Advies Jeugdraad Knokke-Heist: Gemeenteraadsverkiezingen
Op zondag 14 oktober 2018 trokken we opnieuw met z’n allen naar de stembussen. In Knokke-Heist
waren dit 2044 inwoners tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar oud op een stemgerechtigd
inwonersaantal van 27219. Dit kwam neer op ongeveer 7.5% van de kiezers. Bij het uitbrengen van
hun stem hebben zij aandacht gehad voor de plannen die de lokale politici hebben in domeinen die
hen erg aangaan. Verder waren zij er ook attent op zijn of de bezorgdheden van de jeugd
meegenomen worden.
Om de meningen van de jeugd in kaart te brengen hebben wij een enquête opgesteld die over
veertien verschillende thema’s handelt. De enquête werd afgenomen via de jeugdbewegingen,
scholen en sociale media gedurende de zomer. De thema’s die behandeld werden in de enquête
waren ‘Veiligheid’, ‘Economie’, ‘Onderwijs’, ‘Mobiliteit’, ‘Vrije tijd’, ‘Sociaal contact’, ‘Diversiteit’,
‘Werkgelegenheid’, ‘Milieu’, ‘Ruimtelijke ordening’, ‘Inspraak en participatie’ en ‘Dienstverlening’.
De thema’s of domeinen die de meerderheid van onze participanten aan de enquête vooral ten harte
gaan zijn ‘Veiligheid’, ‘Onderwijs’, ‘Mobiliteit’, ‘Vrije tijd’, ‘ Sociaal contact’ en ‘Economie’. Uit de
open vragen die we stelden, hebben we ondervonden dat de sterke vergrijzing in Knokke-Heist
evenals de prijzen van huisvesting ook thema’s zijn waar onze jongeren over nadenken.
Daarom belichten wij hieronder de thema’s ‘Mobiliteit en verkeersveiligheid, ‘Vrije tijd en
speelruimte’, ‘De band tussen de toeristische economie en overlast’ evenals ‘Vergrijzing’. Thema’s
waar de jeugd van Knokke-Heist zich zorgen over maakt. Het is uw kans om hiermee aan de slag te
gaan en iets te veranderen hierin.
Indien u meer informatie wenst, kunt u de analyse van de enquête die in percentages per vraag de
mening van onze jeugd weergeeft.
Mobiliteit en verkeersveiligheid
Alle ouders vinden het belangrijk dat hun kind veilig geraakt waar hij of zij moet zijn. Of dit nu naar
de sportclub is, één van de jeugdbewegingen, school of een fuif maakt geen verschil. Vaak wordt er
vergeten dat kinderen afhankelijk zijn in termen van vervoer en zich dus enkel te voet, met de fiets,
het openbaar vervoer of met hulp van volwassenen kunnen verplaatsen.
De overgrote meerderheid van de zwakke weggebruikers bestaat uit kinderen en jongeren. Daarom
is het belangrijk (nog) meer aandacht te hebben voor veilig fietspaden, voetpaden,
oversteekplaatsen, spiegels in de dode hoeken van straten, en dergelijke. (Hier denken wij
bijvoorbeeld aan hoek van de Sebastiaan Nachtegaelestraat en de Edward Verheyestraat. Op de fiets
is het erg moeilijk om te zien of er auto’s komen.)
Verder zit een groot deel van die 7.5% kiezers ook ergens op kot in een grootstad. Zij gebruiken dus
ook vaker de bus of de trein om op een milieuvriendelijke, betaalbare en (voor de ouders) niet
belastende manier naar school te gaan. Geef jongeren in hoeverre dit mogelijk is inspraak in de
manier waarop het openbaar vervoer georganiseerd wordt.
Ook wordt het openbaar vervoer vaak door de jeugdbewegingen (Scouts Knokke, FOS, KSA, Oranje
en Chiro) gebruikt om naar hun kampplaatsen te gaan. Echter is het voor de jeugdbewegingen niet
makkelijk om hun kampkosten naar ouders toe zo laag mogelijk te houden, gezien het openbaar
vervoer stelselmatig duurder worden. Indien hiervoor een tussenkomst van de stad uit kan voorzien
wordt, indien dit noodzakelijk is, hoeven jeugdbewegingen ook tijdens jeugdactiviteiten minder
beroep doen op de ouders wat een positieve impact heeft op het milieu. Hier zouden subsidies om
het openbaar vervoer te gebruiken met een jeugdbeweging, ondanks de prijsstijgingen bij de NMBS
en De Lijn, een goede boost geven.

Help met andere woorden duurzame mobiliteit voor de jeugd meer bereikbaar, makkelijker en
goedkoper te maken!
Vrije tijd en speelruimte
Vrije tijd en spelen, deze twee zaken lijken onlosmakelijk met de jeugd verbonden! Over het
vrijetijdsaanbod in de zin van jeugdverenigingen, sportverenigingen en cultuurevenementen Is het
grootste deel van de jeugd blij met het aanbod dat Knokke-Heist biedt. Procentueel gezien geeft
85.1% van onze participanten aan dat er voldoende jeugdbewegingen zijn, 86.8% geeft aan dat er
voldoende of meer dan voldoende sportmogelijkheden aangeboden worden en 81.1% geeft aan dat
er voldoende culturele activiteiten zijn.
Wat echter een grotere vraag van de jongeren lijkt te zijn is het aanbod in verband met fuiven. 65.5%
van onze participanten geeft aan meer fuiven te willen. Het grootste deel van de jongeren heeft de
verhalen van hun ouders en oudere vrienden/neven/nichten gehoord over de wekelijkse
strandfuiven in de zomer. Zij lijken de afzwakking naar één strandfuif in de hele zomerperiode in
plaats van acht jammer te vinden. Over deze ene strandfuif komen frustraties in verband met de
klachten over geluidsoverlast van de senioren snel naar boven. Deze klachten zijn enigszins
begrijpelijk. Aan de andere kant dienen we te voorkomen dat we in een ‘klachtenmaatschappij’
terecht komen, waar degene die het luidst zijn mening geeft uiteindelijk gehoord wordt.
Een groot tekort aan fysieke speelruimte waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven is gelukkig
iets wat in onze gemeente dankzij onze ligging aan de zee minder problematisch is dan in de
grootsteden. Verder kunnen wij enkel vol lof spreken over de vernieuwde speeltoestellen en pleinen doorheen Knokke-Heist. Ook het vernieuwde skatepark aan ‘t Verzet is een prachtig initiatief.
Wat hier echter minder nieuws is, betreft de visering van de politie naar de jongeren die daar skaten
toe. Verschillende malen op een dag werden jongeren door de politie apart genomen om
gefouilleerd te worden en hun fietstassen en rugzakken te tonen. Wanneer dit verschillende malen
op één dag bij éénzelfde jongere gebeurt, lijkt het ons logisch dat er frustraties bij de jongere
ontstaan. Wij zijn van mening dat er werk is aan de vooroordelen en onterechte connotaties die een
skatepark bij de politie teweeg brengt.
De band tussen toeristische economie en overlast
De publieke ruimte en het toezicht daarop staat nu al enkele jaren onder druk, terwijl jongeren vaak
intensieve gebruikers hiervan zijn. Het is in deze ruimte waar zij spelen en rondhangen. Dat dit nu net
als overlast beschouwd wordt, is problematisch! Dit alles maakt net deel uit van opgroeien. Alle
ouders en grootouders zijn erover eens dat kinderen ruimte nodig hebben om te spelen. Maar
wanneer dit in de buurt komt van hun stille achtertuin en niet op afgelegen afgebakende terreinen is,
blijkt dit een probleem te zijn. Daarom opteren wij om een campagne op te richten ‘Laat kinderen
kind zijn, laat kinderen luid zijn!’. Een campagne waarbij op verschillende openbare locaties affiches
of borden worden geplaatst met dergelijke slogans om de buurtbewoners er attent op te maken dat
kinderen nog steeds graag (luid) spelen en kinderen gewoon kind mogen zijn.
Jong zijn staat niet gelijk aan overlast. Daarom vragen wij met aandrang om kinderen en jongeren de
ruimte en een plek te geven om zichzelf te zijn, om jong te zijn. Heb begrip voor hun leefwereld. Ga
in dialoog in plaats van bestraffend of belerend te werk te gaan. Moedig jongeren aan in plaats van
hen te ontmoedigen.
Tijdens het toeristisch hoogseizoen in Knokke-Heist, de zomer, komen de klachten van de overlast
door de jeugd nog meer dan in andere periodes naar voor. Wij vinden het erg belangrijk om mee te
geven dat ‘onze’ jeugd, de jeugd die hier geboren en getogen is, op deze momenten vooral bezig is
met de kinderen van hun jeugdbewegingen een zalige tijd te bezorgen, zich in te zetten op de

speelpleinen, een extra zakcentje te verdienen in de horeca of te werken in de vele strandbars die
Knokke-Heist rijk is. Dergelijke uitspraken zorgen er hoe langer hoe meer voor dat de jeugd van
Knokke-Heist zich geviseerd en niet gehoord voelt in hun eigen gemeente.
Vergrijzing en huisvesting
De vergrijzing is iets waar de meeste kustgemeenten mee te maken hebben. Deze vergrijzing is in de
ogen van de jeugd prominent aanwezig. Naast het ‘rusthuisgevoel’ in de niet-zomerperiodes zorgt de
dure huisvesting ervoor dat slechts weinig jongeren zich in Knokke-Heist kunnen of willen vestigen.
Projecten zoals Heulebrug en de Keuvelwijk kunnen alleen maar aangemoedigd worden. Helaas
merken we hier dat de overvloed aan regels en voorschriften ervoor zorgt dat dergelijke projecten
zowel duurder als moeilijker te verwezenlijken wordt.
Door deze regels en voorschriften wordt het voor jongvolwassenen moeilijker en moeilijker om zich
op deze ‘betaalbare’ plaatsen te vestigen. Een rechtstreeks gevolg hiervan is minder jongeren in
Knokke-Heist en dus ook minder jongeren in de jeugdbewegingen. Dit maakt dat jeugdbewegingen in
de toekomst een uitstervend ras zullen worden.
Wij hopen u dankzij dit advies een beter zicht te hebben gegeven op hoe de jeugd van Knokke-Heist
denkt over Knokke-Heist.

