
om hun lokalen brandveilig te maken, willen we met de jeugdraad een mooie wedstrijd uitwerken onder de
naam ‘Mijn checklist is check’. De wedstrijd zou lopen over de drie jaar van de planningsperiode. Deze wedstrijd
wordt in 2011 uitgewerkt. 


Actie: Keuring brandveiligheid door externe organisatie

In 2009 en 2010 werden de gas- en elektriciteitsinstallaties van de Kalmthoutse jeugdlokalen door een erkend
keuringsbedrijf nagekeken. Met deze gegevens werd een prioriteitenlijst opgesteld voor de meest dringende
gevallen. Er werden een aantal dringende investeringen gedaan aan bepaalde installaties.

In 2011 en 2012 wil de gemeente een externe keuringsfirma aanstellen om samen met de brandweer de globale
brandveiligheid van de Kalmthoutse jeugdlokalen te inventariseren. Hier zou het gaan om de jeugdlokalen die
door de vereniging worden beheerd en de jeugdlokalen die eigendom zijn van de gemeente. Er wordt aan de
externe firma gevraagd om buiten mogelijke infrastructuurwerken ook tips te vermelden die voor het jeugdwerk
haalbaar zijn. Ook wordt de opdracht gegeven aan de firma om de eigenheid van het jeugdwerk te behouden.
Het is de bedoeling om met elke vereniging waarvan de lokalen onderzocht zijn apart rond de tafel te zitten. 
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Actie: Opstellen van actieplan: ‘Brandveilige Kalmthoutse jeugdlokalen’ op basis van rapporten en op
basis van checklist van jeugdlokalen.be

Op basis van de rapporten van de keuringsfirma en op basis van de ‘checklist brandveiligheid’ van Steunpunt
Jeugd wil de gemeente samen met de brandweer en de jeugdverenigingen een ‘Actieplan Brandveilige
Kalmthoutse Jeugdlokalen’ opstellen. In dit actieplan willen we de prioritaire acties per jeugdlokaal opnemen,
gecombineerd met een financieringsmodel en een realisatietermijn. Dit actieplan heeft als bedoeling een
langetermijnvisie uit te werken in verband met brandveiligheid. Verder biedt het een overzicht van de huidige
toestand, de toekomst en de verantwoordelijkheid die zowel de jeugdvereniging, de gemeente als de andere
partijen zullen moeten opnemen in de toekomst. 


Actie: Themavergadering tijdens algemene vergadering jeugdraad over brandveiligheid

De algemene vergadering van de jeugdraad komt jaarlijks drie- à viermaal samen. We willen elk jaar één
themavergadering organiseren over brandveiligheid van jeugdlokalen. Tijdens deze vergadering is het vooral de
bedoeling om informatie te verstrekken aan de leiding over brandveiligheid en brandveilige jeugdlokalen. Op
de agenda staan het overlopen van de checklist ‘brandveiligheid van jeugdlokalen’ van Steunpunt jeugd, op
basis van de brochure ‘Brandveiligheid van Jeugdlokalen’. Er wordt ook gedacht aan een sessie brandveiligheid
van jeugdlokalen door steunpunt jeugd tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad. 


Actie: Bezoek lokale brandweer aan de Kalmthoutse jeugdlokalen

Gedurende de periode 2011-2013 wil de gemeente samen met de jeugdverenigingen en de brandweer de
Kalmthoutse jeugdlokalen minstens één keer bezoeken. Bedoeling is dat de hele leidinggroep hierbij aanwezig
is. Het bezoek kan bestaan uit een rondgang door de brandweer, het mogelijks samen overlopen van het verslag
van de keuringsfirma, het overlopen van de checklist en een sessie over brandpreventie. Het is de bedoeling dat
deze rondgang leidt tot een pakket van nuttige tips en tricks die de jeugdverenigingen helpen om hun lokalen
brandveiliger te maken en te houden. 


Actie: Reglement bouwfonds aanpassen en werken die brandveiligheid verhogen specifieker
opnemen

De reglementering van het bouwfonds dient aangepast te worden, opdat de investeringen voor brandveiligheid
voorrang krijgen op de andere investeringen vanuit het bouwfonds. De middelen van het bouwfonds zullen mee
worden bepaald op basis van investeringen die naar voor komen aan de hand van het actieplan ‘Brandveilige
jeugdlokalen in Kalmthout’. 
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Actie: Plaatsen van nieuwe verwarmingsinstallatie en onderzoek naar duurzaamheid en
energieprestatie in Jh Govio en Boogart

De verwarmingsinstallatie in Jh Govio is aan vervanging toe. In 2011 willen we de ketel en de installatie
vervangen. Verder plannen we in 2011 een onderzoek naar de duurzaamheid en de energieprestatie van het
gebouw. Op basis van dit onderzoek kan samen met het jeugdhuis een gezamenlijk actieplan opgesteld worden,
dat de duurzaamheid van het jeugdhuis/jeugdcentrum zou verhogen. Er wordt gedacht aan een samenwerking
met de technische secundaire school GITOK. 

DOELSTELLING:
-

JEUGDLOKALEN TOEGANKELIJKER MAKEN



Actie: Investeringen die toegankelijkheid van jeugdlokalen verhogen opnemen in subsidiereglement

Binnen het reglement van het bouwfonds worden investeringen die de toegankelijkheid van jeugdlokalen
verhogen opgenomen. 


Actie: Mindervalidetoiletten voorzien in Jh Govio / den Boogart

De gemeente heeft in 2010 het binnenplein aan den Boogart en JH Govio verfraaid. In de periode 2011 – 2013 wil
de gemeente verdere investeringen doen aan heel het complex waar intussen het jeugdhuis, het JAC en den
Boogart ondergebracht zijn. In Jh Govio vinden geregeld fuiven plaats voor mensen met een fysieke beperking.
De toiletten in het jeugdhuis zijn hiervoor niet aangepast. De gemeente plant werken aan de toiletten. 
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1.2.3

Financieel overzicht

DOELSTELLING:
-

KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN DE JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR VERBETEREN
BRANDVEILIGHEID VERHOGEN VAN DE KALMTHOUTSE JEUGDLOKALEN
TOEGANKELIJKHEID VERHOGEN VAN JEUGDLOKALEN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Bouwfonds
Evaluatie van het reglement en
jeugdwerkinfrastructuur  

Jeugdraad

Evalueren

Aanpassen
indien nodig

Aanpassen
indien nodig

Bouwfonds toepassen

Jeugddienst

Opnemen van brandveiligheid en
toegankelijkheid binnen reglement van
het bouwfonds
Doorgeeflening
Afhankelijk van de vraag van
jeugdverenigingen het systeem van
doorgeefleningen behouden en
toepassen

Jeugdraad

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Gemeentebestuur
Jeugdverenigingen

Geen budget
wegens geen
aanvragen
voor 2011

Afhankelijk van
vraag

Afhankelijk van
vraag

Openbare werken
Jeugddienst
Jeugdverenigingen

Geen budget
wegens geen
aanvragen
voor 2011

Budget
afhankelijk van
de vraag
(budget
openbare
werken)

Budget
afhankelijk van
de vraag
(budget
openbare
werken)

Jeugddienst
Jeugdraad
Jeugdverenigingen
Communicatiedienst

Verdelen van
checklist en op ____________
site zetten

____________

Budget
jeugdraad

Budget
jeugdraad

Budget
jeugdraad

Bezoek
brandweer

Bezoek
brandweer

Bezoek
brandweer

€ 8.000,00

€ 8.000,00

__________

Onderzoek

Opstellen van
actieplan en
bepalen van
investeringen

__________

__________

_____________

€ 15.000,00

Logistieke ondersteuning bij
bouwwerken jeugdverenigingen

Verdeling van de checklist
‘Brandveiligheid jeugdlokalen’ aan de
Kalmthoutse jeugdverenigingen’ en op
website zetten
Jaarlijkse themavergadering over
brandveiligheid van jeugdlokalen

Jeugddienst
Jeugdraad
Brandweer
Bezoek door brandweer aan Kalmthoutse Brandweer
jeugdlokalen. Nulmeting o.b.v. checklist Jeugddienst
brandveiligheid  
Jeugdverenigingen
Keuring brandveiligheid jeugdlokalen
Externe inspectiefirma
door externe organisatie
Opstellen van actieplan ‘Brandveilige
Jeugddienst
jeugdlokalen in Kalmthout’ o.b.v.
Jeugdraad
inspectierapporten en checklist
Brandweer
steunpunt Jeugd
Jeugdverenigingen
Investeringen aan de Kalmthoutse
jeugdlokalen die de brandveiligheid
verhogen o.b.v. actieplan

Jeugddienst
Technische dienst
Jeugdverenigingen
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Wedstrijd ‘Mijn checklist is check’

Nieuwe verwarmingsinstallatie Jh Govio

Onderzoek duurzaamheid en
energieprestatie in Jh Govio
Huur lokatie Diesterweg voor
speelpleinen en Scouts Heide

Jeugdraad
Jeugddienst
Jeugdverenigingen
Jeugddienst
Dienst Openbare
Werken
Jh Govio
Jeugddienst
Jh Govio
Duurzaamheidsambtenaar
Jeugddienst
WG Speelpleinen
Scouts Heide

€ 1.500,00
prijzengeld
voor winnaar(s
)

Uitwerken van
wedstrijd

Verenigingen
nemen deel aan
wedstrijd

€ 8.000,00

____________

€ 1.000,00

Bepalen van
actieplan en
budget

Budget
afhankelijk van
actieplan

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

Aanpassing toiletten en plaatsen
mindevalidetoiletten in Jh Govio

Jeugddienst
Jh Govio

Onderzoek en
opmaken
lastenboek

€ 10.000,00
(afhankelijk van
offertes)

____________

INKOMSTEN HOGERE OVERHEID

Vlaamse
Gemeenschap

€ 10.218,22

€ 10.218,22

€ 10.218,22
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1.3 GEMEENTELIJK JEUGDWERK
1.3.1

Huidige situatie en visie

De gemeente wil zelf ook een aanbod aanbieden voor kinderen, tieners en jongeren uit de gemeente. Het is de
bedoeling om een aanbod aan te bieden naast dat van de verenigingen. Bij alle acties wordt getracht om
interactief te werk te gaan.
De jeugddienst wil als een actieve dienst naar buiten komen. Samen met jongeren en verenigingen wil het
enkele projecten organiseren die een meerwaarde bieden en die aanleunen of ondersteunend werken voor het
bestaande jeugdwerk.

1.3.2

Speelpleinwerking

1.3.2.1

Doelstellingen speelpleinwerking

DOELSTELLING:
-

AANBIEDEN VAN KWALITEITSVOLLE SPEELPLEINWERKING TIJDENS SCHOOLVAKANTIES



Actie: organisatie van gemeentelijke speelpleinwerking

WAT?
De gemeentelijke speelpleinwerking is momenteel een belangrijk gemeentelijk jeugdwerkinitiatief. De
uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Een werkgroep vrijwilligers zorgt, in samenwerking met
de gemeente, voor de organisatie en de concrete uitwerking van de speelpleinwerking. Deze werkgroep
speelpleinen bestaat uit een vijftiental hoofdanimatoren en de jeugdconsulent. 

VOOR WIE?
Speelpleinen wordt georganiseerd voor kinderen tussen 4 en 15 jaar. De kinderen worden opgedeeld in
leeftijdsgroepen.

WANNEER?
Speelpleinen vindt plaats gedurende zeven weken tijdens de zomervakantie.
Tijdens de paasvakantie organiseert de werkgroep Speelpleinen On Tour (SPOT). Elke dag stellen de animatoren
hun tenten op in een andere wijk. Alle kinderen uit de wijk zijn welkom en hoeven niet in te schrijven. De dag is
ook gratis. Op deze manier willen we speelpleinen bekender en toegankelijker maken voor alle kinderen. 
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WAAR?
Speelpleinen vinden sinds 2008 plaats op stedelijk domein Diesterweg.

HOE?
Speelpleinen wordt georganiseerd door een werkgroep van gemotiveerde vrijwilligers. Zij werken vrij
zelfstandig. De werkgroep heeft twee coördinatoren. Zij roepen de vergadering samen en bepalen de agenda.


Actie: De speelpleinwerking heeft een actieve kleuterwerking

We merken op speelpleinen een groeiend aantal kleuters. Deze groep vraagt een specifieke aanpak en een
specifieke inkleding van de lokalen. De speelpleinwerking werkt jaarlijks een aantrekkelijk kleuterprogramma uit
en voorziet een aparte ruimte voor hen.


Actie: De speelpleinwerking heeft een actieve tienerwerking

Naast de kleuters heeft speelpleinen ook een actieve tienerwerking (12-15 jaar). Ook voor deze jongeren wordt
een speciaal programma opgesteld en een apart lokaal ingericht.

DOELSTELLING:
-

GOEDE ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGE ANIMATOREN



Actie: De animatoren krijgen een onkostenvergoeding als vrijwilliger

De animatoren van speelpleinen zijn allemaal vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun gemaakte onkosten wel een
forfaitaire vergoeding als vrijwilliger.


Actie: Draaiboek aanbieden voor alle animatoren

De gemeentelijke speelpleinen staan of vallen met de inzet van de animatoren. Een goede ondersteuning is
essentieel. Om structuur en eenvormigheid te bestendigen, is samen met de animatoren een draaiboek
opgesteld waarin de taken van iedereen en alles staan opgenomen. Dit draaiboek heet 'den Ademt' (Afspraken,
Doelen, Evaluatie, Magische inkleding, Taakomschrijving). Er is een uitgebreide en een beperkte versie. 



Actie: Vorming aanbieden voor speelpleinanimatoren

Binnen de vrijwillige werkgroep is een interne cel ‘vorming’ opgericht. Deze werkgroep organiseert enkele
vormende activiteiten voor de animatoren en werkt ook aan animatorenwerving. Zo worden er jaarlijks een
vormingsweekend en twee infodagen georganiseerd voor alle animatoren. Jaarlijks wordt er gewerkt rond een
bepaald thema op deze dagen. 
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Actie: Animatoren aanmoedigen om vorming te volgen

Naast de interne vorming worden de animatoren gemotiveerd om een (hoofd)animatorcursus te volgen. De
jeugddienst verspreidt brochures van de verschillende vormingsorganisaties (VDS, Vives, Crefi …) onder de
nieuwe animatoren.   


Actie: Groepsbindende activiteiten organiseren voor de animatoren

Naast de werkgroep vorming is er ook een feestcomité opgericht. Deze werkgroep werkt vooral aan
groepsbinding. Opdat de animatoren elkaar zouden blijven zien doorheen het jaar, organiseert de werkgroep
enkele groepsbindende activiteiten, zoals een kerstfeest, een spaghettiavond, een fuif en een barbecue voor alle
animatoren. 

DOELSTELLING:
-

SPEELPLEINWERKING TOEGANKELIJK MAKEN VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN



Actie: aanbieden van inclusieve speelpleinwerking voor kinderen met autisme en kinderen met een
beperking

Tijdens de zomervakantie worden twee weken speelpleinen aangeboden voor kinderen met autisme. De
kinderen met autisme krijgen extra begeleiding, spelen een aantal activiteiten apart maar ook enkele samen met
de hele groep. De vrijwillige animatoren krijgen extra vorming. De kinderen moeten in tegenstelling tot de
andere kinderen wel vooraf inschrijven. Het aantal kinderen per groep wordt beperkt. In 2011 wordt onderzocht
of het mogelijk is deze werking uit te breiden naar meerdere weken en naar andere beperkingen.
Verder is er in 2010 een samenwerking geweest met het asielcentrum van Kapellen. In 2011 wordt deze
samenwerking terug bekeken.  


Actie: Sociaal tarief en samenwerking met OCMW

Speelpleinen tracht om een zeer betaalbare en laagdrempelige werking te zijn. Voor grote gezinnen en gezinnen
met een laag inkomen wordt een sociaal tarief gehanteerd. Het OCMW biedt haar cliënten ticketjes aan voor
speelpleinen. Zo wordt de drempel verlaagd en trachten we om stigmatisering te vermijden. 
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DOELSTELLING:
-

GOEDE PROMOTIE MAKEN VOOR SPEELPLEINEN



Actie: Informatie over speelpleinen verspreiden via zomerbrochure en website

Alle informatie over speelpleinen werd in 2010 opgenomen in de algemene zomerbrochure. Deze wordt
verspreid bij alle inwoners van de gemeente. De informatie is ook te vinden op de website van de gemeente en
die van speelpleinen zelf.


Actie: Website van speelpleinwerking attractiever maken

De speelpleinen hebben een eigen website. De animatoren onderhouden de site zelf. Deze werd in 2010 in een
nieuw kleedje gestoken. In 2011 wordt de nieuwe website geëvalueerd. 

DOELSTELLING:
-

HET CULTURELE AANBOD BINNEN SPEELPLEINEN VERHOGEN



Actie: Culturele activiteiten aanbieden binnen bestaande speelpleinwerking

Binnen het aanbod van de speelpleinwerking willen we wekelijks één dag aanbieden waar kinderen aan ‘cultuur’
kunnen doen. Op deze dag kan bijvoorbeeld een kindertoneel een voorstelling geven, kan er een workshop
taartbakken plaatsvinden op speelpleinen, kan er een workshop gebeuren rond instrumenten bouwen … Deze
activiteiten worden apart bekend gemaakt in de zomerbrochure. ♫
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1.3.2.2

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN:
-

SPEELPLEINWERKING AANBIEDEN IN DE SCHOOLVAKANTIES
GOEDE ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGE ANIMATOREN
SPEELPLEINEN TOEGANKELIJK MAKEN VOOR BIJZONDERE GROEPEN
GOEDE PROMOTIE MAKEN VOOR SPEELPLEINEN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Haalbaarheid
uitbreiding
onderzoeken

Uitbreiding
uitvoeren en
evalueren

Indien positief,
dan
handhaven

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Speelpleinwerking organiseren  

-

Werkingskosten
speelpleinwerking
Vorming voor animatoren
Kleuter- en tienerwerking
Groepsbindende activiteiten voor
animatoren
Jeugddienst
Sociaal tarief voor grote gezinnen
WG Speelpleinen
en OCMW-cliënten
Culturele activiteiten voorzien
binnen het aanbod
Speelpleinen voor kinderen met
autisme en andere beperking
Website evalueren
Speelpleinen en folder
Speelpleinwerking uitbreiden

Vergoeding speelpleinanimatoren

Jeugddienst
WG Speelpleinen
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1.3.3

Tienerwerking

1.3.3.1

Huidige situatie en visie

Sinds 2005 wordt Tienerwerking SWAP aangeboden. De tienerwerking heeft succes in Kalmthout.
Uit een interne bevraging bij de SWAPpers bleek een tevredenheid over de keuze van de meeste activiteiten.
Veel kinderen en jongeren zijn vragende partij om ook een aanbod te voorzien in de krokus-, herfst- en
kerstvakantie.

De SWAPwerking heeft een minder actieve animatorenwerking dan speelpleinen. Het is de bedoeling en de
behoefte van bepaalde animatoren en het bestuur om een meer interactieve werkgroep op te richten.

1.3.3.2

Doelstellingen en financieel overzicht

DOELSTELLINGEN SWAP
-

SWAP AANBIEDEN IN DE SCHOOLVAKANTIES
GOEDE ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGE ANIMATOREN
SAMENWERKINGEN PROMOTEN
GOEDE PROMOTIE MAKEN VOOR SWAP / PROMO AFSTEMMEN OP ANDER VRIJETIJDSAANBOD

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

TIENERWERKING ORGANISEREN

-

Werkingskosten SWAP
Vorming voor SWAP-animatoren
aanbieden
Groepsbindende activiteiten voor
Jeugddienst
animatoren
WG SWAP
Sociaal tarief voor OCMWcliënten
Infobrochure
Activiteiten laten organiseren
door verenigingen en
particulieren tegen een kleine
vergoeding

Vergoeding SWAPanimatoren

Jeugddienst
WG SWAP
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1.3.4

Roefel en Kinderfestival

1.3.4.1

Huidige situatie en visie

Bij de bevraging van het JBP en de kindergemeenteraad komt de behoefte aan een Roefel 'oude stijl' nog steeds
naar voor. Blijkbaar zijn de kinderen dit leuke initiatief nog niet vergeten. Omdat we het concept niet te veel
willen uitmelken, wordt deze slechts sporadisch georganiseerd. De afgelopen jaren vond wel een groot
kinderfestival plaats op het terrein van Diesterweg. Dit festival wordt georganiseerd samen met de
kindergemeenteraad en de Kalmthoutse scholen. Dit festival vindt plaats op de laatste vrijdag van het schooljaar.
Alle kinderen van de Kalmthoutse lagere scholen zijn aanwezig. Elke jaar wordt het festival in een bepaald thema
gegoten. Zo hebben we in 2009 met 1250 kinderen het wereldrecord ‘tong uitsteken’ verbroken. In 2010 hebben
we met 1300 kinderen een festival georganiseerd in het thema Haïti naar aanleiding van de dramatische
aardbeving die er had plaats gevonden. De kindergemeenteraad zal voor de periode 2011 – 2013 mee de
invulling van het kinderfestival bepalen. Er wordt wel al gedacht aan een combinatie Roefel / Kinderfestival.

1.3.4.2

Doelstellingen en financieel overzicht

DOELSTELLINGEN ROEFEL:
-

ORGANISATIE ROEFEL
ORGANISATIE KINDERFESTIVAL

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Organisatie Roefel en kinderfestival

Jeugddienst
Scholen
kindergemeenteraad
jeugdverenigingen

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000
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2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de gemeente Kalmthout een divers en toegankelijk, plaatselijk en
intergemeentelijk jeugdbeleid zal uitvoeren in de periode 2011-2013. Regelmatig zullen er verwijzingen naar
andere diensten en naar andere beleidsplannen worden gegeven. De thema's in dit deel werden door de
stuurgroep en de jeugdraad gekozen op basis van de resultaten uit de digitale bevragingen die werden gedaan.
Vanuit de Vlaamse overheid werd de prioriteit ‘Jeugdcultuur’ naar voor geschoven. De gemeente Kalmthout
tekent in op deze prioriteit.

2.2 JEUGDCULTUUR
2.2.1

Huidige situatie en visie

Kalmthout is een landelijke gemeente. Toch is er, voornamelijk vanuit het verenigingsleven, een bruisend
sociaal-cultureel aanbod. Uit de bevraging van de jongeren blijkt dat zij het grootste deel van hun vrije
tijdsactiviteiten willen doorbrengen in de eigen gemeente. Zo vinden de Kalmthoutse jongeren dat er een
voldoende en goed fuifaanbod is in Kalmthout. De meeste jongeren gaan ook uit in de omgeving van Kalmthout.
Het cultureel aanbod is geringer in Kalmthout. Voor culturele uitstappen zoals toneel, film en concerten,
verplaatsen de jongeren zich voornamelijk naar Antwerpen. De behoefte aan een lokaal cultureel aanbod bestaat
zeker onder de jongeren. Ze zijn daarom ook vragende partij voor een actief cultureel centrum in de gemeente.
De jeugddienst is een eenmansdienst en de organisatie van evenementen en projecten is dus ook beperkt in
aantal. Samenwerking met jongeren, scholen, verenigingen en andere diensten en gemeenten is daardoor
essentieel.
De basisfilosofie van de gemeente blijft het zo goed mogelijk ondersteunen van activiteiten en evenementen
van Kalmthoutse verenigingen en individuele jongeren. Belangrijke verwezenlijking hierin is de oprichting van
een evenementenloket. Dit loket wordt bemand door de evenementencoördinator. Deze persoon staat ten
dienste van alle burgers die vragen hebben over de organisatie van een evenement of culturele activiteit. Het feit
dat het evenementenloket in dezelfde ruimte is gevestigd als de jeugddienst, geeft als groot voordeel dat er snel
kan ingegaan worden op mogelijke ideeën of voorstellen van jongeren.

Los van de ondersteuning van lokale culturele evenementen, wil de gemeente zelf enkele jeugdcultuurprojecten
organiseren. Deze projecten voldoen aan een bepaalde actieve behoefte en zijn aanvullend op het bestaande
aanbod of worden georganiseerd voor doelgroepen die minder of moeilijker bereikt worden. Acties met
betrekking tot jeugdcultuur worden weergegeven met volgend symbool: ♫.
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2.2.2

Doelstellingen jeugdcultuur

DOELSTELLING:
-

BESTAANDE JONGERENCULTUURPROJECTEN MEE ONDERSTEUNEN

Zoals omschreven in de huidige situatie wil de gemeente bestaande culturele initiatieven zoveel mogelijk
ondersteunen. De gemeente tracht te bereiken dat jongeren die met een vraag zitten over een
cultuurevenement de stap zetten naar de gemeente of naar het jeugdhuis. De ondersteuning door de gemeente
is afhankelijk van de vraag en kan veelvuldig zijn: informatie verstrekken en verspreiden, logistieke
ondersteuning, financiële ondersteuning of meewerking aan de voorbereiding en organisatie.


Actie: Samenwerken bij de oprichting en uitbouw van een evenementenloket

Vanaf 2011 wordt er een evenementenloket opgericht. Dit loket wordt bemand door een voltijdse
evenementencoördinator. Het staat ten dienste van de bevolking en is een eerste lijn voor alle Kalmthoutse
burgers die vragen hebben over de organisatie van een evenement. Ook worden hier alle administratieve zaken
voor de aanvraag van een evenement verzameld.

Vermits het evenementenloket in dezelfde ruimte gevestigd is als de jeugddienst, is er een nauwe samenwerking
tussen de verschillende diensten. Indien jongeren zich aanbieden op de jeugddienst of het evenementenloket,
kunnen mogelijke behoeften of ideeën snel aan elkaar worden doorgegeven. Het is immers belangrijk om bij
vragen van jongeren over jeugdcultuurprojecten kort op de bal te spelen en de nodige flexibiliteit aan de dag te
leggen. ♫
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Actie: ‘JeuK for You’ – Samenwerkingsverbanden voor de organisatie van lokale projecten promoten

De gemeente wil zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aangaan voor de organisatie van verschillende
jeugdprojecten. Hiervoor werd in 2010 het idee ‘JeuK for You’ uitgewerkt. JeuK is de benaming van Jeugdraad
Kalmthout. ‘JeuK for You’ moet de verzamelnaam worden voor alle jeugdcultuurprojecten waar er op één of
andere manier een samenwerking bestaat tussen de gemeente/de jeugdraad en jongeren/jeugdverenigingen. Er
werd hiervoor een logo ontwikkeld. Bij elke samenwerking dient dit logo te worden vermeld.
De ondersteuning via ‘JeuK for You’ kan op verschillende manieren gebeuren:
o

Financieel: de gemeente ondersteunt het project via een projectsubsidie

o

Organisatorisch: de gemeente is mede organisator van het project

o

Logistiek: de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor het project

o

Promotioneel: de gemeente maakt mee promotie voor het project

In principe komen alle projecten of ideeën in aanmerking voor ondersteuning. Jeugdcultuur beperkt zich immers
niet tot cultuur met de grote C. Alle voorstellen zijn bespreekbaar. De soort van ondersteuning wordt bepaald
door het CBS op advies van de jeugdraad en de jeugddienst. De aanvragen gebeuren op de jeugddienst. In 2011
willen we het project lanceren met een grote promoactie. ♫



Actie: Reglement projectsubsidies aanpassen en beter bekend maken via ‘JeuK for You’

Binnen het bestaande subsidiereglement kunnen verenigingen en individuele jongeren reeds beroep doen op
projectsubsidies. We willen de reglementering aanpassen en meer richten naar jeugdcultuur. Via het project
‘JeuK for You’ willen we de projectsubsidies meer bekend maken. ♫
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Actie: Cultuursubsidies voor aanbod van een cultureel aanbod voor kinderen binnen de scholen

De scholen zijn vragende partij voor meer culturele activiteiten binnen de bestaande lespakketten. Vaak moeten
zij zich voor culturele uitstappen naar Antwerpen verplaatsen. Dit maakt de kost vaak te groot. Vanaf het
schooljaar 2010 – 2011 is er een nieuw subsidiereglement van kracht waardoor alle Kalmthoutse scholen
financiële ondersteuning krijgen om aan cultuur- en sportparticipatie te doen. ♫

DOELSTELLING:
-

CULTURELE PROJECTEN ORGANISEREN VOOR KINDEREN, TIENERS EN JONGEREN

De jeugddienst plant naast de klassieke activiteiten (Speelpleinen, SWAP) nog enkele andere projecten, die elk
een cultureel karakter hebben. Afhankelijk van de behoefte probeert de gemeente in te spelen op de vraag. Het
is van belang dat de projecten een meerwaarde bieden binnen en aanvullend zijn op het bestaande culturele
aanbod. We willen voor elke doelgroep culturele projecten organiseren.

DOELSTELLING:
-

ORGANISATIE VAN CULTURELE PROJECTEN VOOR KINDEREN

De gemeente wil verschillende culturele activiteiten organiseren voor kinderen. Al deze activiteiten worden
georganiseerd in samenwerking met de kindergemeenteraad.


Actie: Organisatie kinderfestival

Bij de bevraging van het JBP en de kindergemeenteraad komt de behoefte aan een Roefel ‘oude stijl’ nog steeds
naar voor. Blijkbaar zijn de kinderen dit leuke initiatief nog niet vergeten. Omdat we het concept niet te veel
willen uitmelken, wordt de Roefel slechts sporadisch georganiseerd. We willen een nieuw soort kinderfestival
organiseren: een combinatie van een klassiek kinderfestival waar verschillende vormen van cultuurexpressie aan
te pas komen, gecombineerd met een ‘Roefel oude stijl’. De kinderen die een dag de ‘grote mensen wereld’ leren
kennen. Dit festival wordt georganiseerd samen met de kindergemeenteraad en de Kalmthoutse scholen. Het
festival vindt plaats op de laatste vrijdag van het schooljaar. Alle kinderen van de Kalmthoutse lagere scholen
worden uitgenodigd.
De kindergemeenteraad zal voor de periode 2011 – 2013 mee de invulling van het kinderfestival bepalen. ♫
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Actie: Organisatie van filmmiddagen voor kinderen en jongeren

Organisatie van ‘Kalmthout @ the movies tijdens schoolvakanties. In de raadzaal worden telkens twee
kinderfilms getoond. In de zomer wordt samen met het JAC-punt en het jeugdhuis een heuse filmmarathon
georganiseerd. Hier worden films vertoond rond een bepaald sociaal thema. ♫


Actie: Organisatie van culturele activiteiten tijdens speelpleinwerking

We gaan onderzoeken of het mogelijk is om tijdens de speelpleinwerking culturele activiteiten te organiseren.
De bedoeling zou zijn om één dag per week een culturele activiteit te organiseren, zoals een toneelvoorstelling,
een workshop percussie of een sessie taarten versieren. Dit wordt uitgeprobeerd op de speelpleinwerking en
geëvalueerd door de vrijwilligers, in samenwerking met de jeugddienst. ♫
Zie budget speelpleinwerking


Actie: Organisatie van het geboortebos

Alle Kalmthoutse borelingen van het afgelopen jaar planten jaarlijks hun boompje in het geboortebos aan het
retentiebekken te Achterbroek. De dag vindt plaats in de loop van november. Het huidige retentiebekken is bijna
vol. Er dient op zoek gegaan te worden naar een nieuw terrein voor het geboortebos. ♫


Actie: Organisatie van een groot cultureel event ‘Hangart’

Jaarlijkse organisatie van een grootse culturele happening ‘Hangart’ samen met de cultuurdienst. Tijdens dit
weekend wordt het gemeentemagazijn omgetoverd tot een prachtige cultuurtempel. Plaatselijke jeugd- en
cultuurverenigingen en individuele jongeren kunnen in ideale omstandigheden een culturele activiteit
aanbieden. Hangart probeert een programma aan te bieden dat voor alle doelgroepen iets te bieden heeft. Zo is
er traditioneel een toneelvoorstelling voor de kinderen van de eerste graad van de lagere school. Verder plannen
we op een ander moment in het weekend een activiteit voor jongeren. ♫
Budget: cultuur / info www.hangart.be
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DOELSTELLING:
-

ORGANISATIE VAN CULTURELE PROJECTEN VOOR TIENERS

De culturele projecten in opgenoemde acties zijn jaarlijks wederkeerbaar. Er wordt ruimte behouden voor
eventuele nieuwe activiteiten.


Actie: Organisatie van culturele activiteiten tijdens tienerwerking

In het SWAP-programma worden verschillende culturele uitstappen en culturele activiteiten opgenomen. ♫
Zie budget SWAP


Actie: Organisatie van het tienerfestival T-Day

T-Day is een groot intergemeentelijk festival dat zich richt naar alle tieners (12-16 jarigen) uit de regio. Het vindt
plaats op het militair domein in Brasschaat. De organisatie is een samenwerking tussen de jeugddiensten van
verschillende buurgemeenten, defensie, de provincie, jeugdverenigingen en tieners uit de buurt. Op deze dag
worden verschillende vormen van jeugdcultuur aangeboden aan de tieners. Het is een dag vol attracties,
workshops en optredens. T-Day is gratis.   ♫
Info www.t-day.be 


Actie: Organisatie van een skatecontest

In de grote vakantie organiseren wij jaarlijks een skatecontest samen met het jeugdhuis en enkele lokale skaters.
Enkele prominente skaters verenigen zich jaarlijks tot een soort skaterswerkgroep. Zij geven advies aan de
gemeente over het skatebeleid. Zo houdt de gemeente ook de voeling met de skaters en de tieners die het
terrein bezoeken.    ♫

DOELSTELLING:
-

ORGANISATIE VAN CULTURELE PROJECTEN VOOR JONGEREN

De culturele projecten in opgenoemde acties zijn jaarlijks wederkeerbaar. Er wordt ruimte behouden voor
eventuele nieuwe activiteiten.
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Actie: Organisatie van muziekwedstrijd Kamp Noord

Kamp Noord is een intergemeentelijke muziekwedstrijd voor lokale bands en DJ’s uit de deelnemende
gemeenten uit de Noorderkempen. Het ene jaar is er een editie voor bands, het andere jaar wordt de wedstrijd
georganiseerd voor DJ’s. Deelnemende gemeenten zijn Brasschaat, Brecht, Ekeren, Essen, Kalmthout, Kapellen en
Wuustwezel.
Per gemeente vindt er een voorronde plaats. De winnaars van de deelnemende gemeenten nemen het tegen
elkaar op tijdens de intergemeentelijke halve finales. Een professionele jury kiest dan de beste DJ’s/bands die
strijden op de grote Kamp Noord Finale. De winnaar gaat naar huis met de titel ‘Beste band/DJ van de
Noorderkempen’. De gemeenten leggen samen voor een aanzienlijke prijzenpot. Bedoeling is om de bands en
de DJ’s vervolgens extra podiumkansen te geven op grotere festivals in de regio. Verder bestaat de prijzenpot uit
studiotijd of bonnen voor de aanschaf van materiaal.  ♫
Info: www.kampnoord.be 


Actie: Graffitikunstwerken op enkele openbare plaatsen

De gemeente wil graffiti als kunstvorm mee ondersteunen. De gemeente gaat in de komende beleidsperiode
enkele interessante plaatsen en interessante muren voorzien van graffiti kunstwerken. Voor de komende drie jaar
heeft de gemeente samen met het jeugdhuis reeds twee projecten gepland waar een graffiti kunstwerk kan
plaatsvinden: binnenplein Boogart en de fietserstunnel onder de spoorweg aan fietspad Rozemieke. ♫
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DOELSTELLING:
-

VANUIT JEUGDDIENST EN JEUGDRAAD MEE VORM GEVEN AAN HET CULTUREEL CENTRUM

De gemeente plant de komende jaren de bouw van een cultureel centrum. De eerste maquettes en studies zijn
hiervoor reeds gemaakt. De jeugddienst wil in de komende jaren mee nadenken over de praktische organisatie
en uitwerking van het cultureel centrum. Veel kinderen en jongeren wachten immers vol ongeduld op de bouw
van het cultureel centrum. Uit een bevraging van 300 Kalmthoutse jongeren blijkt dat zij volgende functies
belangrijk vinden binnen het cultureel centrum:

Een plaats waar dans-, filmvoorstellingen en/of tentoonstellingen zijn 72.73%
Een plaats waar concerten en toneelopvoeringen plaats vinden

66.23%

Een plaats waar je cursussen en workshops kan volgen

51.08%

Een plaats waar je gezellig op café iets kan drinken met vrienden

49.78%

Een plaats waar je kan fuiven

48.92%

Een plaats waar je informatie kan krijgen over het cultureel aanbod

48.92%

Feit is dat jongeren naast het klassieke idee van een cultureel centrum ook de informatie- en ontmoetingswaarde
belangrijk vinden.


Actie: De jeugdconsulent werkt mee aan de uitbouw, realisatie en communicatie van het te bouwen
cultureel centrum.

Het is belangrijk dat bij enorme investeringen, zoals de bouw van een cultureel centrum, de burgers van de
gemeente mee achter dit project staan. Een goede communicatie over de vorderingen van de bouw van het CC
is dus essentieel. De jeugddienst wil de taak van communicatie naar kinderen en jongeren over het CC op zich
nemen. Verder wil de jeugdconsulent er mee voor zorgen dat in de uitbouw en de realisatie van het cultureel
centrum de wensen van de kinderen en de jongeren worden opgenomen. Hiervoor is een wisselwerking nodig
en een tijdige terugkoppeling van de stand van zaken naar de jeugdraad en de kindergemeenteraad. ♫


Actie: Samenwerking tussen jeugd- en cultuurdienst en evolutie naar vrije tijdsdienst

Samenwerking met andere partners is voor jeugd- en cultuurdienst aangewezen. In de toekomst willen beide
diensten nog meer samenwerken en eventueel evolueren tot een vrijetijdsdienst. Deze evolutie hangt af van de
invulling van het nieuwe gemeentehuis en van het nieuwe organigram van de gemeente. Uit de personeelsaudit
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die de gemeente in 2010 voerde, was één van de conclusies het op termijn aanstellen van een vrije
tijdscoördinator. Deze zou diensthoofd zijn van de diensten cultuur, evenementen, jeugd, sport en bib. ♫

2.2.3

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN JEUGDCULTUUR:
-

BESTAANDE JONGERENCULTUURPROJECTEN MEE ONDERSTEUNEN
CULTURELE PROJECTEN ORGANISEREN DIE EEN MEERWAARDE BIEDEN EN AAN EEN BEPAALDE BEHOEFTE
VOLDOEN
VANUIT JEUGDDIENST MEE VORM GEVEN AAN HET NIEUWE CULTUREEL CENTRUM VAN KALMTHOUT

Concrete actie

Wie

2011

Samenwerken bij de oprichting en uitbouw
van een evenementenloket

Evenementencoördinator
jeugddienst

Budget
Budget
evenementen evenementen

Uitwerken
concept
‘JeuK for You’
Samenwerkingsverbanden voor de
organisatie van lokale projecten promoten

Jeugddienst
Jeugdraad
Individuele jongeren

Reglement projectsubsidies aanpassen en
beter bekend maken via ‘JeuK for You’

Jeugdraad
Jeugddienst

Mee ondersteunen van een cultureel
aanbod voor kinderen binnen de scholen

Cultuurdienst
Scholenraad
Jeugddienst
Kindergemeenteraad

2012

Concept
evalueren en
mogelijk
aanpassen

Aanschaf
promo
materiaal
€ 2000,00

2013
Budget
evenementen
Concept al dan
niet
continueren

Budget via
organisatie
jeugdcultuurprojecten en
projectsubsidies
Aanpassen
Toepassen
reglement
reglement
Eerste cultureel
aanbod
Behoefte en
aanbieden en
project verder evalueren
uitwerken
Budget via
cultuur

Budget via
organisatie
jeugdcultuurprojecten en
projectsubsidies
Toepassen
reglement
Eerste cultureel
aanbod
aanbieden en
evalueren

Kindergemeenteraad
Jeugddienst
Jeugdraad

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

Jeugddienst
Vrijwilligers

Onderzoeken

Evalueren

Bestendigen
indien positief

Budget via
cultuur

Organisatie van culturele projecten voor
kinderen
- Filmdagen voor kinderen
- Kinderfestival
- Geboortebos
- Mindervalidesportdag
- Hangart
- Projecten via ‘JeuK for You’
- …

Organisatie van culturele projecten op
speelpleinwerking
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Organisatie van culturele projecten voor
tieners
-

T-Day
Skatecontest
Projecten via ‘JeuK for You’
…

  Organisatie van culturele projecten voor
jongeren
- Kamp Noord
- Hangart
- Projecten via ‘JeuK for You’
- …
Organisatie van culturele activiteiten tijdens
de speelpleinwerking en tiener-werking

Graffitiproject op openbare plaatsen

Jeugddienst
Jeugdraad

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Jeugddienst
Jeugdraad
Cultuurdienst

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Budget via
speelpleinen en
tienerwerking
€ 1.500,00
(project
binnenplein
Boogart)
Meewerken
binnen
werkgroep cc

€ 5.000,00
project
fietserstunnel

€ 1.500,00
Nog te bepalen
project

Meewerken
binnen
werkgroep cc

Meewerken
binnen
werkgroep cc

Jeugddienst
WG speelpleinen en
tienerwerking
Jeugddienst
Jeugdhuis
Dienst openbare
werken

Jeugdconsulent werkt mee aan de uitbouw,
communicatie en realisatie van het te
bouwen cultureel centrum.

Jeugddienst
WG cultureel centrum

Vergoeding vrijwilligers projecten

Jeugddienst

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Onderwijsdienst

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Jeugddienst
Evenementenloket
Vrijwilligers
Communicatiedienst

Zie budget
jeugdinfo

Zie jeugdinfo

Zie jeugdinfo

VLAAMSE OVERHEID

€ 7.179,12

€ 7.179,12

€ 7.179,12

Subsidies aan de Kalmthoutse scholen voor
sport- en cultuurparticipatie
Opmaken van verschillende websites 
www.hangart.be
www.t-day.be
www.kampnoord.be
(budget: zie ook jeugdinformatie)
INKOMSTEN HOGERE OVERHEID



Cijfers o.b.v. gegevens trekkingsrechten Vlaamse Overheid werkjaar 2010
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2.3 INTERACTIEF BESTUUR
2.3.1

Huidige situatie en visie

Regelmatige interactie met kinderen, jongeren en jeugdverenigingen is een noodzaak om een goed
jeugdbeleid te kunnen voeren. Zowel in de dagelijkse werking van de jeugddienst als bij de opstelling van
beleidsplannen worden jongeren betrokken. Getracht wordt om de participatie op een zo natuurlijk mogelijke
manier te laten verlopen. Bevragingen en enquêtes mogen geen doel op zich zijn. Er wordt getracht om de
participatie in een kader of een thema te gieten.
Participatie is daarom meer een attitude dan een handeling!

2.3.2

Doelstellingen interactief bestuur met kinderen

DOELSTELLING:
-

KINDEREN WORDEN BETROKKEN BIJ HET BELEID VAN DE GEMEENTE



Actie: Organisatie van de kindergemeenteraad 

Vanaf maart 2005 is de Kalmthoutse kindergemeenteraad actief. Drie keer per schooljaar komt de vergadering
samen. De kindergemeenteraad is samengesteld door twee vertegenwoordigers van elke Kalmthoutse
lagere school. In de kindergemeenteraad kunnen de kinderen hun mening kwijt over de zaken die zij belangrijk
vinden. Burgemeester en jeugdconsulent stellen de agenda op, maar de kinderen kunnen zelf ook punten
aanleveren. De kindergemeenteraadsleden bereiden samen met een begeleider van de school de vergadering
voor en achteraf overlopen zij alles wat is besproken. Elk jaar kiest de kindergemeenteraad een thema waarrond
zij werken. 


Actie: Organisatie van enkele projecten i.s.m. kindergemeenteraad

Afhankelijk van de gekozen thema's zal de kindergemeenteraad samen met de jeugddienst per jaar ook één of
meerdere projecten mee in elkaar steken. De mindervalidesportdag en het kinderfestival zijn projecten die in de
schoot van de kindergemeenteraad zijn ontstaan. Intussen zijn ze uitgegroeid tot jaarlijks wederkerende
projecten.
(vb: mindervalidesportdag, jeugdcultuurproject: zie Jeugdbeleid_jeugdcultuur). 
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DOELSTELLING:
-

KINDEREN WORDEN GEÏNFORMEERD OVER DE WERKING VAN HET GEMEENTEBESTUUR



Actie: Kinderen laten kennis laten maken met de werking van een gemeentebestuur

Eén van de bijkomende doelstellingen van de kindergemeenteraad is om kinderen op een voor hen begrijpbare
wijze kennis te laten maken met de werking van een gemeentebestuur. Zo leren ze hoe een gemeenteraad, een
schepencollege of een stemming er in het echt aan toe gaan.
Eenmaal per jaar komen de kinderen van het derde leerjaar van bijna alle scholen op bezoek in het
gemeentehuis en bij de jeugddienst.  

2.3.3

Financieel overzicht

DOELSTELLING:
- KINDEREN BETREKKEN BIJ HET BELEID VAN DE GEMEENTE
- KINDEREN WORDEN GEÏNFORMEERD OVER DE WERKING VAN EEN GEMEENTEBESTUUR
Concrete actie
Kindergemeenteraad organiseren 
Activiteiten kindergemeenteraad
samen met de scholen 
Kinderen kennis laten maken met
werking gemeentebestuur 
Samenwerking tussen
kindergemeenteraad en jeugdraad 

Wie
Kindergemeenteraad
Lagere scholen
Jeugddienst
Kindergemeenteraad
Jeugddienst
Kindergemeenteraad
Jeugddienst
Kindergemeenteraad
Jeugdraad
Jeugddienst
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2011

2012

2013

€5.000,00

€5.000,00

€5.000,00
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2.3.4

Jeugdraad

2.3.4.1

Doelstellingen jeugdraad

DOELSTELLINGEN:
-

JEUGD BETREKKEN BIJ HET BELEID VAN DE GEMEENTE

-

JONGEREN GEVEN ADVIES OVER RELEVANTE ZAKEN VOOR JEUGD



Actie: Organisatie van de jeugdraad 

De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. Het dagelijks bestuur komt
ongeveer maandelijks samen. De algemene vergadering komt vier maal per jaar samen.

Huidige samenstelling:


Voorzitter: Geert Peeters



Leden: Amber Daniëls, Astrid Daniëls, Boris Haneveer, David Cleiren, Eva Schepers, Geert Peeters, Ine
Smeekens, Katleen Pyl, Sebastiaan Winkeler (Dagelijks Bestuur) en erkende jeugdverenigingen
(Algemene Vergadering)



Burgemeester bevoegd voor jeugd: Lukas Jacobs

De jeugdraad heeft als voornaamste functie om het bestuur te adviseren over alles wat met jeugd te maken
heeft. Er wordt getracht om in de adviesraden GECORO, bibliotheek, milieu, sport, kinderopvang en cultuur ook
een vertegenwoordiger te voorzien voor jeugd. Doelstelling is om een zo breed mogelijk jeugdbeleid te
realiseren.

DOELSTELLING:
-

JONGEREN WERKEN ACTIEF MEE AAN DE UITVOERING VAN PROJECTEN



Actie: Organisatie van enkele activiteiten door de jeugdraad 

De jeugdraad organiseert ook autonoom enkele activiteiten:


Band of Brothers: samen met een Kalmthoutse jeugdvereniging organiseert de jeugdraad een
'gezellig samenzijn' voor alle vrijwilligers van de jeugdverenigingen.



Politiek debat: naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 organiseert de
jeugdraad een politiek debat met vertegenwoordigers van de verschillende Kalmthoutse politieke
fracties.
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Open jeugdraad: jeugdraad die open staat voor iedereen. Steeds in een bepaald thema of via een
bepaalde methodiek. In 2011 staat de open jeugdraad in het thema van een fuifcongres. In 2012
staan de verkiezingen centraal.

DOELSTELLINGEN:
-

HET JEUGDWERK INFORMEREN OVER RELEVANTE ZAKEN

-

VORMING AANBIEDEN AAN HET JEUGDWERK



Actie: Vorming en informatie via jeugdraad   

De algemene vergadering bestaat uit alle erkende jeugdverenigingen van Kalmthout. Dit is het uitgelezen
platform om de leiding te informeren over de laatste nieuwtjes op gebied van jeugdbeleid, wetgeving,
brandveiligheid en andere thema’s. We trachten om binnen de algemene vergadering jaarlijks een
themavergadering te houden waarbij eventueel ook externen worden uitgenodigd (infoavond over
brandveiligheid, toegankelijkheid van jeugdverenigingen …). Omdat de prioriteit binnen het jeugdwerk
brandveiligheid van jeugdlokalen is, wordt er jaarlijks één themavergadering gepland rond brandveiligheid.
(Zie hoofdstuk brandveiligheid)

Jongeren krijgen de kans hun mening te zeggen en tegelijk proberen we om bepaalde aspecten mee te geven.

2.3.4.2

Financieel overzicht

DOELSTELLING:
-

JEUGD BETREKKEN BIJ HET BELEID
JONGEREN GEVEN ADVIES OVER EEN BREED JEUGDBELEID
JONGEREN WERKEN ACTIEF MEE AAN UITVOERING VAN PROJECTEN
JEUGDWERK INFORMEREN EN VORMEN

Concrete actie
Jeugdraad organiseren 
Activiteiten jeugdraad 
Vorming en informatie via
jeugdraad   
Eenmaal per jaar open jeugdraad

Wie
Jeugdraad
Jeugddienst
Jeugdraad
Jeugddienst
Jeugdraad
Jeugddienst
Jeugdraad
Jeugddienst

57

2011

2012

2013

Geen budget

Geen budget Geen budget

€ 3.000

€ 3.000

Geen budget

Geen budget Geen budget

Budget jeugdraad

Budget
jeugdraad

€ 3.000

Budget
jeugdraad
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2.3.5

Dagelijkse participatie

2.3.5.1

Doelstellingen dagelijkse participatie

DOELSTELLING:
-

JONGEREN ACTIEF BETREKKEN BIJ HET BELEID VAN DE GEMEENTE

Interactief bestuur is een werk van elke dag. Om een zo goed mogelijke participatie te voorzien, worden
hieronder enkele acties opgesomd in verband met interactief bestuur:

Acties:


De belangrijkste deelnemers aan het beleid zijn natuurlijk de jeugdraad en de kindergemeenteraad. 



Op de gemeentelijke website (http://www.kalmthout.be) kunnen mensen het JBP en het jaarplan
downloaden. Zij kunnen suggesties of opmerkingen doen. Op de nieuwe jeugdsite wordt er via
verschillende manieren ruimte voorzien om inspraak te doen. 



De jeugdconsulent heeft regelmatig contact met verschillende jeugdverenigingen (o.a. via de jeugdraad)
en kan zo polsen naar vragen en behoeften van jeugdverenigingen. 



Wanneer een nieuw speelterrein wordt aangelegd, wordt een informatievergadering ingelegd voor de
buurt, waar zowel de kinderen als de ouders hun wensen kunnen formuleren. Voor elk speelterrein wordt
een peter en meter gekozen die op de dagelijkse beslommeringen van het speelterrein toeziet. 



Door de skaters wordt een werkgroep opgericht die de schakel vormt tussen de skaters en de jeugddienst.




Alle speelpleinanimatoren vullen jaarlijks een evaluatiefiche in over de afgelopen speelpleinzomer. De
opmerkingen en suggesties worden meegenomen door de werkgroep speelpleinen. De kinderen worden
geregeld bevraagd naar hun ideeën en wensen over de werking en het aanbod van de speelpleinwerking. 



Bij SWAP-activiteiten wordt door de animatoren na elke activiteit een korte evaluatie- en suggestiefiche
ingevuld over de afgelopen activiteit. Met deze opmerkingen wordt rekening gehouden bij de opstelling
van het programma van het volgende jaar. 



Tijdens projecten worden geregeld participatiemomenten ingelast. Zo heeft de jeugdraad tijdens de
jeugdboekenweek kinderen geïnterviewd over hun wensen voor het Kalmthouts jeugdbeleid en zijn er op TDay tieners bevraagd over hun favoriete hangplek binnen de gemeente. 
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2.3.5.2

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN DAGDAGELIJKSE PARTICIPATIE
- JONGEREN ACTIEF BETREKKEN BIJ HET BELEID
Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Bij inrichting speelterrein kinderen uit
de buurt betrekken 

Jeugddienst
Buurtkinderen

Werkgroep skaters mee betrekken in
realisatie skateprojecten 

Jeugddienst
WG skating

Bij inrichting van
nieuw speelterrein
WG oprichten en
projecten mee
uitvoeren

Idem

Idem

Idem

Idem

Jongeren betrekken bij organisatie van
alle activiteiten (speelpleinen, SWAP,
roefel, projecten,…) 
Speelpleinen en SWAP wordt jaarlijks
geëvolueerd door kinderen, ouders en
animatoren 
Tijdens projecten een
participatiemoment inlassen 

Jeugddienst
Vrijwillige
jongeren/animatoren

WG Swap

Idem

Idem

Jeugddienst
WG Speelpleinen

Werking evalueren en
Idem
bijsturen

Idem

Jeugddienst

Afhankelijk project
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2.4 JEUGDINFORMATIE
2.4.1

Huidige situatie en visie

De gemeente Kalmthout voert een actief communicatiebeleid. Ook voor het jeugdbeleid is goede
communicatie essentieel. De jeugddienst hecht veel belang aan een goede lay-out en aan duidelijke, gerichte en
bereikbare informatie.
Uit de bevraging van de kinderen, tieners en jongeren kwam de behoefte aan eenduidige en interactieve
communicatie steeds als een prioriteit naar voor. De aanmaak van een eigen website is dan ook een belangrijke
doelstelling. Bij de opmaak, realisatie en onderhoud willen we de lokale jongeren actief betrekken.

Er bestaat reeds heel wat in Kalmthout aan jeugdcommunicatie:


Gemeentelijke website: www.kalmthout.be

De gemeentelijke website www.kalmthout.be is sinds 2005 online. In 2009 werd de site grondig vernieuwd.
Sindsdien blijft het aantal hits gevoelig stijgen. De site biedt vooral een mooi overzicht van wat binnen de
gemeente aanwezig is aan jeugdwerkvoorzieningen, speelruimte en aanbod aan gemeentelijk jeugdwerk.
Doordat de site gebonden is aan een bepaalde voorgemaakte structuur, blijft de lay-out echter gebonden aan
een aantal beperkingen. Om de juiste informatie te vinden moet je vaak te ver doorklikken. Hierdoor spreekt de
site te weinig jongeren aan. De behoefte aan een interactieve jeugdsite, gekoppeld aan de gemeentesite
kwam uit de bevraging naar voor als een grote behoefte. Voor de aanmaak en het onderhoud van de jeugdsite
moet personeelsruimte worden vrij gemaakt.


Digitale nieuwsbrief

De elektronische nieuwsbrief van de gemeente Kalmthout wordt verspreid onder alle geïnteresseerde
jongeren en verschijnt wekelijks. Het bevat artikels waarin ook jongeren geïnteresseerd zijn.


Tussen Hei en Maatjes

Het gemeentelijk informatieblad ‘Tussen Hei en Maatjes’ verschijnt tweewekelijks in de vorm van een
Kalmthoutse nieuwsbrief en vier maal per jaar als magazine. De nieuwsbrief bevat korte nieuwsberichten. Het
magazine bevat meer diepgaande artikels. In 2007 is zowel de Kalmthoutse nieuwsbrief als ‘Tussen Hei en
Maatjes’ onderworpen aan een facelift. Afgaande op de reactie van de mensen op bepaalde artikels, merken we
dat ‘Tussen Hei en Maatjes’ beter gelezen wordt, ook door jongeren. Er worden verschillende jeugdartikels in
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‘Tussen Hei en Maatjes’ opgenomen. Daarnaast heeft het magazine een aparte jeugdrubriek. De
communicatieambtenaar van de gemeente schrijft de artikels in samenspraak met de jeugddienst.


Promotionele ondersteuning

Jongeren en verenigingen kunnen bij de gemeente terecht voor heel wat promotionele ondersteuning van hun
activiteiten:
 Activiteiten aankondigen op website;
 Activiteiten aankondigen in de gemeentelijke Nieuwsbrief;
 Houten infoborden (om activiteiten aan te kondigen) laten hangen op vijf plaatsen in de gemeente;
 Verspreiden van posters op zeven gemeentelijke plaatsen;
 Zes plakzuilen in de gemeente.
 Jeugdinformatie
 In principe kunnen jongeren op de jeugddienst terecht met al hun vragen. De jeugddienst wordt
echter niet heel vaak bezocht.
 Verder kan de jeugddienst een toeleidingsfunctie vervullen voor allerlei vragen en problemen. Maar
sinds de oprichting van het JAC-punt in 2010, wordt deze functie beter door hen vervuld.
 De bibliotheek van Kalmthout beschikt over een JIP-zuil en een jeugdinfohoek. Zij voeren een actief
jeugdbeleid.

2.4.2

Doelstellingen jeugdinformatie

Uit de bevraging blijkt dat zowel kinderen, tieners als jongeren erg bezig zijn met communicatie. Het is een
uitdaging

voor

een

gemeentelijke

jeugddienst

om

binnen

de

overload

aan

informatie

en

communicatiemiddelen een waardevolle en kwaliteitsvolle informatiebron te zijn voor kinderen en jongeren.

DOELSTELLING:
-

DE GEMEENTE BIEDT EEN WAARDEVOLLE EN KWALITEITSVOLLE INFORMATIEVERSTREKKING VOOR
JONGEREN



Actie: Jeugddienst = Open   

Allerbelangrijkst in het aanbieden van goede communicatie en informatie is de 'openheid' en de
'bereikbaarheid' van de jeugddienst en zijn werknemers. Jongeren en ook ouders moeten vertrouwen hebben
in de jeugddienst. Zowel vertrouwen in de dienst als in de mensen die er werken. Dit is de basis om tot een
interactieve en open communicatie te komen. De openheid van de dienst is een werk van elke dag. De
openingsuren en de toegankelijkheid van de jeugddienst worden in een ander hoofdstuk omschreven.
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DOELSTELLING:
-

KALMTHOUTSE JEUGDVERENIGINGEN EN JONGEREN WORDT EEN FORUM AANGEBODEN WAAR ZE
INFORMATIE KUNNEN UITWISSELEN



Actie: Oprichten van een eigen jeugdsite  

De jeugddienst zal in 2011 een eigen site ontwikkelen. De website is gelinkt aan de gemeentelijke site. Bedoeling
is om een soort van portaalsite te worden op basis van verschillende netwerksites van verenigingen of jongeren
organisaties. Bedoeling is te streven naar een soort van ‘virtueel jeugdcentrum’. Een digitale plek waar de
Kalmthoutse jeugd elkaar treft.

DOELSTELLING:
-

JONGEREN WORDEN OP EEN ACTIEVE MANIER GEÏNFORMEERD OVER JEUGDBELEID EN ACTIVITEITEN



Actie: Aparte sites ontwikkelen voor grote projecten   

Voor de realisatie van grotere projecten zoals Hangart, T-Day en Kamp Noord worden aparte sites ontwikkeld.
Hiervoor worden jonge vrijwilligers gezocht om de site mee te ontwikkelen. De sites werken ook interactief.


Actie: Ontwikkelen van de vrije tijds/zomerbrochure ‘Kalmthout: zomer van plezier’   

Zowel verenigingen, als jeugddienst en sportdienst bieden een zomerprogrammatie aan. Kinderen, tieners,
jongeren en ouders zien door de hoeveelheid aan verschillende folders, websites en brochures vaak het bos door
de bomen niet meer. In 2010 werd de eerste Kalmthoutse Vrije-Tijds Zomer Brochure ‘Kalmthout, zomer van
plezier’. Deze wordt uitgegeven door de gemeente en verspreid onder alle bussen van de gemeente.


Actie: Jeugdkatern binnen magazine Hei en Maatjes  

Tussen Hei en Maatjes is de magazine die vier maal per jaar wordt verspreid onder de Kalmthoutse bevolking. Dit
magazine is in 2008 gerestyled. Binnen dit magazine is een apart jeugdkatern opgenomen. Het jeugdkatern
bestaat uit reportages over Kalmthoutse jeugdwerkinitiatieven, zaken over algemeen en Kalmthouts jeugdbeleid
en interviews met Kalmthoutse jongeren die actief zijn binnen jeugdwerk of jeugdbeleid.


Actie: Mogelijkheid onderzoeken voor plaatsing van 'affichebakken'

Binnen de gemeente bestaat er een behoefte aan goede 'plakgelegenheid' voor Kalmthoutse verenigingen.
Wegens het overaanbod op de plakzuilen, lopen de huidige plakzuilen hun doel voorbij. De mogelijkheid voor
'affichebakken' – exclusief voor Kalmthoutse activiteiten – wordt onderzocht.
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DOELSTELLING:
-

INSCHRIJVINGEN VOOR GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN GEMAKKELIJK EN CORRECT REGISTREREN



Actie: Inschrijfwebsite www.activiteiten.kalmthout.be bestendigen

In 2008 werd door de gemeente een online inschrijfprogramma aangeschaft. Dit programma wordt gebruikt
voor gemeentelijke jeugd-, sport en cultuuractiviteiten. Het biedt een handig hulpmiddel om de inschrijvingen
gemakkelijk en correct te registreren en te archiveren. De mogelijkheid wordt onderzocht om in de toekomst ook
online inschrijvingen en betalingen te doen.

2.4.3

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN:
-

JONGEREN WORDEN OP EEN ACTIEVE MANIER GEÏNFORMEERD OVER JEUGDBELEID EN OVER ACTIVITEITEN
KALMTHOUTSE JEUGDVERENIGINGEN EN JONGEREN WORDT EEN FORUM AANGEBODEN WAAR ZE
INFORMATIE KUNNEN UITWISSELEN OVER JEUGDBELEID
DE GEMEENTE BIEDT EEN WAARDEVOLLE EN KWALITEITSVOLLE INFORMATIEVERSTREKKING
INSCHRIJVINGEN VOOR GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN GEMAKKELIJK EN CORRECT REGISTREREN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Behouden van bestaande
informatiemiddelen
Open houding naar bezoekers

Ontwikkelen en hosten van aparte
sites voor grote projecten


Communicatiedienst
Jeugddienst

Geen budget

Geen budget

Geen budget

Geen budget

Geen budget

Geen budget

Jeugddienst
Communicatiedienst

€1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

Opmaak en verdeling van een
uniforme vrije tijd zomerbrochure


Jeugddienst
Sportdienst
Cultuurdienst
Communicatiedienst

€10.000,00

€10.000,00

€10.000,00

Bestendigen van jeugdpagina’s
binnen Tussen Hei en Maatjes


Jeugddienst
Communicatiedienst

Budget
communicatie

Budget
communicatie

Budget
communicatie

Onderzoeken

Indien positief
uitvoeren
Budget
communicatie

_________

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Jeugddienst

Onderzoeken van plaatsing
affichebakken waar affiches worden
Jeugddienst
gehangen van activiteiten binnen de
Communicatiedienst
gemeente

Jeugddienst
Hosting inschrijfprogramma
Cultuurdienst
www.activiteiten.kalmthout.be 
sportdienst
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2.5 JEUGDRUIMTE
2.5.1

2.5.1.1

Speelruimte

Huidige situatie en visie

Kinderen hebben ruimte nodig om te fietsen, te sporten, elkaar te ontmoeten, tot zichzelf te komen en om
gezellig niets te doen. Van de 300 bevraagde Kalmthoutse jongeren beschouwt 29% rondhangen met vrienden
als zijn favoriete vrije tijdsbezigheid.
Van de 330 bevraagde kinderen en jongeren woont 70% in een vrijstaand huis met tuin. 84% van de bevraagden
heeft een tuin. 62% van de kinderen vindt zijn eigen kamer de favoriete plek om te vertoeven. Openbare ruimte
met leuke speel- en ontmoetingsgelegenheden blijven een belangrijk aspect en beleidsdomein in de gemeente.

Kalmthout telt 19 speelterreintjes en 2 skateterreintjes verspreid over de gemeente. De laatste jaren wordt
systematisch in vernieuwing van de speelruimte geïnvesteerd. De meeste wijken zijn voorzien van een
speelterrein. Van de bevraagde kinderen geeft 80% aan dat er voldoende speelruimte is in hun buurt. Toch blijft
er nog een behoefte aan extra speelruimte in de wijken Heide-Dennendaal, Nieuwmoer-Dorp en Heuvel in de
buurt van de Watertoren. In Nieuwmoer en Achterbroek blijft de behoefte aan een groot speelbos.

Er werden voor de opmaak van het JBP heel wat kinderen geïnterviewd over de samenstelling van hun ideale
speeltuin en over de kwaliteit van de bestaande speelruimte. Er is voldoende speelruimte in de wijken, maar de
kinderen zijn wel vragende partij voor een grote speeltuin, centraal in de gemeente.
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De ideale speeltuin ziet er als volgt uit volgens de 110 bevraagde kinderen:

Trampolines

63.55%

Cafetaria met ijsjes en pannenkoeken 62.62%
Kabelbaan

57.94%

Een bos

57.01%

Sportveldje

52.34%

Klimtoestel

45.79%

Boomhut

44.86%

Schuifaf, schommels, wipwap ...

42.99%

Minigolf

42.06%

Crossparcours

34.58%

Bergen zand

33.64%

Kinderboerderij

31.78%

Skatetoestellen

30.84%

Zandbak

28.97%

Samengevat zou dit de ideale speeltuin zijn in Kalmthout: een groot domein met een bos, een grasveld, enkele
toestellen waaronder zeker een kabelbaan en trampolines en vooral een cafetaria om een ijsje of een pannenkoek te
eten.

Als kinderen worden bevraagd over welke ruimte zij attractiever willen maken, wordt steeds het gemeentelijk
zwembad aangegeven. 83% van de bevraagde kinderen wil graag een glijbaan in het zwembad. Als kinderen de
keuze moeten maken tussen hun droomspeeltuin of een glijbaan in het zwembad kiest een lichte meerderheid
voor de glijbaan in het zwembad:

Je mag kiezen: je droomspeeltuin ergens in Kalmthout of een glijbaan in het zwembad van Kalmthout?
Wat kies je?
1 Glijbaan in het zwembad 51.00%
2 Droomspeeltuin
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Naast de inrichting van leuke speelruimte wilt de gemeente in de toekomst steeds de jeugdtoets hanteren bij de
uitwerking van grote ruimtelijke dossiers. Bij grote infrastructuurwerken en bij verkavelingen is het bijvoorbeeld
belangrijk dat er voldoende jeugdruimte wordt voorzien. In die zin is het belangrijk dat er een
vertegenwoordiger van de jeugdraad in de GECORO aanwezig is. Momenteel is dat Jorgo Van Ginneken, exvoorzitter van de jeugdraad.

In de huidige legislatuur staan een aantal grote investeringswerken op de agenda. Volgende grote
werkzaamheden staan de komende jaren op het programma:
-

Verkaveling Nieuwmoer Essensteenweg

-

Verkaveling Kerkeneind-West

-

Verkaveling Kalmthout-Centrum aan het voetvalveld. Verhuis van sportpark naar Heikantstraat; verkaveling
en herbestemming van buurt station en containerpark.

-

Verkaveling omgeving gemeentehuis met verhuis van brandweer naar gemeentelijke hangar en verbouwing
gemeentehuis met opname van culturele infrastructuur.



GECORO is de GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening
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2.5.1.2

Doelstellingen speelruimte

DOELSTELLING:
-

NIEUWE SPEELRUIMTE CREËREN IN DE GEMEENTE

HEIDE:



Actie: Stationsomgeving Heide herinrichten met speel- en ontmoetingsfaciliteiten

De gemeente plant grote aanpassingswerken in de buurt van Heide station. Bij de aanpassingswerken van de
omgeving van het station, is het belangrijk dat er wordt voldaan aan de behoefte aan jeugdvoorzieningen. De
stationsomgeving Heide wordt gefaseerd aangepakt vanaf 2011. De jeugdraad zal mee advies geven over de
inrichting van het grote plein.

ACHTERBROEK:


Actie: Openbaar maken van het geboortebos aan retentiebekken

Sinds 2004 vindt het gebooortebos plaats aan de terreinen van het retentiebekken te Achterbroek. Omwille van
de veiligheid is dit retentiebekken niet toegankelijk voor het publiek. In 2012 willen we het deel waar het bos
geplant is toegankelijk maken voor het publiek. We willen het waterbekken afsluiten en het bos openstellen.

CENTRUM:


Actie: Beekplein inrichten als speelterrein – jeugdelementen voorzien in herinrichting marktplein

De gemeente plant op termijn de herinrichting van de omgeving Beekplein – Marktplein. Bij de planning van
deze zone wordt het huidige grasveld aan het Beekplein ingericht als speelterrein.


Actie: Jeugd betrekken bij plannen om Marktplein te vernieuwen

De gemeente plant om het Marktplein opnieuw in te richten. Bij de heraanleg vraagt de jeugdraad om
voldoende aandacht te besteden aan een jeugd- en kindvriendelijke inrichting.


Actie: Park Strijboshof meer speelwaarde geven

De gemeente wil het gemeentelijk park Strijboshof aantrekkelijker maken en meer speelwaarde geven. In 2011
wil de gemeente onderzoeken om het park meer speelruimte geven. Er worden gesprekken opgestart met de
uitbater van de taverne aan het Strijboshof.

NIEUWMOER:
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Actie: Speelbos zoeken in de buurt van Nieuwmoer en Achterbroek

De jeugdverenigingen van Achtebroek en Nieuwmoer zijn reeds jaren vragende partij voor de inrichting van een
speelbos in de buurt van hun lokalen. De gemeente heeft haar oog laten vallen op het zogenaamde
'Boerenbond'-bos. Dit bos was tot voor kort privé-eigendom. Sinds 2010 is de Vlaamse Overheid bezig met de
aanschaf van dit grote bos. De vraag om een stuk van het bos open te stellen als speelbos is door de gemeente
aan de Vlaamse overheid gesteld.


Actie: Speelwaarde vergroten in de buurt van lokalen Chiro Nieuwmoer

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om gronden te ruilen in de buurt van de chiroterreinen, die dan als
speelterrein kunnen worden ingericht. Binnen het BPA is de omgeving van de lokalen reeds als ‘Zone van
openbaar nut’ ingekleurd. De gemeente kan mogelijks gronden bekomen door ruiling. Deze piste wordt verder
onderzocht.

DOELSTELLING:
-

BESTAANDE SPEELRUIMTE VERBETEREN



Actie: Herinrichten van bestaande speelruimte

In 2011: sporthal Achterbroek, speelterrein Driehoekstraat, speelterrein watertoren, Valkendries
In 2012: Strijboshof
In 2013: Beekplein
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DOELSTELLING:
-

BESTAANDE SPEELRUIMTE ONDERHOUDEN



Actie: Nazicht, onderhoud en inspectie van de speelterreintjes

Kinderen hebben het recht om veilig te spelen. Daarom is het onderhoud van deze terreinen een serieuze en
belangrijke opdracht. De jeugddienst coördineert het nazicht, de controle en de inspectie.
De groendienst en speelterreinmeters- en peters staan in voor het wekelijks nazicht. De gemeente doet drie maal
per jaar een onderhoudsronde. De wettelijk verplichte jaarlijkse inspectie wordt uitbesteed aan IGEAN.
Aan de hand van de bevindingen van het wekelijks nazicht, de onderhoudsrondes en de rapporten van IGEAN
stelt de jeugdconsulent een actieplan op met preventieve maatregelen en herstellingen om de veiligheid van de
speelterreinen te maximaliseren. De aanpassingen worden uitgevoerd door de technische dienst van de
gemeente of worden uitbesteed aan een externe firma.


Actie: Iemand van technische dienst vrijstellen voor nazicht, onderhoud en aanleg speelterreintjes
(1/5 week)

Binnen het personeelskader is bij de technische dienst iemand bevoegd, die mee verantwoordelijk is voor het
onderhoud, nazicht, ontwerp en de installatie van de speelterreinen.
Deze persoon zal ook de cursus volgen over ‘Veiligheid van Speelterreintjes’.

Aan de hand van de bevindingen van het wekelijks nazicht, de onderhoudsrondes en de rapporten van IGEAN
stelt de jeugdconsulent een actieplan op met preventieve maatregelen en herstellingen om de veiligheid van
de speelterreinen te maximaliseren. De aanpassingen worden uitgevoerd door de technische dienst van de
gemeente of worden uitbesteed aan een externe firma.


Actie: Speelstraten organiseren  

Tijdens de zomervakantie biedt de gemeente de mogelijkheid aan de bewoners om hun straat in te richten als
speelstraat. Momenteel houdt dit in dat bewoners een aanvraag kunnen doen om hun straat af te sluiten op
woensdag en vrijdagmiddag. Het initiatief voor een speelstraat moet bij de bewoners zelf liggen.
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2.5.1.3

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN SPEELRUIMTE
-

NIEUWE SPEELRUIMTE CREËREN IN HEIDE, CENTRUM, ACHTERBROEK, NIEUWMOER
BESTAANDE SPEELRUIMTE ONDERHOUDEN EN VERBETEREN

Concrete actie
Personeelslid technische dienst
vrijstellen om 1/5 week te werken
aan speelruimte

Wie

2011

2012

2013

Technische dienst

Kosten personeel
technische dienst

Idem

Idem

Omgeving Heide station meer
speelwaarde geven

Jeugddienst
Technische dienst
Milieudienst

__________

__________

Beekplein inrichten als speelterrein

Jeugddienst
Technische dienst
Milieudienst

__________

Bevraging
jongeren over
inrichting

Bij inrichting marktplein
jeugdvriendelijke inrichting toetsen

Jeugddienst
Dienst Ruimtelijke
Ordening

__________

Bevraging
jongeren over
inrichting

__________

€ 30.000,00

Park Strijboshof meer speelwaarde
geven

Jeugddienst
Milieudienst
Technische Dienst
Jeugddienst
Mogelijkheid onderzoeken voor voor
Dienst Ruimtelijke
uitbouw speelterrein Nieuwmoer
Ordening
centrum
Milieudienst
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___________

___________

Bevraging
jongeren over
inrichting
Plannen op
elkaar
afstemmen en
middelen
voorzien
Plannen van
verschillende
diensten op
elkaar
afstemmen en
middelen
voorzien

Onderzoeken
en mogelijks
middelen
voorzien
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€ 60.000,00

Herinrichten van bestaande
speelterreinen

Jeugddienst
Milieudienst
Technische Dienst

Onderhoudswerken aan bestaande
speel- en skateterreinen

Jeugddienst
Milieudienst
Technische Dienst

Groenaanleg van bestaande
speelterreinen
Inspectie van bestaande
speelterreintjes door
veiligheidsorganisatie
Toegankelijk maken van
geboortebos Achterbroek

Speelterreinen
sporthal
Achterbroek,
Driehoekstraat,
watertoren en
Valkendries

___________

___________

€10.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Groendienst

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

IGEAN

€ 5.000,00

5.000,00

5.000,00

Jeugddienst
Openbare Werken

__________

3.000,00

__________
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2.5.2

Jeugdruimte

2.5.2.1

Doelstellingen jeugdruimte

Kalmthout kent heel wat open ruimte. De behoefte aan meer speel- en ontmoetingsruimte blijft actueel.

DOELSTELLING:
-

BESTAANDE GEMEENTELIJKE INFRA KIND- EN JEUGDVRIENDELIJKER MAKEN



Actie: Meer recreatieve zwemkansen aanbieden voor kinderen en jongeren  

De Kalmthoutse kinderen en jongeren zijn al jaren vragende partij om het zwembad attractiever te maken. Door
de beperkte grootte van het zwembad en door de grote bezettingsgraad is het om veiligheidsredenen niet
evident om het zwembad attractiever te maken door het plaatsen van bepaalde toestellen. De gemeente heeft in
2010 een studiebureau aangesteld om te onderzoeken of er een glijbaan kan worden geplaatst in het
gemeentelijk zwembad. Indien de gemeenteraad dit voorstel goedkeurt, is de uitvoering voorzien voor 2011 of
2012.

DOELSTELLING:
-

BIJ NIEUWE PROJECTEN JEUGDASPECT BEWAREN



Actie: Jeugddienst en jeugdraad betrekken bij vernieuwing gemeentehuis en bouw cultureel centrum

Het gemeentebestuur plant de vernieuwing van het gemeentehuis met daaraan gekoppeld de bouw van een
cultureel centrum. Bij de inrichting van het nieuw gemeentehuis is het belangrijk dat er ook goed wordt
nagedacht over de noden naar toegankelijkheid voor kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat de mening van
de kinderen en de jongeren hierover gehoord wordt. De gemeente engageert zich om zoveel mogelijk rekening
te houden met de specifieke wensen van de Kalmthoutse kinderen en jongeren voor de inrichting van het
gemeentehuis en het cultureel centrum. In 2010 plant de jeugdraad een inspraakmoment over de inrichting van
het gemeentehuis en het cultureel centrum. De resultaten worden overgemaakt aan het gemeentebestuur.
(zie beleidsnota gemeente en zie hfdst jeugdbeleid _ jeugdcultuur) .


Actie: Jeugddienst en jeugdraad betrekken bij bouw sportpark

In 2012 plant de gemeente de bouw van een sportpark in de Heikantstraat. Hierover zijn de plannen reeds
tamelijk ver gevorderd. Ook hierover willen de Kalmthoutse kinderen en jongeren zich graag uitspreken. Tijdens
de inspraakvergadering over de vernieuwing van het gemeentehuis komt het sportpark aan bod.
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2.5.2.2

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN JEUGDRUIMTE:
-

BESTAANDE GEMEENTELIJKE INFRA KIND- EN JEUGDVRIENDELIJKER MAKEN
BIJ NIEUWE PROJECTEN JEUGDASPECT BEWAREN

Concrete actie

Wie

2011
Firma zoeken die
onderzoek kan doen
en middelen voorzien
Inspraakvergadering
organiseren en
resultaten overmaken
aan
gemeentebestuur

Onderzoeken of glijbaan kan worden Jeugddienst
geïnstalleerd in zwembad
Sportdienst
Inspraakvergadering over inrichting
gemeentehuis, cultureel centrum en
sportpark

Jeugddienst
Jeugdraad
Sportdienst
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2012
Indien
goedgekeurd
uitvoeren
Opvolgen door
jeugdraad van
resultaten van
inspraak

2013
____________
Opvolgen door
jeugdraad van
resultaten van
inspraak
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2.6 MOBILITEIT
2.6.1

Huidige situatie en visie

Uit de meeste bevragingen met kinderen en jongeren komt verkeersveiligheid als een hot item naar voor. Dit
bleek uit gesprekken binnen de kindergemeenteraad en de jeugdraad en kwam ook sterk naar voor in de digitale
bevraging. Volgende grote lijnen kunnen we uit de bevraging halen:
-

Kinderen en jongeren verplaatsen zich vooral met de fiets. Het is dan ook evident dat door jongeren
aandacht gevraagd wordt voor veilige fietspaden.

-

De kinderen en jongeren ervaren dat er door de gemeente veel wordt gedaan aan verkeersveiligheid.
Toch is er nog veel werk.

-

Voornamelijk de gewestwegen in Kalmthout moeten fiets- en voetgangervriendelijker gemaakt worden.
De Kapellensteenweg wordt door kinderen en jongeren genoemd als de belangrijkste straat om
verkeersveiliger te maken

-

Vraag naar nachtvervoer in weekend vanuit Antwerpen

-

Vraag naar fuif- en feestbussen naar lokale evenementen

-

Haltes buslijn dwarsverbinding uitbreiden

2.6.2

Doelstellingen mobiliteit

DOELSTELLINGEN:
-

MEER EN VEILIGE FIETSPADEN ONTWIKKELEN OP DE GEWESTWEGEN

-

VEILIGERE SCHOOLOMGEVING ONTWIKKELEN



Actie: Aanleg van fietspaden aan gewestwegen en veiliger maken van de schoolinfrastructuur

De gemeente Kalmthout investeert reeds jaren stelselmatig in verkeersveiligheid. De grote toekomstige
verkeersinvesteringen in de gemeente hebben impact op de veiligheid van fietsers en voldoen in grote mate aan
de behoefte van de kinderen en jongeren.
Budgetten en planning: zie mobiliteitsdienst
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DOELSTELLING:
-

GOEDE VERKEERSPREVENTIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN



Actie: Verkeerspreventie door lokale politie

De lokale politie werkt hard aan verkeerspreventie voor kinderen en jongeren. In 2007 werd een verkeerspark
aangelegd waar kinderen veilig leren fietsen. Binnen de gemeente worden ook projecten als ‘fietspooling’
aangemoedigd.
Budgetten en planning: zie beleid lokale politie en mobiliteitsdienst



Actie: Verkeerspreventie door jeugdraad en jeugddienst  

Ook de jeugddienst en de jeugdraad willen hun steentje bijdragen tot een veiliger verkeer. Bij de meeste
activiteiten (SWAP, speelpleinen …) worden kinderen aangemoedigd om met de fiets te komen. Tijdens
verschillende evenementen van de jeugddienst, willen we het aspect verkeerspreventie ook aan bod laten
komen, zoals bijvoorbeeld tijdens het kinderfestival, T-Day …

DOELSTELLING:
-

VEILIG VERVOER VOORZIEN NAAR EVENEMENTEN



Actie: Weekend nachtvervoer vanuit Antwerpen 

Reeds jaren is de jeugd van Kalmthout vragende partij voor nachtelijk openbaar vervoer tijdens de weekends
vanuit de stad Antwerpen. De gemeente zal een gemotiveerd schrijven richten naar de NMBS en de Lijn om de
problematiek aan te kaarten. Eventueel wordt aan de buurgemeenten gevraagd een gemeenschappelijk
standpunt
Zie budget mobiliteit



Actie: Fuifbus naar lokale evenementen  

De gemeente zet jaarlijks een aantal fuifbussen in naar lokale evenementen. De jeugdraad wordt geadviseerd
over welke evenementen interessant zijn. Voor bepaalde evenementen wordt samen met de buurgemeenten
een bus ingelegd.


Actie: Feestbus met oudjaar 

Met oudjaar schrijft de gemeente Kalmthout jaarlijks in op het feestbusproject van de provincie.
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2.6.3

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN:
-

MEER EN VEILIGE FIETSPADEN ONTWIKKELEN LANGS DE GEWESTWEGEN
VEILIGERE SCHOOLOMGEVING ONTWIKKELEN
GOEDE VERKEERSPREVENTIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN
STIMULANSEN VOOR EEN VEILIGE OMGEVING IN DE BUURT VAN JEUGDLOKALEN
VEILIG VERVOER VOORZIEN NAAR EVENEMENTEN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Aanleg van fietspaden langs
gewestwegen

Mobiliteitsdienst
Ruimtelijke ordening

mobiliteit

mobiliteit

mobiliteit

Verkeerspreventie door lokale politie lokale politie

lokale politie

lokale politie

lokale politie

Verkeerspreventie door
jeugddienst/jeugdraad


jeugdraad
jeugddienst

jeugdraad
jeugddienst

jeugdraad
jeugddienst

vraag richten
vanuit gemeente
naar De Lijn,
NMBS en
ministerie
ondersteund met
advies jeugdraad

____________

___________

Jeugddienst

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Jeugddienst

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Nachtvervoer vanuit Antwerpen 

Fuifbus naar lokale evenementen 

Feestbus met Oudjaar 

Jeugdraad
Jeugddienst

Mobiliteitsdienst
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2.7 JEUGDSPORT
2.7.1

Huidige situatie en visie

Kalmthout kent reeds een actief sportleven. Met meer dan 80 erkende sportverenigingen is er een zeer
gevarieerd sportaanbod. Uit de bevraging blijkt echter dat er bij kinderen nog een grote behoefte bestaat aan
meer sportactiviteiten, met name aan buurtsport.
Ook blijkt er een infrastructuurtekort, zowel voor buurtsport als voor particuliere sportclubs.

2.7.2

Doelstellingen jeugdsport

DOELSTELLING:
-

VERFRAAIEN VAN BEPAALDE SPORTINFRASTRUCTUUR



Actie: Verfraaien en uitbreiden van sportaccommodatie

De gemeente heeft een tekort aan bepaalde sportinfrastructuur. Hierin wordt de bestaande legislatuur zwaar
geïnvesteerd. De oprichting van een sportpark met verschillende sportterreinen in het centrum van Kalmthout
staat opgenomen in het beleidsplan van de gemeente. De start der werken is voorzien voor de periode 2011 –
2012.
Zie sportbeleidsplan en beleidsplan gemeente

DOELSTELLING:
-

STIMULEREN VAN SPORT BIJ KINDEREN EN JONGEREN



Actie: Gemeentelijke speelterreintjes voorzien van sportfaciliteiten  

Wanneer de gemeente een bepaald speelterreintje inricht of vernieuwt, wordt steeds getracht om een bepaalde
sportfaciliteit te voorzien (bijvoorbeeld goal, basketringen, …).
Op deze manier wil de gemeente mee buurtsport promoten.
Budget: zie speelruimte



Actie: Sportactiviteiten aanbieden in eigen programmatie  

In de gemeentelijke speelplein- en tienerwerking worden heel wat sportactiviteiten aangeboden.
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Actie : Zomersportkampen mee promoten in zomerbrochure

In de zomerbrochure ‘Kalmthout, zomer van plezier’ worden sportkampen van de gemeente en van lokale
sportclubs

mee

opgenomen.

Verder

ondersteunt

de

gemeente

de

uitbouw

van

een

actief

buurtsportprogramma. Samenwerking met verschillende partners is hier essentieel.
Zie hfstk ‘Jeugdinformatie’ en sportbeleidsplan

DOELSTELLING:
-

MINDERVALIDESPORT IN DE AANDACHT BRENGEN



Actie: Mindervalidesport in de aandacht brengen  

Vanuit de kindergemeenteraad werd de idee geopperd om jaarlijks een sportdag te organiseren waaraan alle
Kalmthoutse scholen deelnemen. Om de sportdag een zekere meerwaarde te geven werd gekozen voor een
mindervalidesportdag. Op deze dag maken de kinderen van de vijfde leerjaren al doende kennis met een
gamma van mindervalide sporten zoals rolstoelbasket, boccia en voetbal voor doven.
Budget en planning: zie jeugdprojecten

2.7.3

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN:
-

VERFRAAIEN VAN BEPAALDE SPORTINFRASTRUCTUUR
STIMULEREN VAN BUURTSPORT
MINDERVALIDESPORT IN DE AANDACHT BRENGEN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Verfraaien en uitbreiden van
sportaccommodatie

Sportdienst

Sport

Sport

Sport

Sportfaciliteiten op speelterreintjes

Sportdienst
Jeugddienst

Zie budget
speelterreinen
en sport

Zie budget
speelterreinen
en sport

Ontwikkelen en
budget bepalen

Uitvoeren en
evalueren

Zie budget
speelterreinen
en sport
Uitvoeren indien
positief
geëvalueerd

Zie
jeugdprojecten

Zie
jeugdprojecten

Actief buurtsportprogramma
ontwikkelen  
Mindervalidesport in de aandacht
brengen  

Sportdienst
Jeugddienst
Verenigingen
Sportdienst
Jeugddienst
Basisscholen Kalmthout
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Zie
jeugdprojecten
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2.8 JEUGD & WELZIJN
2.8.1

Huidige situatie en visie

In 2008 heeft de gemeente Kalmthout voor de eerste maal een Lokaal Sociaal Beleidsplan opgemaakt. Hiervoor
werd een uitgebreide studie gemaakt. De opmaak van het plan werd gecoördineerd door het OCMW en de
resultaten werden verwerkt door KINA.

De jeugddienst werd actief betrokken bij de opstelling van het sociaal beleidsplan. Zo zat de jeugdconsulent als
clusterverantwoordelijke ‘Culturele en maatschappelijke ontplooiing’ mee in de ‘Cel Sociaal Beleid’.

De afgelopen jaren werden door de gemeente reeds een heel aantal doelen uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan
gerealiseerd. Zo werd in 2009 het nieuwe dienstencentrum ‘De groten uitleg’ geopend en in 2010 werd een
nieuwe welzijnscoördinator aangesteld. De welzijnscoördinator is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van
het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Daarnaast werd in 2010 het intergemeentelijk JAC-punt geopend. Het JAC-punt is
voor de gemeente dé partner om te werken rond het welzijn van jongeren. Naast het bieden van een luisterend
oor voor de lokale jongeren, wil het JAC-punt ook actief naar de jongeren toe komen met allerhande acties en
workshops.

Hieronder vind je de belangrijkste uitdagingen van het Lokaal Sociaal beleidsplan, waarmee de gemeente aan de
slag kan en die ook impact hebben op kinderen, jongeren en jeugdbeleid. Het gemeentebestuur van Kalmthout
streeft er naar dat de Kalmthoutse jongeren zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en ergens terecht
kunnen als ze daar nood aan hebben.

Uitgebreide info en budgetten vind je terug in het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB)

79

KALMTHOUT 2011-2013
2.8.2

Doelstellingen jeugd en welzijn

DOELSTELLING:
-

KALMTHOUTSE JONGEREN KUNNEN MET HUN VRAGEN TERECHT BIJ HET JAC-PUNT



Actie: Verder zetten van het Intergemeentelijk JAC-punt

In 2010 werd in Kalmthout een intergemeentelijk JAC-punt opgericht. Dit JAC-punt is gelegen naast JH Govio,
centraal in de gemeente. Het JAC-punt is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de
gemeentebesturen van Essen, Wuustwezel en Kalmthout, het CAW De Terp en de provincie.
Alle drie de gemeentebesturen investeren gezamenlijk in dit project. CAW De Terp is aangesteld als partner om
de praktische werking uit te voeren. Uit de bevragingen blijkt dat het JAC-punt op korte tijd al tamelijk bekend is
onder de jongeren. Het aantal jongeren dat contact zoekt met Het JAC-punt gaat in stijgende lijn, maar moet
nog groeien. Vermits het aanbod geringer is dan een volwaardig uitgebouwd JAC, kozen we voor de benaming
JAC-punt.

Het JAC-punt is een ambulante en eerstelijnsdienstverlening, dat ernaar streeft zoveel mogelijk jongeren te
bereiken en te informeren rond allerhande thema's via een laagdrempelig onthaal. Zowel voor info-, advies- als
hulpvragen kunnen jongeren in het JAC-punt terecht.

Het JAC-punt beschikt over een aanbod aan informatie over alles wat jongeren bezig houdt zoals vrije tijd,
relaties en seksualiteit, wonen, werken, studeren, verslaving, gezondheidsvragen …
De JAC-medewerker is in de eerste plaats een luisterend oor. Samen met de jongere wordt alles op een rijtje
gezet en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Wanneer blijkt dat de hulpvrager nood heeft aan meer
gespecialiseerde hulp of wanneer de ernst en omvang van de hulpvraag dusdanig groot is, wordt er
doorverwezen naar een gespecialiseerde instantie.

Jongeren kunnen ook online contact opnemen met het JAC-punt. Zo beschikt het JAC-punt over een eigen
website www.jacpunt.be, kan je met je vragen terecht via mail bij de JAC-punt medewerker en jongeren kunnen
via www.jac.be gratis chatten met een JAC-medewerker. Verder kunnen jongeren ook terecht bij het JAC-punt
voor hulp bij een schoolwerkje of om iets op te zoeken op internet.

Het JAC-punt en de organisatiestructuur worden jaarlijks geëvalueerd door de verschillende deelnemende
partners. Het project wordt gefinancierd door een gelijke geldelijke inbreng per gemeente. Het budget wordt
beheerd door het OCMW van Wuustwezel. De gemeente zoekt extra ondersteuning bij een hogere overheid voor
de uitbouw van het project.
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DOELSTELLING:
-

ER WORDEN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD ROND JONGEREN EN WELZIJN



Actie: Het JAC-punt organiseert verschillende activiteiten en workshops op lokale evenementen

Het JAC-punt wil naar buiten treden op allerlei evenementen in de verschillende gemeenten. Zo wil het JAC-punt
zich bekender maken bij de jongeren en wil het JAC-punt ook naar de jongeren toe komen. Het JAC-punt was zo
al T-Day en de Straatfeesten met ludieke workshops rond alcohol- en drugsgebruik. Verder konden jongeren er
een date versieren met de JAC-medewerker. Dit bleek een groot succes en wordt daarom verder gezet. Jaarlijks
wordt gekeken welke evenementen het JAC-punt aandoet.


Actie: Opstarten van het project jeugdadviseurs door het JAC-punt en de jeugddiensten

Vanaf 2011 start het JAC-punt met het project jeugdadviseurs. Samen met de scholen gaat het JAC-punt op zoek
naar enkele geëngageerde tieners die een luisterend oor willen bieden aan hun leeftijdsgenoten. De
jongerenadviseurs krijgen van de JAC-punt medewerker een korte training, zodat ze vrienden met vragen en
problemen beter kunnen ondersteunen, helpen en indien nodig kunnen introduceren bij de professionele
hulpverlening.
Bedoeling is dat de jeugdadviseurs er vervolgens voor zorgen dat jongeren hun vrienden goed verder helpen
door hen te informeren en te ondersteunen. Daarnaast kunnen de jeugdadviseurs hun vrienden vlotter de weg
doen vinden naar het JAC-punt of naar de hulpverlening.
Tijdens het werkjaar, dat gelijk loopt met een schooljaar, komen de jeugdadviseurs enkele keren bij elkaar om
ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Het is belangrijk om de band met de jeugdadviseurs te onderhouden en de mogelijkheid te creëren om
ervaringen uit te wisselen. Bedoeling is dat de jeugdadviseurs zo vriend aan huis worden van het JAC-punt en
eens binnenvallen voor een babbel. Op die manier ervaren JAC’s en jeugddiensten ook een belangrijke ‘return’:
ze horen en zien hoe de jongeren – ervaringsdeskundigen bij uitstek – leven en denken. Dat geeft dan weer
input om het aanbod beter af te stemmen op de vraag/behoefte van de doelgroep.

Vanaf september 2010 gaat de JAC-punt medewerker langs bij alle middelbare scholen om jeugdadviseurs te
ronselen onder de leerlingen van het 4e middelbaar. De jeugdadviseurs zullen verder een filmpje maken dat als
promo kan dienen voor het JAC-punt.


Actie: Verspreiden van gratis oordopjes op lokale fuiven en festivals door het JAC-punt

Organisatoren van lokale fuiven en festivals kunnen via het JAC-punt gratis de ‘oordopjesdispenser’ lenen. Dit
handig en leuk uitziend apparaat kan op fuiven en festivals geplaatst worden. Zo wil de gemeente meewerken
aan sensibilisering rond het thema ‘gehoorschade op fuiven’.
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DOELSTELLING:
-

KALMTHOUTSE OUDERS KUNNEN TERECHT MET HUN VRAGEN OVER OPVOEDING



Actie: Oprichten van een lokaal antennepunt voor Opvoedingsondersteuning

In de overeenkomst tussen de gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel werd, naast het
gezamenlijke doel van jeugdhulp en de oprichting van een JAC-punt, ook een intergemeentelijk project rond
opvoedingsondersteuning opgericht. In Wuustwezel werd in 2009 een intergemeentelijk Opvoedingspunt
opgericht. In dit opvoedingspunt kunnen inwoners van de verschillende gemeenten terecht voor vragen
omtrent opvoeding. CAW De Terp is ook hier de partner voor de gemeentebesturen die de praktische uitwerking
van het project uitvoert.

Vanaf 2011 wordt de organisatiestructuur rond opvoedingsondersteuning aangepast. Vanaf dan wordt
Opvoedingsondersteuning per zorgregio georganiseerd. De Vlaamse overheid heeft de gemeente Kalmthout
ondergebracht in de ‘zorgregio Voorkempen’. Hieronder vallen volgende gemeentebesturen: Essen, Kalmthout,
Wuustwezel, Brecht, Malle, Zoersel, Zandhoven, Schilde, Schoten, Brasschaat, Kapellen en Stabroek. Per zorgregio
is er vanuit Vlaanderen de intentie om minstens één opvoedingswinkel te organiseren, van waaruit lokale
antennepunten worden gecoördineerd. De dichtstbij gelegen opvoedingswinkel bevindt zich in Brasschaat.

Vanaf 2011 zal de gemeente Kalmthout participeren in een gezamenlijk project rond opvoedingsondersteuning,
dat gecoördineerd wordt vanuit de opvoedingswinkel in Brasschaat. In Kalmthout wordt een antennepunt
opgericht voor opvoedingsondersteuning. Een halve dag per twee weken zal een medewerker van de
opvoedingswinkel van Brasschaat zitting houden in het antennepunt in Kalmthout. Dit antennepunt wordt
ondergebracht in het gebouw waar het JAC-punt ook is gevestigd. Voor de rest kunnen alle burgers van de
gemeente alle dagen terecht in de opvoedingswinkel van Brasschaat. Deze winkel is uitgerust met een
gespecialiseerd en uitgebreid team. Vragen aan de opvoedingswinkel kunnen ook telefonisch of via mail gesteld
worden. De opvoedingswinkel zal daarnaast actief bekend worden gemaakt in de Kalmthoutse magazine ‘Tussen
Hei en Maatjes’.

DOELSTELLING:
-

INCLUSIEF JEUGDWERK ONDERSTEUNEN



Actie: Inclusief jeugdwerk ondersteunen

Naast het zelf organiseren van inclusief jeugdwerk wil de gemeente extra ondersteuning bieden aan
jeugdverenigingen die extra inspanningen doen naar kansengroepen.
zie hoofdstuk Jeugdwerkbeleid
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DOELSTELLING:
-

GESTRUCTUREERD

OVERLEG

TUSSEN

WELZIJNSCOÖRDINATOR,

JAC-PUNTMEDEWERKER

EN

JEUGDDIENST



Actie: Gestructureerd overleg tussen welzijnscoördinator, JAC-puntmedewerker en jeugddienst

Vermits het JAC-punt en de jeugddienst, maar ook de welzijnscoördinator, kinderen en jongeren als doelgroep
hebben, plannen we eenmaal per jaar een structureel overleg tussen de verschillende organisaties. Het overleg
heeft als doel de verschillende werkingen aan elkaar te briefen en eventuele samenwerking in de toekomst op
poten te zetten. Het feit dat de welzijnscoördinator net als de jeugddienst in de ‘sjalet’ gevestigd is, zorgt
automatisch voor een natuurlijke vorm van overleg.

DOELSTELLING:
-

UITBREIDEN VAN KINDEROPVANGCAPACITEIT



Actie: Uitbreiden van de opvangcapaciteit kinderopvang

Kalmthout heeft net als veel andere gemeenten een tekort aan kinderopvangcapaciteit. Er is voornamelijk een
tekort in de wijken Centrum en Dorp. Binnen het sociaal beleidsplan staat capaciteitsuitbreiding voor
buitenschoolse opvang in de wijken Centrum en Dorp als prioriteit omschreven. In 2011 wil de dienst welzijn de
exacte

capaciteitsbehoefte

aan

voor-

en

naschoolse

opvang

in

kaart

brengen.

Voor

verdere

capaciteitsuitbreiding wacht de gemeente dit onderzoek en de nieuwe subsidieverdeling van Kind en Gezin af
om verdere initiatieven te plannen.
Zie Lokaal Sociaal Beleidsplan en dienst welzijn

DOELSTELLING:
-

OPRICHTEN VAN EEN SOCIAAL HUIS DAT ALS ÉÉN LOKET FUNGEERT



Actie: Oprichten van een sociaal huis dat als één loket fungeert

Eén van de belangrijkste doelstellingen binnen het LSB is de oprichting van een ‘Sociaal Huis’. Dit sociaal huis
moet een zeer laagdrempelige dienstverlening hebben en ten dienste staan van mensen die vragen hebben over
bepaalde ‘sociale’ materies. Het ‘huis’ heeft als voornaamste doelstelling een éénloketfunctie. Het kan
desgevallend mensen doorverwijzen naar de juiste dienst of organisatie en basisinfo verschaffen. Er moet nog
verder worden onderzocht onder welke fysieke vorm dit huis zal plaats vinden.
Zie Lokaal Sociaal Beleidsplan
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2.8.3

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN:
-

KALMTHOUTSE JONGEREN KUNNEN MET HUN VRAGEN TERECHT BIJ HET JAC-PUNT
KALMTHOUTSE OUDERS KUNNEN MET HUN VRAGEN OVER OPVOEDING TERECHT
UITBREIDEN VAN KINDEROPVANGCAPACITEIT
INCLUSIEF JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
GESTRUCTUREERD OVERLEG TUSSEN WELZIJNSCOÖRDINATOR, JAC-PUNTMEDEWERKER EN JEUGDDIENST
OPRICHTEN VAN EEN SOCIAAL HUIS, DAT ALS ÉÉN LOKET FUNGEERT

Concrete actie

Verder zetten van het
Intergemeentelijk JAC-punt

Op zoek gaan naar
financieringsmiddelen bij hogere
overheid voor organisatie JAC-punt
en antennepunt
opvoedingsondersteuning
Opstarten van het project
jeugdadviseurs door het JAC-punt en
de jeugddiensten
Verspreiden van gratis oordopjes op
lokale fuiven en festivals
Het JAC-punt organiseert
verschillende activiteiten en
workshops op lokale evenementen

Oprichten van een lokaal
antennepunt voor
Opvoedingsondersteuning

Inclusief jeugdwerk ondersteunen
Gestructureerd overleg tussen
welzijnscoördinator, JACpuntmedewerker en jeugddienst

Wie

2011
€ 20.000
JAC-punt
(gezamenlijk
Gemeentebesturen van budget voor JACEssen, Wuustwezel en
punt en
Kalmthout
antennepunt
CAW De Terp
opvoedingsondersteuning

2012
€ 20.000
(gezamenlijk
budget voor
JAC-punt en
antennepunt
opvoedingsondersteuning
Vraag stellen
Vraag stellen aan aan ministerie
Gemeentebesturen van
ministerie
Indien
Essen, Wuustwezel en
Indien middelen
middelen
Kalmthout
teogewezen, dan teogewezen,
CAW De terp
krediet aanpassen dan krediet
aanpassen

2013
€ 20.000
(gezamenlijk
budget voor
JAC-punt en
antennepunt
opvoedingsondersteuning

JAC-punt
Jeugddienst

Zit in totaal
budget

Zit in totaal
budget

Zit in totaal
budget

JAC-punt
Jeugddienst

Zit in totaal
budget

Zit in totaal
budget

Zit in totaal
budget

JAC-punt
Jeugddienst

Zit in totaal
budget

Zit in totaal
budget

Zit in totaal
budget

€ 20.000
(gezamenlijk
budget voor JACpunt en
antennepunt
opvoedingsondersteuning
Aanpassen van
subsidiereglement

€ 20.000
(gezamenlijk
budget voor
JAC-punt en
antennepunt
opvoedingsondersteuning
Toepassen van
reglement

€ 20.000
(gezamenlijk
budget voor
JAC-punt en
antennepunt
opvoedingsondersteuning
Toepassen van
reglement

Jaarlijks een
overleg

Jaarlijks een
overleg

Jaarlijks een
overleg

Welzijnscoördinator
Opvoedingswinkel
Braschaat
Gemeentebesturen van
Essen, Wuustwezel en
Kalmthout
Jeugddienst
Jeugdraad
Jeugddienst
Jeugdraad
Welzijnscoördinator
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Uitbreiden van de opvangcapaciteit
kinderopvang

Welzijnscoördinator

Behoefte
onderzoek

Oprichten van een sociaal huis, dat
als éénloket fungeert

Welzijnscoördinator

Voorbereiding
sociaal huis
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Afhankelijk van
behoefte
Aanvraag extra onderzoek en
ondersteuning
mogelijke
bij Kind en Gezin subsidiëring
nieuwe acties
plannen
Voorbereiding
Voorbereiding
sociaal huis
sociaal huis
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2.9 JEUGDDIENST
2.9.1

Huidige situatie en visie

De gemeentelijke jeugddienst bevindt zich in de ‘sjalet’ achter het gemeentehuis, Kerkeneind 13, 2920
Kalmthout. De jeugddienst is officieel bemand door één full time jeugdconsulent. Binnen de sjalet zijn ook de
diensten cultuur, evenementen, communicatie, welzijn en personeel gevestigd. De bevraging van de jongeren
leert ons dat, doordat de sjalet een beetje los staat van het gemeentehuis, de sfeer er iets minder officieel is,
waardoor de toegankelijkheid voor jongeren groter wordt.

Uit de bevraging van de Kalmthoutse kinderen blijkt dat 37% van de kinderen de jeugddienst kent. 25% van de
kinderen is er al ooit geweest (de meesten via een bezoek met de school). Van de bevraagde jongeren kent 68%
de jeugddienst en 45% van de bevraagden is er al geweest. De resultaten moeten worden genuanceerd,
aangezien de enquête digitaal gebeurde en vertrok vanuit het referentiekader (mailing & facebook) van de
jeugddienst zelf.

De sjalet is een houten constructie die dient als tijdelijke bureauruimte in afwachting van de vernieuwing van het
gemeentehuis. Gekoppeld aan de bouw van het nieuwe gemeentehuis is ook de herziening van het
gemeentelijk organigram. Een extern consultbedrijf is aangesteld om een interne audit te doen over de
personeelsstructuur en bezetting van het gemeentebestuur. Deze audit zal door het gemeentebestuur worden
aangewend om het organigram en de personeelsbezetting van de gemeente te herorganiseren. De interne audit
is nog volop aan de gang. Een van de voorlopige voorstellen van de interne audit is om de jeugddienst en de
jeugdconsulent onder te brengen in een cluster vrije tijd, samen met cultuur, sport, bibliotheek en toerisme en
evenementen.

Met de hervorming van de personeelsbezetting en de verbouwing van het gemeentehuis, dient de locatie en de
personeelsstructuur van de jeugddienst mee te worden bekeken. In dit licht zijn er concrete denkpistes om met
de diensten cultuur en evenementen te evolueren naar een vrije tijdsdienst aan de ene kant. Aan de andere kant
zijn jeugdhuis Govio, het JAC-punt en de jeugddienst volop aan het brainstormen over de uitbouw van een
mogelijk jeugdcentrum in het centrum van Kalmthout. Samenwerking is binnen de werking van de jeugddienst
steeds het codewoord.

Momenteel is het takenpakket van de jeugddienst overvol. Daarom is uitbreiding van de capaciteit essentieel om
de dienstverlening te verzorgen en zeker om de beoogde doelstellingen en acties van dit jeugdbeleidsplan uit te
voeren.
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2.9.2

Doelstellingen jeugddienst

DOELSTELLING:
-

CAPACITEIT JEUGDDIENST UITBREIDEN



Actie: Personeelscapaciteit jeugddienst uitbreiden

Het takenpakket van de jeugddienst is de laatste jaren enorm uitgebreid. Voornamelijk door het stijgende aantal
projecten en activiteiten is de werkdruk enorm gestegen. De jeugddienst tracht zoveel mogelijk met vrijwilligers
en stagiairs te doen. Hoewel vrijwilligers en stagiairs vaak een enorm positieve bijdrage leveren aan het
Kalmthoutse jeugdwerk, is er een structureel gebrek aan medewerkers.

Uitbreiding van de capaciteit is voor de jeugddienst essentieel om dit jeugdbeleidsplan uit te voeren. De
gemeente onderzoekt de uitbreiding van de dienst door mogelijke samenwerking met verschillende partners,
interne verschuivingen en uitbreiding van het personeelskader.
Een nauwe samenwerking met het jeugdhuis voor de evolutie naar een jeugdcentrum wordt als één van de
pistes onderzocht.

Verder is het aangewezen om tijdens de heel drukke zomermaanden juni, juli, augustus en september telkens
één jobstudent aan te nemen.

DOELSTELLING:
-

MOGELIJKHEDEN ONDERZOEKEN VOOR NIEUWE LOCATIE JEUGDDIENST



Actie: Locatie onderzoeken jeugddienst

Zoals reeds vermeld is de jeugddienst gelegen in een houten chalet naast het gemeentehuis. Deze chalet is
gezellig ingericht en reeds redelijk laagdrempelig voor het publiek. Dit is echter een tijdelijke oplossing. Bij de
verbouwing van het gemeentehuis dient te worden bekeken waar de jeugddienst best wordt ingepast. Als deze
een plaats krijgt binnen het gemeentehuis, is het belangrijk dat de dienst dan voldoende laagdrempelig is voor
jongeren. Ofwel verhuist de dienst naar een externe locatie, bijvoorbeeld het jeugdcentrum. Dit onderzoek moet
de komende jaren worden gevoerd.
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DOELSTELLING:
-

UITBOUW VAN EEN JEUGDCENTRUM IN KALMTHOUT

Huidige situatie
Reeds enige tijd wordt er in Kalmthout door verschillende actoren nagedacht over de oprichting van een
jeugdcentrum. Niet over de bouw van een nieuw jeugdcentrum, maar over de uitbreiding van een bestaand
jeugdhuis naar een nieuw te ontwikkelen jeugdcentrum. Enorm voordeel is dat we in Kalmthout reeds over een
prachtige infrastructuur beschikken. In deze infrastructuur zouden verschillende naburige gebouwen
geïntegreerd kunnen worden, met name het jeugdhuis, het bijgebouw Den Boogart en het gebouw waar het
JAC gevestigd is.

Momenteel beschikt Jeugdhuis Govio over een instuifruimte, een fuifzaal voor 300 personen, een bureau- en
vergaderruimte en een opbergruimte. Het gebouw is van de gemeente en wordt gehuurd door Govio vzw. Govio
vzw heeft een beroepskracht ter beschikking die voor een stuk wordt gesubsidieerd door de gemeente. Sinds
2004 is het gemeentelijk bijgebouw van Govio ‘den Boogart’ in gebruik. Dit gemeentelijk gebouw beschikt over
twee polyvalente lokalen waar voornamelijk vergaderingen en cursussen plaats vinden, over opbergruimte voor
de speelpleinwerking en over een ondergrondse repetitieruimte. Het JAC-punt is sinds 2010 gelegen aan de
andere buurkant van het jeugdhuis. Een voormalige doorgangswoning van het OCMW werd door de gemeente
prachtig gerenoveerd en ingericht als JAC-punt. Het gebouw kan nog enkele functies extra herbergen. Er wordt
gedacht aan een vast lokaal voor de speelpleinwerking. De drie gebouwen beschikken aan de achterkant over
een gezamenlijk binnenplein.

Momenteel staan de drie gebouwen in principe nog los van elkaar en is er geen eenvormige beheersstructuur.
De prachtige gezamenlijke infrastructuur doet de jeugdraad dromen om te evolueren naar een jeugdcentrum.
Door het samenbrengen van de verschillende functies en gebouwen vlak bij elkaar is er reeds een natuurlijk
proces van samenwerking en toenadering aan de gang. De evolutie naar een jeugdcentrum, waarin de
verschillende organisaties als aparte entiteit kunnen blijven bestaan, is dan ook al meermaals besproken.

Over de beheervorm moet er nog nagedacht worden. Dit zal dan ook iets zijn dat de volgende jaren onderzocht
zal moeten worden. Er zal gezocht moeten worden naar een vorm waar alle betrokken partijen zich goed bij
voelen. Hierover zullen alle partijen goed moeten nadenken en de verschillende pistes afgaan.
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Planmatige evolutie naar een jeugdcentrum
Het is voor de gemeente belangrijk dat, indien er een jeugdcentrum komt, dit gedragen wordt door alle partijen.
Daarom willen we alle pistes goed onderzoeken en alle argumenten tegen elkaar afwegen. Volgende planning
trachten we te realiseren:

2011


Actie: Opstellen van een stuurgroep en aanstellen van een ‘trekker’

In 2011 willen we een stuurgroep samenstellen die de voorbereidingen naar de evolutie van een jeugdcentrum
op zich neemt. In deze werkgroep zouden vertegenwoordigers zitten van het gemeentebestuur, het jeugdhuis,
het JAC-punt en de jeugdraad. We willen ook iemand aanstellen als trekker van het project.


Actie: In kaart brengen van de verschillende behoeften en meningen

Tijdens het opstellen van het komende JBP zijn er tijdens de bevraging al wel enkele vragen opgesteld over het
jeugdcentrum en de mogelijkheden ervan. De stuurgroep wil de meningen van de verschillende partners
onderzoeken. Volgende personen en meningen worden bevraagd: gemeentebestuur, bestuur en vrijwilligers
jeugdhuis, medewerker JAC-punt, jeugdraad en vrijwilligers van jeugdverenigingen, speelpleinwerking en SWAP.

2012


Actie: Concretisering van de plannen

Eens ze met gesprekken klaar zijn en het voor iedereen duidelijk is dat de verandering goed zal zijn, kan de
stuurgroep beginnen met vorm te geven aan het jeugdcentrum. De organisatiestructuur, de beheersvorm,
begrotingen, afsprakennota’s, een naam…
Het is aangewezen op bezoek te gaan bij andere jeugdcentra om ideeën op te doen.


Actie: Visie opstellen

Om te weten waar we voor willen staan met het jeugdcentrum is het belangrijk een gezamenlijke visie op te
stellen. Zo kunnen ze aan gezamenlijke doelen werken. Alle partners engageren zich in een gezamenlijke visie.

2013


Actie: realisatie van het jeugdcentrum

Als de planning goed verloopt en alle partijen zich in dit gezamenlijk project engageren, is de opening van het
nieuwe jeugdcentrum voorzien in 2013.
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DOELSTELLING:
-

VERSCHILLENDE VORMEN VAN SAMENWERKING BEHOUDEN EN MOGELIJKS UITBREIDEN

Zoals reeds beschreven in dit hoofdstuk is samenwerking voor de jeugddienst van essentieel belang. Deze
samenwerking uit zich op alle niveaus. Samenwerking binnen het gemeentebestuur met andere diensten,
samenwerking binnen de gemeente met scholen, verenigingen, politie, brandweer. Binnen het jeugdbeleid
worden er voortdurend samenwerkingsverbanden gezocht met andere gemeenten. Het motto ‘alleen is maar
alleen’ en ‘samen staan we sterk’ is binnen jeugddienstenland essentieel.


Actie: Mogelijkheid onderzoeken naar evolutie vrije tijdsdienst

Momenteel werkt de jeugddienst reeds nauw samen met de cultuurdienst en de dienst evenementen. Binnen de
nieuwe personeelsstructuur van de gemeente zal de jeugddienst deel uitmaken van een cluster vrije tijd waar
ook de diensten cultuur, sport, evenementen, bibliotheek en toerisme deel van zullen uitmaken. De
samenwerking tussen de diensten zal zo nog vergroten.


Actie: Intergemeentelijke samenwerking blijven organiseren en mogelijks uitbouwen

De jeugddiensten van de omliggende gemeenten Essen, Wuustwezel, Kapellen, Stabroek, Brasschaat en Schoten
hebben geregeld een gestructureerd overleg. Jaarlijks organiseren zij ook een aantal gezamenlijke activiteiten
(vormingsdagen voor jeugdwerkers, gezamenlijke SWAP-activiteiten, het tienerfestival T-Day, Kamp Noord …).
We willen deze samenwerking blijven behouden en mogelijks uitbreiden.


Actie: Extra Intergemeentelijke samenwerking met Wuustwezel en Essen

Met de gemeenten Wuustwezel en Essen is er een nog intensere samenwerking tussen de jeugddiensten. De
gemeenten zijn buurgemeenten, vormen één politiezone en zijn vergelijkbaar qua inwoners en oppervlakte. Ook
tussen de jongeren is er binnen de verschillende gemeenten een redelijke cohesie: zij gaan naar elkanders
scholen, fuiven en activiteiten. In 2011 wordt er een gezamenlijk evenementen-/fuifcongres georganiseerd.
Verder is er samenwerking tussen de speelpleinwerkingen en is er geregeld overleg over het beleid.
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2.9.3

Financieel overzicht

DOELSTELLINGEN:
-

PERSONEELSCAPACITEIT VAN JEUGDDIENST UITBREIDEN
ONTWIKKELEN VAN EEN JEUGDCENTRUM IN KALMTHOUT
ONDERZOEKEN NIEUWE LOCATIE JEUGDDIENST
ALLE VORMEN VAN SAMENWERKING BLIJVEN BEHOUDEN EN MOGELIJKS UITBREIDEN

Concrete actie

Wie

2011

2012
Nodige
Onderzoeken en middelen
plan uitwerken
voorzien en
acties uitvoeren
Nodige
Onderzoeken en middelen
plan uitwerken
voorzien en
acties uitvoeren

Capaciteit jeugddienst uitbreiden

Jeugddienst
Personeelsdienst

Onderzoeken naar aanwerving
evenementencoördinator

Jeugddienst
Personeelsdienst

Jobstudent voor juni, juli, augustus
en september

Jeugddienst

€ 9.000,00

Mogelijkheden onderzoeken voor
nieuwe locatie jeugddienst

Gemeentebestuur

Onderzoeken en Onderzoeken en Onderzoeken en
indien piste
indien piste
indien piste
uitvoeren
uitvoeren
uitvoeren

€ 9.000,00

2013
Acties evalueren

Acties evalueren

€ 9.000,00

Mogelijkheid onderzoeken van
intergemeentelijk personeelslid

Jeugddienst
IOC
Jeugddienst
IOC

Werkingsmiddelen jeugddienst

Jeugddienst

€ 2.500,00

Mogelijkheid onderzoeken om
structureel naar een vrije tijdsdienst
te evolueren

Gemeentebestuur

Onderzoeken en Onderzoeken en Onderzoeken en
indien piste
indien piste
indien piste
uitvoeren
uitvoeren
uitvoeren

Intergemeentelijke samenwerking
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Zie Jeugdwerk

Zie Jeugdwerk

Zie Jeugdwerk

Onderzoeken

Indien positief
uitvoeren

Indien positief
uitvoeren

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Financieel overzicht
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DEEL I: JEUGDWERKBELEID
1.1

ONDERSTEUNING VAN DE KALMHOUTSE JEUGDVERENIGINGEN

DOELSTELLING:
-

FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN HET PARTICULIERE JEUGDWERK
HET JEUGDWERK IS TEVREDEN OVER HET SUBSIDIEREGLEMENT
HET JEUGDWERK WORDT GESTIMULEERD OM BIJZONDERE DOELGROEPEN TE BEREIKEN
JONGEREN WORDEN GEÏNFORMEERD OVER BEPAALDE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
JONGEREN EN VERENIGINGEN KUNNEN HUN SUBSIDIEAANVRAAG ONLINE INDIENEN

Concrete actie
Subsidiëren van jeugdwerk volgens
goedgekeurd subsidiereglement
Subsidiëren jeugdwerk







Basissubsidie: 8% van totale subsidiebedrag
Kadervormingsubsidies
Kampvervoersubsidies
Projectsubsidies
Werkingsmiddelen

Wie
Jeugddienst en
jeugdraad

Jeugddienst en
jeugdraad

2011

2012

2013

€ 47.754,36

€ 48.709,44

€ 49.683,63

Verdeling
afhankelijk
van nieuw
reglement

Verdeling
afhankelijk van
nieuw
reglement

Kredieten
mobiliteit
€ 2.400,00

€ 3.820,35
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€13.209,00 (totaal
– alle andere
subsidies)
€ 21.224,16

Weddesubsidie Govio
Jaarlijks wassen van verkeersborden door
Kalmthoutse jeugdbewegingen 
Onderzoeken of weddesubsidie van Govio uit
subsidiereglement kan gehaald worden en
vervangen door wedde jeugdcentrum /
projectencoördinator
INKOMSTEN HOGERE OVERHEID (worden nog
bepaald)

Jeugddienst
jeugdraad
Mobiliteitsdienst

Kredieten
mobiliteit
€ 2.400,00

Kredieten
mobiliteit
€ 2.400,00

Jeugddienst
Jeugdraad
JH Govio

Onderzoeken
haalbaarheid

Indien positief Bestendigen
uitvoeren
indien positief

Vlaamse
Gemeenschap

€ 30.654,66

€ 30.654,66
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DOELSTELLING:
-

KADERVORMING STIMULEREN EN AANBIEDEN BINNEN HET LOKALE JEUGDWERK

Concrete actie

Wie

2011

Jeugddienst –
budget subsidies

budget subsidies

budget
subsidies
Budget
Budget jeugdraad Budget jeugdraad
jeugdraad

budget
subsidies
Budget
jeugdraad

Vorming aanbieden voor jeugdwerkers van
particulier jeugdwerk

Jeugddienst

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Vorming aanbieden voor jeugdwerkers van
gemeentelijk jeugdwerk 

Budget
speelpleinen en
SWAP

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Het subsidiereglement kadervorming wordt
uitgevoerd
Open jeugdraad rond een bepaald thema 

2012

2013

1.1.3 MATERIËLE ONDERSTEUNING VAN DE KALMTHOUTSE JEUGDVERENIGINGEN

DOELSTELLING:
-

HET PARTICULIERE, ERKENDE JEUGDWERK PROMOTIONEEL ONDERSTEUNEN
HET PARTICULIERE, ERKENDE JEUGDWERK MATERIEEL ONDERSTEUNEN

Concrete actie

Wie

Mee uitwerken van evenementenloket
Mee uitwerken van vernieuwde
uitleendienst
Aankopen uitleendienst audiovisuele
materialen algemeen

1.2

2011

Jeugddienst
Evenementencoördinator
Evenementencoördinator
Uitleendienst
Jeugddienst
Evenementencoördinator
Uitleendienst
Jeugddienst

2012

Concept
uitwerken

Concept
evalueren

Concept
uitwerken

Concept
evalueren

€ 5.000,00

€ 5.000,00

2013
Bestendigen
indien
positief
Bestendigen
indien
positief
€ 5.000,00

JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR

DOELSTELLING:
-

KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN DE JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR VERBETEREN
BRANDVEILIGHEID VERHOGEN VAN DE KALMTHOUTSE JEUGDLOKALEN
TOEGANKELIJKHEID VERHOGEN VAN JEUGDLOKALEN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Bouwfonds
Evaluatie van het reglement en
jeugdwerkinfrastructuur  

Jeugdraad

Evalueren

Aanpassen
indien nodig

Aanpassen
indien nodig

Jeugddienst
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Bouwfonds toepassen
Opnemen van brandveiligheid en
toegankelijkheid binnen reglement van
het bouwfonds
Doorgeeflening
Afhankelijk van de vraag van
jeugdverenigingen het systeem van
doorgeefleningen behouden en
toepassen

Logistieke ondersteuning bij
bouwwerken jeugdverenigingen

Verdeling van de checklist
‘Brandveiligheid jeugdlokalen’ aan de
Kalmthoutse jeugdverenigingen’ en op
website zetten

Jeugdraad

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Gemeentebestuur
Jeugdverenigingen

Geen budget
wegens geen
aanvragen
voor 2011

Afhankelijk van
vraag

Afhankelijk van
vraag

Openbare werken
Jeugddienst
Jeugdverenigingen

Budget
afhankelijk van
de vraag
(budget
openbare
werken)

Budget
afhankelijk van
de vraag
(budget
openbare
werken)

Budget
afhankelijk van
de vraag
(budget
openbare
werken)

Jeugddienst
Jeugdraad
Jeugdverenigingen
Communicatiedienst

Verdelen van
checklist en op ____________
site zetten

____________

Budget
jeugdraad

Budget
jeugdraad

Budget
jeugdraad

Bezoek
brandweer

Bezoek
brandweer

Bezoek
brandweer

€ 8.000,00

€ 8.000,00

__________

Onderzoek

Opstellen van
actieplan en
bepalen van
investeringen

__________

Jaarlijkse themavergadering over
brandveiligheid van jeugdlokalen

Jeugddienst
Jeugdraad
Brandweer
Bezoek door brandweer aan Kalmthoutse Brandweer
jeugdlokalen. Nulmeting o.b.v. checklist Jeugddienst
brandveiligheid  
Jeugdverenigingen
Keuring brandveiligheid jeugdlokalen
Externe inspectiefirma
door externe organisatie
Opstellen van actieplan ‘Brandveilige
Jeugddienst
jeugdlokalen in Kalmthout’ o.b.v.
Jeugdraad
inspectierapporten en checklist
Brandweer
steunpunt Jeugd
Jeugdverenigingen
Investeringen aan de Kalmthoutse
jeugdlokalen die de brandveiligheid
verhogen o.b.v. actieplan

Jeugddienst
Technische dienst
Jeugdverenigingen

__________

_____________

€ 15.000,00

Wedstrijd ‘Mijn checklist is check’

Jeugdraad
Jeugddienst
Jeugdverenigingen

Uitwerken van
wedstrijd

Verenigingen
nemen deel aan
wedstrijd

€ 1.500,00
prijzengeld
voor winnaar(s
)

€ 8.000,00

____________

€ 1.000,00

Bepalen van
actieplan en
budget

Budget
afhankelijk van
actieplan

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

Nieuwe verwarmingsinstallatie Jh Govio

Onderzoek duurzaamheid en
energieprestatie in Jh Govio
Huur lokatie Diesterweg voor
speelpleinen en Scouts Heide

Jeugddienst
Dienst Openbare
Werken
Jh Govio
Jeugddienst
Jh Govio
Duurzaamheidsambtenaar
Jeugddienst
WG Speelpleinen
Scouts Heide
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Aanpassing toiletten en plaatsen
mindevalidetoiletten in Jh Govio

Jeugddienst
Jh Govio

Onderzoek en
opmaken
lastenboek

€ 10.000,00
(afhankelijk van
offertes)

____________

INKOMSTEN HOGERE OVERHEID

Vlaamse
Gemeenschap

€ 10.218,22

€ 10.218,22

€ 10.218,22

1.3.

GEMEENTELIJK JEUGDWERK

1.3.1 SPEELPLEINWERKING

DOELSTELLINGEN:
-

SPEELPLEINWERKING AANBIEDEN IN DE SCHOOLVAKANTIES
GOEDE ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGE ANIMATOREN
SPEELPLEINEN TOEGANKELIJK MAKEN VOOR BIJZONDERE GROEPEN
GOEDE PROMOTIE MAKEN VOOR SPEELPLEINEN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Speelpleinwerking organiseren  

-

Werkingskosten
speelpleinwerking
Vorming voor animatoren
Kleuter- en tienerwerking
Groepsbindende activiteiten voor
animatoren
Jeugddienst
Sociaal tarief voor grote gezinnen
WG Speelpleinen
en OCMW-cliënten
Culturele activiteiten voorzien
binnen het aanbod
Speelpleinen voor kinderen met
autisme en andere beperking
Website evalueren
Speelpleinen en folder
Speelpleinwerking uitbreiden

Vergoeding speelpleinanimatoren

Jeugddienst
WG Speelpleinen
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1.3.2 TIENERWERKING SWAP ORGANISEREN
DOELSTELLINGEN SWAP
-

SWAP AANBIEDEN IN DE SCHOOLVAKANTIES
GOEDE ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGE ANIMATOREN
SAMENWERKINGEN PROMOTEN
GOEDE PROMOTIE MAKEN VOOR SWAP / PROMO AFSTEMMEN OP ANDER VRIJETIJDSAANBOD

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

TIENERWERKING ORGANISEREN

-

Werkingskosten SWAP
Vorming voor SWAP-animatoren
aanbieden
Groepsbindende activiteiten voor
Jeugddienst
animatoren
WG SWAP
Sociaal tarief voor OCMWcliënten
Infobrochure
Activiteiten laten organiseren
door verenigingen en
particulieren tegen een
vergoeding

Vergoeding SWAPanimatoren

Jeugddienst
WG SWAP

1.3.4. ORGANISATIE VAN ROEFEL EN KINDERFESTIVAL
DOELSTELLINGEN ROEFEL:
-

ORGANISATIE ROEFEL
ORGANISATIE KINDERFESTIVAL

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Organisatie Roefel en kinderfestival

Jeugddienst
Scholen
kindergemeenteraad
jeugdverenigingen

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000
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DEEL II: ·JEUGDBELEID
2.1.

JEUGDCULTUUR

DOELSTELLINGEN JEUGDCULTUUR:
-

BESTAANDE JONGERENCULTUURPROJECTEN MEE ONDERSTEUNEN
CULTURELE PROJECTEN ORGANISEREN DIE EEN MEERWAARDE BIEDEN EN AAN EEN BEPAALDE BEHOEFTE
VOLDOEN
VANUIT JEUGDDIENST MEE VORM GEVEN AAN HET NIEUWE CULTUREEL CENTRUM VAN KALMTHOUT

Concrete actie

Wie

2011

Samenwerken bij de oprichting en uitbouw
van een evenementenloket

Evenementencoördinator
jeugddienst

Budget
Budget
evenementen evenementen

Uitwerken
concept
‘JeuK for You’
Samenwerkingsverbanden voor de
organisatie van lokale projecten promoten

Jeugddienst
Jeugdraad
Individuele jongeren

Aanschaf
promo
materiaal
€ 2000,00

2012

2013
Budget
evenementen

Concept
evalueren en
mogelijk
aanpassen

Concept al dan
niet
continueren

Budget via
organisatie
jeugdcultuurprojecten en
projectsubsidies

Budget via
organisatie
jeugdcultuurprojecten en
projectsubsidies

Toepassen
reglement en
budget

Toepassen
reglement en
budget

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 2000,00
Reglement projectsubsidies aanpassen en
beter bekend maken via ‘JeuK for You’

Jeugdraad
Jeugddienst

Mee ondersteunen van een cultureel
aanbod voor kinderen binnen de scholen
door cultuursubsidies

Cultuurdienst
Scholenraad
Jeugddienst
Kindergemeenteraad

Aanpassen
reglement en
budget

Organisatie van culturele projecten voor
kinderen
- Filmdagen voor kinderen
- Kinderfestival
- Geboortebos
- Mindervalidesportdag
- Hangart
- Projecten via ‘JeuK for You’
- …


Kindergemeenteraad
Jeugddienst
Jeugdraad
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Organisatie van culturele projecten voor
tieners
-

T-Day
Skatecontest
Projecten via ‘JeuK for You’
…

  Organisatie van culturele projecten voor
jongeren
- Kamp Noord
- Hangart
- Projecten via ‘JeuK for You’
- …
Organisatie van culturele activiteiten tijdens
de speelpleinwerking en tiener-werking

Graffitiproject op openbare plaatsen

Jeugddienst
Jeugdraad

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Jeugddienst
Jeugdraad
Cultuurdienst

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Budget via
speelpleinen en
tienerwerking
€ 1.500,00
(project
binnenplein
Boogart)
Meewerken
binnen
werkgroep cc

€ 5.000,00
project
fietserstunnel

€ 1.500,00
Nog te bepalen
project

Meewerken
binnen
werkgroep cc

Meewerken
binnen
werkgroep cc

Jeugddienst
WG speelpleinen en
tienerwerking
Jeugddienst
Jeugdhuis
Dienst openbare
werken

Jeugdconsulent werkt mee aan de uitbouw,
communicatie en realisatie van het te
bouwen cultureel centrum.

Jeugddienst
WG cultureel centrum

Vergoeding vrijwilligers projecten

Jeugddienst

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

INKOMSTEN HOGERE OVERHEID

VLAAMSE OVERHEID

€ 7.179,12

€ 7.179,12

€ 7.179,12



Cijfers o.b.v. gegevens trekkingsrechten Vlaamse Overheid werkjaar 2010
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2.2.

INTERACTIEF BESTUUR

DOELSTELLING:
-

KINDEREN BETREKKEN BIJ HET BELEID VAN DE GEMEENTE
KINDEREN WORDEN GEÏNFORMEERD OVER DE WERKING VAN EEN GEMEENTEBESTUUR
JEUGD BETREKKEN BIJ HET BELEID
JONGEREN GEVEN ADVIES OVER EEN BREED JEUGDBELEID
JONGEREN WERKEN ACTIEF MEE AAN UITVOERING VAN PROJECTEN
JEUGDWERK INFORMEREN EN VORMEN

Concrete actie

Wie

Activiteiten kindergemeenteraad
samen met de scholen 

Kindergemeenteraad
Jeugddienst
Jeugdraad
Jeugddienst

Activiteiten jeugdraad 

2.3.

2011

2012

2013

€5.000,00

€5.000,00

€5.000,00

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

JEUGDINFORMATIE

DOELSTELLINGEN:
-

JONGEREN WORDEN OP EEN ACTIEVE MANIER GEÏNFORMEERD OVER JEUGDBELEID EN OVER ACTIVITEITEN
KALMTHOUTSE JEUGDVERENIGINGEN EN JONGEREN WORDT EEN FORUM AANGEBODEN WAAR ZE
INFORMATIE KUNNEN UITWISSELEN OVER JEUGDBELEID
DE GEMEENTE BIEDT EEN WAARDEVOLLE EN KWALITEITSVOLLE INFORMATIEVERSTREKKING
INSCHRIJVINGEN VOOR GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN GEMAKKELIJK EN CORRECT REGISTREREN

Concrete actie

Wie

2011

2012

2013

Ontwikkelen en hosten van aparte
sites voor grote projecten


Jeugddienst
Communicatiedienst

€1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

€10.000,00

€10.000,00

€10.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Opmaak en verdeling van een
uniforme vrije tijd zomerbrochure

Hosting inschrijfprogramma
www.activiteiten.kalmthout.be 

Jeugddienst
Sportdienst
Cultuurdienst
Communicatiedienst
Jeugddienst
Cultuurdienst
sportdienst
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2.4.

JEUGDRUIMTE

DOELSTELLINGEN SPEELRUIMTE
-

NIEUWE SPEELRUIMTE CREËREN IN HEIDE, CENTRUM, ACHTERBROEK, NIEUWMOER
BESTAANDE SPEELRUIMTE ONDERHOUDEN EN VERBETEREN

Concrete actie
Personeelslid technische dienst
vrijstellen om 1/5 week te werken
aan speelruimte
Park Strijboshof meer speelwaarde
geven

Wie

2011

2012

2013

Technische dienst

Kosten personeel
technische dienst

Idem

Idem

__________

€ 30.000,00

Jeugddienst
Milieudienst
Technische Dienst
Jeugddienst
Mogelijkheid onderzoeken voor voor
Dienst Ruimtelijke
uitbouw speelterrein Nieuwmoer
Ordening
centrum
Milieudienst

___________

___________

Onderzoeken
en mogelijks
middelen
voorzien

___________

___________

€ 60.000,00
Speelterreinen
sporthal
Achterbroek,
Driehoekstraat,
watertoren en
Valkendries

Herinrichten van bestaande
speelterreinen

Jeugddienst
Milieudienst
Technische Dienst

Onderhoudswerken aan bestaande
speel- en skateterreinen

Jeugddienst
Milieudienst
Technische Dienst

€10.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Groendienst

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

IGEAN

€ 5.000,00

5.000,00

5.000,00

Jeugddienst
Openbare Werken

__________

3.000,00

__________

Groenaanleg van bestaande
speelterreinen
Inspectie van bestaande
speelterreintjes door
veiligheidsorganisatie
Toegankelijk maken van
geboortebos Achterbroek
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2.6.

JEUGD & MOBILITEIT

DOELSTELLINGEN:
-

MEER EN VEILIGE FIETSPADEN ONTWIKKELEN LANGS DE GEWESTWEGEN
VEILIGERE SCHOOLOMGEVING ONTWIKKELEN
GOEDE VERKEERSPREVENTIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN
STIMULANSEN VOOR EEN VEILIGE OMGEVING IN DE BUURT VAN JEUGDLOKALEN
VEILIG VERVOER VOORZIEN NAAR EVENEMENTEN

Concrete actie
Fuifbus naar lokale evenementen 

Feestbus met Oudjaar 

2.7.

Wie

2011

2012

2013

Jeugddienst

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Jeugddienst

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

JEUGD & SPORT

DOELSTELLINGEN:
-

VERFRAAIEN VAN BEPAALDE SPORTINFRASTRUCTUUR
STIMULEREN VAN BUURTSPORT
MINDERVALIDESPORT IN DE AANDACHT BRENGEN

Budgetten sportdienst

2.8.

JEUGD & WELZIJN

DOELSTELLINGEN:
-

KALMTHOUTSE JONGEREN KUNNEN MET HUN VRAGEN TERECHT BIJ HET JAC-PUNT
KALMTHOUTSE OUDERS KUNNEN MET HUN VRAGEN OVER OPVOEDING TERECHT
UITBREIDEN VAN KINDEROPVANGCAPACITEIT
INCLUSIEF JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
GESTRUCTUREERD OVERLEG TUSSEN WELZIJNSCOÖRDINATOR, JAC-PUNTMEDEWERKER EN JEUGDDIENST
OPRICHTEN VAN EEN SOCIAAL HUIS, DAT ALS ÉÉN LOKET FUNGEERT

Concrete actie
Verder zetten van het
Intergemeentelijk JAC-punt en
antennepunt
opvoedingsondersteuning

Wie
2011
JAC-punt
Gemeentebesturen van
Essen, Wuustwezel en
€ 20.000,00
Kalmthout
CAW De Terp
Opvoedingswinkel
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2012

2013

€ 20.000,00

€ 20.000,00
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Brasschaat

2.9.

JEUGDDIENST

DOELSTELLINGEN:
-

PERSONEELSCAPACITEIT VAN JEUGDDIENST UITBREIDEN
ONTWIKKELEN VAN EEN JEUGDCENTRUM IN KALMTHOUT
ONDERZOEKEN NIEUWE LOCATIE JEUGDDIENST
ALLE VORMEN VAN SAMENWERKING BLIJVEN BEHOUDEN EN MOGELIJKS UITBREIDEN

Concrete actie

Wie

2011

Capaciteit jeugddienst uitbreiden

Jeugddienst
Personeelsdienst

Jobstudent voor juni, juli, augustus
en september

Jeugddienst

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

Werkingsmiddelen jeugddienst

Jeugddienst

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00
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2012
Nodige
Onderzoeken en middelen
plan uitwerken
voorzien en
acties uitvoeren

2013
Acties evalueren

