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Betreft: Advies meerjarenplan Cultuur Knokke-Heist 2020-2025
Beste,
De Jeugdraad van Knokke-Heist geeft een positief advies op het meerjarenplan Cultuur Knokke-Heist 20202025. Hierbij willen zij ook enkele praktische voorstellen geven voor de vier verschillende zuilen (Jeugd,
Erfgoed, Bibliotheek en Cultuur) en enkele bedenkingen. Deze voorstellen en bedenkingen verdienen in
haar ogen aandacht, doch is niet van dergelijke aard dat dit een negatief advies zou verantwoorden.
Bibliotheek
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Wij staan als jeugdraad volledig achter workshops gericht naar jongeren zoals Coderdojo. Belangrijk
hierin mee te nemen vinden we de laagdrempeligheid van deze workshops. Ook kinderen en
jongeren met minder financiële middelen zouden aan dergelijke zaken moeten kunnen deelnemen.
De voorleesweken zijn een schitterend initiatief. Wel stellen we voor deze uit te breiden naar
verschillende weken doorheen het jaar. Een ander voorstel hierbinnen is een themavoorleesweek:
dan kunnen kinderen een thema kiezen waar ze zich in interesseren. We stellen voor standaard
enkele thema’s voor te dragen om de voorbereiding vlotter te laten verlopen. De ideeën die de
kinderen tijdens die weken voortbrengen kunnen dan in de volgende voorleesweek verwerkt
worden. Naar promotie toe kunnen boektitels bekend gemaakt worden of de boeken kunnen
voorgesteld worden in de klas. Op die manier kunnen stemmingen ook in de klas geïncorporeerd
worden en kunnen deze eventueel in het lessenpakket worden opgenomen.
Om de leescultuur bij iedereen aan te wakkeren stellen we specifieke leesklassen voor
anderstaligen voor
Als jeugdraad staan wij compleet achter de boekenruilkastjes. Enkele locatievoorstellen zijn: alle
scholen (middelbaar, lager, kleuter), Cultuurcentrum Scharpoord, ’t Verzet, Sociaal Huis, De Marge,
kerken, station
Het Collect & Go systeem in combinatie met de kluisjes klinkt eveneens erg interessant.
In verband met de workshops & lezingen hebben wij als jeugdraad enkele voorstellen: Artificiële
Intelligentie, coderen, koken, 3D-printen, lasercutting, workshops in MAAK, duiding actualiteit op
maat van jongeren (zoals Karrewiet), …
Om de leesdrempel omlaag te halen stellen wij voor het lidgeld van de bibliotheek te verlagen of
indien mogelijk weg te laten.
We merken op dat de bibliotheek als een plek voor oudere en meer eenzame mensen toegankelijk
gemaakt wordt. We zouden dan ook graag de bibliotheek als ‘hangplek’ , waar jongeren kunnen
zitten, voorstellen.
In verband met de bibliotheek van Westkapelle is de jeugdraad verdeeld. Een mobiele bibliotheek
is iets dat een deel van de leden wel aanspreekt, een ander deel van de leden vindt een vaste

plaats noodzakelijk. Een eventuele herlocalisatie naar de kerk lijkt niet iedereen haalbaar, hoewel
een ander deel van de jeugdraad dit wel een mogelijke optie lijkt.
Erfgoed
•

•

•

De volledige jeugdraad vindt dat kunsttentoonstellingen op strandbars nodig zijn. Knokke-Heist
staat als kust- en kunstgemeente bekend. Waarom kunnen beiden niet geïncorporeerd worden?
Kunsttentoonstellingen zijn op die manier laagdrempelig (voor de jeugd) en kunnen het grote
publiek bereiken. Ook kunnen jonge artiesten via deze weg op unieke locaties tentoonstellen.
In verband met de rebranding en hernaming van Sincfala vinden wij het als Jeugdraad jammer dat
in dit hele proces en de naamsverandering geld wordt gestoken. Geld dat wellicht interessanter
naar de jeugd en cultuur in het algemeen gespendeerd zou kunnen worden.
Laagdrempeligheid naar jeugd: over het volledige jaar zijn er al veel initiatieven, waar we wel trots
op zijn. Helaas zijn deze niet transparant naar jongeren en weten veel mensen hier niets over.
Inzetten op communicatie naar jongeren en hiervoor ook verschillende kanalen en sociale media
gebruiken!
Cultuurcentrum

•

•
•

•
•

We stellen voor het aanbod naar jongeren meer aan te passen (films, tentoonstellingen etc).
Eventueel kunnen er stemmingen gehouden worden om de inspraak hierin te verhogen. Verder
willen we graag films voorstellen op alternatieve locaties: op het strand, op het water: bv op
zegemeer,…
Producties met jongeren meer wijd verspreid bekend maken via verschillende kanalen.
Subsidies voor jongeren die iets willen organiseren los van jeugdbewegingen, vgl. onderdeel
jeugdwerkinitiatieven subsidies voor jeugdcultuur. Weinig tot geen jongeren die niet in
jeugdbewegingen zitten weten waar ze informatie kunnen halen omtrent zaken zelf organiseren of
de aanvraag materialen en dergelijke. Hieromtrent dient er meer communicatie te komen.
Meer promotie van bestaande klassieke gezelschappen naar jongeren (Zeegalm, Sint-Cecilia, …)
Meer plaats voor jonge creatievelingen: muziek, kunst, dans…
Jeugd

Omtrent de lokalen van de Marge breder openstellen voor gebruik hebben we als jeugdraad enkele
bedenking. Dit is in het verleden nog voorgesteld/gevraagd door verschillende jeugdbewegingen. Hierop is
toentertijd een negatief advies gekomen. Indien de Marge breder wordt opengesteld naar het publiek en
hierbij effectief overnachtingen te voorzien dienen ook de andere jeugdlokalen (jeugdbewegingen)
aangepakt te worden om te mogen overnachten. Ook over de ligging van de nieuwe jeugdsite is de KOR
nog niet overtuigd.
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