Jeugdruimte: Een kinderspel?
Onderzoek naar jeugdruimte in Affligem

In deze bachelorproef wordt een overzichtelijk, volledig en actueel beeld gegeven van alle aspecten die met
jeugdruimte in Affligem te maken hebben. Het huidige beleid wordt geanalyseerd, de jeugd van Affligem wordt
bevraagd naar de mening die zij over hun jeugdruimte hebben en wat zij vinden dat de prioriteiten van de
gemeente moeten zijn. Dit wordt vervolgens getoetst aan de huidige situatie. Zo draagt het onderzoek dat in
deze bachelorproef beschreven is bij tot de kennis van jeugdruimte in Affligem en helpt het de gemeente haar
prioriteiten (bij) te stellen in haar beleid.
De vraagstellingen uit deze bachelorproef zijn de volgende:
 Wat is jeugdruimte in Affligem en waarom is het belangrijk?
 Wat zijn de actuele gebreken van de jeugdruimte in Affligem?
 Hoe gaat de gemeente om met de ontwikkeling van jeugdruimte en wat zijn de verschillende stadia die
zij doorloopt?
 Wat zijn de prioriteiten van de plaatselijke jeugd op het vlak van jeugdruimte en komen deze overeen
met de huidige prioriteiten van het jeugdbeleid?
In het eerste hoofdstuk wordt een algemeen kader gegeven van wat jeugdruimte is en waarom het belangrijk is
dat een gemeente hierin investeert. Verschillende aspecten van veiligheid versus avontuurlijkheid van
jeugdruimte worden besproken, waaruit blijkt dat té veilige speeltuigen een negatieve invloed kunnen hebben
op de ontwikkeling van het kind. Er wordt duidelijk dat er verschillende stadia voorhanden zijn die een
gemeente kan doorlopen bij de ontwikkeling van jeugdruimte. Deze stadia zijn gericht op het vinden van een
evenwicht tussen een uitdagende en toch veilige jeugdruimte. Kinderen- en jongerenparticipatie is daar de
belangrijkste stap in.
Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk de bestaande jeugdruimte en de werking van het jeugdwerk in
Affligem geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het beleid de voorbije jaren al enkele positieve verwezenlijkingen heeft
teweeg gebracht. Het actuele beleid en de verschillende organen betrokken bij de jeugdruimte worden geduid
en er wordt een overzicht gegeven van alle jeugdwerkingen die actief zijn in Affligem. Uit dit onderzoek blijkt
dat er nog verschillende pijnpunten zijn bij de jeugdruimte. De laatste jaren zijn er echter al veel positieve
ontwikkelingen gebeurd, dankzij de nieuwe jeugdconsulente.
In het laatste hoofdstuk wordt een uitgevoerd onderzoek beschreven naar de huidige plaats van de jeugd in
Affligem en hun behoeftes. De bevraging werd afgenomen op de verschillende lagere scholen van de gemeente
en, bij gebrek aan middelbare scholen in de gemeente, in de tienerwerking. Zoals verwacht wordt duidelijk dat
de jeugd van Affligem het meeste thuis is, maar liever hun vrije tijd op andere plaatsen zou doorbrengen: in
parken, bossen of op straat. Er wordt duidelijk dat het onveiligheidsgevoel van de ouders over deze plekken een
grote verhinderende factor is voor de kinderen om daar te spelen. De jeugd geeft onder meer aan dat haar
voornaamste prioriteiten speelstraten en meer inspraak bij het ontwikkelen van jeugdruimte zijn. Uit dit
onderzoek blijkt dat de prioriteiten die de jeugd stelt anders zijn dan de prioriteiten van de gemeente. Aan de
hand van deze resultaten kan de gemeente zijn beleid aanpassen en een visietekst uitschrijven over
jeugdruimte in Affligem.
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