3043 KINDEREN &
JONGEREN AAN HET WOORD

DOEL
Dit belevingsonderzoek heeft twee
doelstellingen. Sint-Niklaas ziet als
kind- & jeugdvriendelijke stad kinderen
en jongeren als volwaardige burgers
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en niet enkel als doelgroep waarvoor
beleid wordt gemaakt. Daarom mikt
het project op hun betrokkenheid en
participatie. We bevragen kinderen en
jongeren niet enkel rond een item of
een deelproject, maar we gaan op →
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INTRO

Hoe ervaren kinderen en jongeren
tussen 6 & 26 jaar het om in SintNiklaas te wonen, naar school te
gaan, te spelen en rond te hangen?
Wat zouden zij veranderen als zij het voor het
zeggen hadden? Met deze vraag gingen we met
het belevingsonderzoek “Baas in Sint-Niklaas”
tussen februari en augustus 2018 op zoek naar
de stem en mening kinderen en jongeren over
de stad.

TRAJECT
Het traject bestond uit 2 grote fasen
namelijk een brede bevraging en een
diepgaander onderzoek.
1. BREDE BEVRAGING

“Wat zou jij veranderen als jij het voor
het zeggen had?”, “Waar zou jij het
meeste geld op inzetten als baas van
de stad”? Met deze vragen gingen we
op zoek naar de thema’s waar kinderen
en jongeren in Sint-Niklaas van wakker
liggen. Wat moet volgens hen worden

aangepakt in onze stad en wat zou
volgens hen dus topprioriteit zijn?
1411 kinderen (6-12 jaar) en 1155
jongeren (12-26 jaar) gaven hierover
hun mening. Dit deden ze aan de
hand van invulkaartjes die we zelf
ontwikkelden en aan de hand van de
“Jeugdmonitor”, een bevragingstool
die de Vlaamse overheid ter beschikking
stelt. Via de tool kwamen we te weten
hoe zij wonen en leven in Sint-Niklaas
ervaren. De kinderen zagen we in 9 verschillende basisscholen, de bibliotheek
en tijdens de kinderbuurtwerking Goegebuurt. Jongeren gaven hun mening
tijdens het spelen van het serious urban
game “Mayor @ your town” van EW32,
bij een inspraakmoment in het stadhuis
in samenwerking met participatiebureau
Levuur, op de speelplaats van 4
secundaire scholen en via een online
webformulier en onze sociale media.
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De top 3 van prioritaire thema’s bij
kinderen:
→ Natuur en milieu • 70%
→ Samen gelukkig leven • 46%
→ Spelen en hobby’s • 35%
Jongeren plaatsen deze thema’s het
hoogste op de agenda:
→ Vrije tijd • 71%
→ Veiligheid en bescherming • 48%
→ Natuur en milieu • 42%
2. DIEPGAANDER ONDERZOEK

Op basis van de thema’s en op maat van
elke doelgroep werden verschillende
methodieken ontwikkeld. Zo kwamen
we meer te weten over wat kinderen en
jongeren hun ervaringen zijn over hun
prioritaire thema’s. Wat gebeurt er al,
hoe zien ze dat en wat kan er volgens
hen anders of beter? In deze brochure
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INTRO

zoek naar de betekenis die ze geven
aan leven of vertoeven in onze stad.
Anderzijds willen we met “Baas in
Sint-Niklaas” verder inzicht verwerven
in hun leefwereld in functie van de
volgende bestuursperiode (2019-2024)
en (nieuwe) beleidsinitiatieven.

wordt bij elk thema de gebruikte
methodiek kort toegelicht.
Voor het diepgaander onderzoek
gingen we in gesprek met 477 kinderen
en jongeren in 29 inspraakmomenten.
21 van deze momenten waren tijdens
schooltijd, waaronder 3 in OKANklassen (Onthaalklas Anderstalige
Nieuwkomers). In de vrije tijd
zagen we kinderen op pleintjes
bij de Pretcamionet en tijdens de
zomerprojecten van JOS vzw (Beenaert,
Kroontjescrew en Goegebuurt).
Jongeren zagen we tijdens schooltijd en
enkele momenten in de vrije tijd zoals
bijvoorbeeld een inspraakmoment over
evenementen in Sint-Niklaas. Om te
weten te komen wat jongeren in hun
vrije tijd doen, volgden we een 20-tal
leerlingen een week lang via Snapchat.
In deze publicatie geven we inzicht
in de resultaten van dit diepgaander
onderzoek. Dit per prioritair thema.
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HOBBY’S
OVERZICHT MET AANBOD HOBBY’S
Kinderen beleven hun vrije tijd op zeer verschillende
manieren. Het is voor hen niet altijd even duidelijk wat
je allemaal kan beoefenen aan hobby’s. Ze zouden het
fijn vinden hier een duidelijk overzicht van te hebben.
Bij kinderen spelen ouders een bepalende rol om
een bepaalde hobby (al dan niet) te beoefenen.
Vele kinderen mogen wel zelf hobby’s aanbrengen.
In zo’n geval geven sommigen aan dat ze deze dan
wel bijvoorbeeld een jaar moeten proberen volhouden.
Afhankelijk van waar de hobby zich bevindt, mogen ze
hier alleen of onder begeleiding naar toe.

VEILIG NAAR JE HOBBY
Heel wat kinderen mogen niet alleen op pad omdat
het volgens hun ouders te onveilig is. Het onderzoek
bevestigt dat in Sint-Niklaas heel wat kinderen tot de
“achterbankgeneratie” behoren. Ze worden van de ene
plek naar de andere gebracht met de auto. Kinderen
vinden het nochtans belangrijk om alleen naar hun
hobby te kunnen geraken.

VRIJE TIJD

VRIJE TIJD

Zowel voor kinderen als voor jongeren is vrije tijd een
belangrijk thema om op in te zetten. 71% van de jongeren
en 35% van de kinderen zou hier als baas van Sint-Niklaas
werk van maken. Aan de hand van onderstaande
methodieken kregen we inzicht in de vrijetijdsbesteding van
kinderen en jongeren:
Via een vrijetijdsdagboek bij kinderen en Snapchat-methodiek
bij jongeren kwamen we te weten waarmee ze zich (het liefst)
bezig houden in hun vrije tijd.
Bij kinderen gingen we aan de hand van een fictieve busrit in
de klas langs allerlei plekken in Sint-Niklaas op zoek naar hoe
kinderen die plekken ervaren.
Jongeren kregen de opdracht een collage te maken van hun
ideale chillplek.
Met jongeren gingen we in gesprek over evenementen
in Sint-Niklaas aan de hand van een “fishbowl-gesprek”.
Enkele experten van de dienst evenementen en het jeugdhuis
gaven hun mening en nadien werd met de jongeren in dialoog
gegaan.

GAMEN EN YOUTUBE
Tekenen, kleuren, knutselen, boekjes lezen doen
kinderen vaak. Zich met hun gsm bezighouden en
gamen zijn ook zaken die een groot deel van kinderen
hun vrije tijd in beslag neemt. Kinderen zoeken vaak
filmpjes op via Youtube, luisteren naar muziek, maken
zelf filmpjes en kijken Netflix, ze kijken weinig TV.
Verder helpen ze hun ouders regelmatig met de tafel
dekken, dieren verzorgen, koken… en gaan ze op
bezoek bij familie. Heel wat kinderen zouden als baas
van Sint-Niklaas investeren in een gamecenter of
ruimte met playstations waar je samen kan spelen.
Jongeren hebben ook uiteenlopende manieren
om hun vrije tijd te beleven. Heel wat jongeren hebben
hobby’s of zitten in een vereniging (academie, sportclub, jeugdvereniging…) maar ook heel wat jongeren
doen een hobby in niet georganiseerd verband.
Jongeren spreken in hun vrije tijd vooral graag
af met vrienden en communiceren vaak met elkaar via
sociale media. Samen neemt dit een groot deel van
hun vrije tijd in beslag. Net om deze reden is gratis wifi
in de stadskern een quick-win waar heel vaak naar
werd gevraagd. Ook Netflix en Playstation zijn enorm
populair. →
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“Ik wil dat alle
kinderen goed
kunnen spelen
en hun hobby’s
kunnen doen”

VOETBAL EN BASKET

↑ OTMAN
“In Sint-Niklaas zijn er te weinig
goede voetbalplekken”

Voetbal is heel populair bij zowel kinderen als jongeren,
vooral bij jongens. Ze voetballen veel op pleintjes in de
buurt waar ze wonen. De Soccer Arena in Sint-Niklaas
in het Industriepark vinden jongeren alvast een heel
leuke plek. Jonge voetballers geven aan dat ze het
jammer vinden dat ze niet mogen voetballen op het
grote voetbalveld aan de Witte Molen en op de terreinen rond het Puyenbeke-stadion. De vraag naar meer
voetbalplekken is groot.
Verder geven jongeren aan dat de bestaande
voetbal- en basketpleintjes opgeknapt kunnen worden.
Nieuwe voetbal- en basketdoelen, nieuwe belijning
en degelijke verlichting vergroten volgens hen de
gebruikswaarde. Verschillende jongeren ijveren voor
voetbaltornooitjes op de openbare voetbalplekken.
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VRIJE TIJD

De meeste jongeren doen thuis taakjes zoals in de tuin
helpen, afwassen, tafel dekken, eten maken, met de hond
wandelen… en krijgen hier in ruil soms wat geld voor.

SPORTCLUB
Veel jongeren zitten in een sportclub. Daartegenover
zijn er ook heel wat jongeren die niet in clubverband
sporten. Volgens jongeren zijn er heel wat drempels.
Ze zouden het wel willen maar vinden de weg er niet
echt naartoe. Het is ofwel te ver weg, te duur of niet
gekend. Er zijn ook heel wat jongeren die het leuker
vinden hun sport op zichzelf te beoefenen dan in
clubverband.

JEUGDVERENIGING
Voor een heel aantal kinderen en jongeren is de jeugdvereniging een belangrijke plek waar ze graag zijn.
Daar tegenover kregen we van heel wat andere kinderen
en jongeren te horen dat ze zich net niet aangesproken
voelen door een jeugdvereniging. Ze ervaren jeugdverenigingen als niet aantrekkelijk, als enkel voor een
bepaalde groep kinderen en jongeren of als een plek
waar je vuil wordt of dingen moet doen die je niet leuk
vindt.

“Kinderen
zouden veilig en
alleen op hun
hobby moeten
kunnen geraken”
“Waarom
krijg ik met de
vrijetijdspas geen
korting bij de
fitnessclub?”

11

Kinderen spelen heel graag buiten in hun eigen buurt.
Net daarom zijn nieuwere speelterreinen met speeltoestellen bij de meeste kinderen een topprioriteit.
Het valt op dat veel kinderen duidelijk aangeven deze
dicht bij huis te willen of minstens veilig bereikbaar.
Meer Buitenspeeldagen en de Pretcamionet die vaker
langskomt zijn andere, vaak genoemde voorstellen.
Over de pop-up speelplek op het Sint-Nicolaasplein
waren verschillende bevraagde kinderen enthousiast.
Kinderen fietsen heel graag op straat, helaas is
dat niet altijd mogelijk. Veiligere buurten, meer fietsen speelstraten zijn dan ook hun vaak genoemde
voorstellen. Plekken waar kinderen graag zouden
willen spelen:
→ Grote Markt
→ Hendrik Heymanplein
→ Puyenbeke en omgeving Watermolenwijk
→ Koningin Elisabethplein
→ Stadspark
→ Adolf Daensplein

VRIJE TIJD

BUITEN SPELEN
WITTE MOLEN
Bijna alle kinderen kennen deze plek en weten wat er
te doen valt. Ze vinden het een leuke plek om te voetballen, spelen, skaten… Het er is vaak druk en er zijn
veel andere kinderen om samen mee te spelen en een
match mee te voetballen. Het is ook gewoon leuk om er
wat rond te hangen. Er zijn heel wat kinderen die leren
skaten/steppen nu er een skatepark is. Kinderen geven
aan dat het soms wat moeilijk is te spelen aangezien er
ook veel tieners hangen. Een aantal van de bevraagde
kinderen beoefent ook een sport in de sporthal.
Ook jongeren vinden het nieuwe wijkpark Witte
Molen een leuke plek in Sint-Niklaas. Ze spreken hier
af, skaten, voetballen… We kregen te horen dat er hier
veel verschillende “soorten” jongeren graag komen.
Sommige jongeren geven aan dat drugs en alcohol er
een probleem is. Bovendien zouden jongeren er graag
meer evenementen zien die geschikt zijn voor hen.

“Ik zou willen
dat we op straat
kunnen spelen”

↑ De Witte Molen
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“Ik zou misschien
in meer straten
een park ofzo
plaatsen dicht in
de buurt zodat
er meer kinderen
kunnen spelen”

“Veel meer
speeltuinen
zodat kinderen
kunnen spelen en
dan hebben ze
ook frisse lucht”

ZWEMBAD

“Er is weinig
te doen, er zijn
geen glijbanen”
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Bijna al de kinderen vinden het zwembad van
Sint-Niklaas saai. Een nieuw of vernieuwd
zwembad met glijbanen en springplank staat
enorm hoog op hun prioriteitenlijstje. Weinig kinderen
gaan buiten de schooltijd zwemmen. Wie geluk heeft,
gaat regelmatig naar het zwembad van Beveren,
Dendermonde of Bornem. Heel wat kinderen geraken
daar echter niet.
Ook jongeren geven aan dat ze het zwembad
in Sint-Niklaas niet leuk vinden. Velen zakken af naar
andere steden en vinden het erg jammer dat ze dat
in hun eigen stad niet hebben. Naast het verbeteren
van het Sinbad, kwam het voorstel om de putten aan
SVK open te stellen als openlucht zwemplek.

VRIJE TIJD

LEUKE EN MINDER LEUKE
PLEKKEN IN DE STAD
GROTE MARKT
De Grote Markt is een plek die volgens
kinderen een opknapbeurt verdient.
Iedereen kent de Grote Markt
en weet dat het de grootste van België
is. Ze zouden trotser zijn op ‘de leukste’,
‘de groenste’, ‘de gezelligste’... Grote
Markt. Ook het Hendrik Heymanplein
zouden ze zelf leuker kunnen inrichten.
Jongeren vinden het jammer dat
er op de Grote Markt weinig te beleven
valt. Ze willen de markt graag anders
inrichten. Ze missen leven op deze centrale plek in het hart van de stad. Meer
groen, leuke zitelementen en gezelligheid zijn volgens hen de belangrijkste
aanpassingen. Ook zouden ze er graag
meer evenementen voor jongeren zien.
→

“Jammer dat die
zo groot is en er
niets te doen is”
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“Er zouden wel
wat meer dingen
voor kinderen
moeten zijn”

Kinderen vinden het stadspark een leuke en mooie
plek. Er staat een prieeltje, er is water met eenden en
veel vogels. De parkconcerten vinden ze leuk. Heel wat
kinderen weten niet dat er een speeltuin is. De kinderen
die de speeltuin kennen vinden die niet zo een leuk,
want je kan er alleen maar klimmen. De kinderen zouden in het stadspark graag een grotere, avontuurlijke
speeltuin hebben. Het zou ook leuk zijn als ze in het
water konden spelen. Bovendien geven kinderen aan
dat ze graag meer parken willen in de stad waar het
ook leuk is voor kinderen om te vertoeven.

DE STER
De bevraagde kinderen vinden De Ster een leuke plek
in Sint-Niklaas. Ze komen hier zowel met school als in
hun vrije tijd. De speeltuin is heel leuk, het water vinden
ze wat vies. Dat zou properder mogen zijn. Bovendien
vragen kinderen waarom dit geen gratis speelplek is.

TRAMPOLINEPARK
Een zeer vaak gehoord voorstel is een trampolinepark in Sint-Niklaas. Zowel kinderen als tieners gaan
daarvoor vaak naar Lochristi en Gent. Ze hopen op
een trampolinepark in onze stad.
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← GITTE & PIETERNELLE
“Wij willen meer gezellige plekken
in Sint-Niklaas waar we gewoon
wat kunnen zitten en praten”

CHILLPLEKKEN
Jongeren chillen graag in hun vrije tijd. Bij elkaar zijn
en wat praten, lachen, samen filmpjes bekijken... doen
ze graag bij vrienden thuis maar ook in de publieke
ruimte. Jongeren geven aan dat ze weinig plekken
hebben om gewoon te zitten.
Jongeren hebben nood aan plaatsen waar ze
gewoon mogen zijn en niet verplicht zijn iets te drinken.
De ideale chillplek is volgens hen een groene, gezellige
plek in de openbare ruimte met leuke zitelementen.
Er kunnen ook optredens, evenementen e.d. georganiseerd worden. Jongeren dromen van een plek met bar,
goedkope drinks en snacks, waar je ook je eigen eten
en drinken mag consumeren, elke vrijdag een dj die
ze kennen, een beach-gevoel met vuurkorven, (drink)
fonteinen, een openbaar toilet… Het Sint-Nicolaasplein
wordt vaak genoemd als een plek met potentieel.
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VRIJE TIJD

STADSPARK

De bevraagde jongeren geven echter aan dat er
minder terrassen zouden moeten zijn zodat er meer
plaats is om gewoon te hangen.
Er zijn te weinig restaurantjes of leuke plekjes
om te eten in de stad. De enkele leuke plekken zijn
vooral overdag open.
Veel jongeren missen een leuk jongerencafé.
Ze kennen jeugdhuis Den Eglantier als de naam van de
fuifzaal. Ze zijn er vaak wel al eens geweest. De instuif
van het jeugdhuis als ontmoetingsplek is door zeer
weinig jongeren gekend. Degene die het jeugdhuis en
de PUINTUIN wel kennen, geven aan dat er een hoge
drempels om binnen te komen. Je moet namelijk een
hele gang door vooraleer je ziet dat het een plek voor
jongeren is. Sommige jongeren geven ook aan dat ze
er niet komen omdat er niemand komt die zij kennen.
Het is voor hen belangrijk om ergens naartoe te gaan
waar ze ook leeftijdsgenoten tegenkomen. →

STADSSCHOUWBURG
De meeste kinderen komen enkel in de stadsschouwburg met school. Ze vinden de stadsschouwburg en
theater niet zo leuk. Slechts enkelen weten of staan
er bij stil dat er ook aanbod is tijdens hun vrije tijd.
Ook jongeren kennen de stadsschouwburg niet echt
en weten niet wat er te doen is. Ze komen er enkel
met school maar zelden in hun vrije tijd.

Bijna alle kinderen en jongeren kennen de bib. Heel wat
kinderen komen er enkel met school. Ze weten dat je er
kan gamen op de computer en spelletjes kan huren.
Ze vinden het op zich geen speciale plek, het zou er wat
gezelliger mogen worden. Dat kan bv. door een aparte
ruimte met (game)computers en sfeermuziek. Het is
wel een goede plek om in stilte je huiswerk te maken
en informatie op te zoeken.

“Het is er een
beetje saai”
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SHOPPEN
Kinderen houden van shoppen.
Ze gaan allemaal heel graag naar
Action, Waasland Shopping Center,
Zeeman, Euroshop… Ze vinden het
Waasland Shoppingcenter ook leuk om
gewoon wat rond te hangen en een
ijsje te eten. Er zouden nog wat meer
speeldingen mogen zijn. Ze vinden het
leuk dat er een Quick is en je er soms
bekende mensen tegen kan komen.
De Stationsstraat vinden kinderen ook
heel leuk. Er zijn mooie winkels, de
fonteinen zijn heel leuk en soms krijg
je er gratis drinken. Ze vinden het heel
goed dat er geen auto’s mogen rijden.
Verder vinden kinderen dat er meer winkels zouden mogen komen in de stad.
Ook jongeren (niet enkel meisjes
maar ook jongens) gaan graag naar het
Waasland Shoppingcenter. Ze vinden
het een leuke plaats om ook wat rond te
hangen. Heel wat jongeren geven zelfs
aan dat ze er nooit gaan shoppen, maar
gewoon wat rondhangen, afspreken,
’s middags iets gaan eten, iets drinken…

VRIJE TIJD

BIBLIOTHEEK

Heel wat winkel(keten)s gingen over de
tongen. Jongeren vragen zich af waarom er in onze stad geen KFC, Primark,
Starbucks, Footlocker & Burger King zijn.
De Stationsstraat is een plek
waar jongeren graag komen. Ze vinden
het leuk dat deze straat autovrij is, je kan
er ijsjes eten, shoppen en er zijn leuke
winkels. Jongeren vinden deze plek veel
leuker dan een aantal jaar geleden
maar hebben het gevoel dat er nog hippe winkels ontbreken. Ze vinden het leuk
dat ze er kunnen zitten maar begrijpen
niet waarom de banken en zitelementen
te ver uit elkaar staan. Jongeren hangen,
zeker in de winter, vaak rond in de
Reynaertgallerij. Ze worden er echter
vaak weggestuurd. De galerij zou opgewaardeerd kunnen worden door
nieuwe, hippe winkels en plekjes om
iets te eten of drinken. Het gevoel leeft
bij velen dat er veel meer uit te halen
valt en het een leuke ontmoetingsplek
zou kunnen zijn.
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“Sint-Niklaas is
gewoon dood”

“Villa Pace is
meer iets voor
mijn ouders”

Volgens de meeste jongeren is Sint-Niklaas voor hen
niet aantrekkelijk genoeg. Sint-Niklaas trekt ook geen
jongeren/mensen van andere steden aan, integendeel,
jongeren trekken vaak naar Gent en Antwerpen.
Een van de belangrijkste bevindingen van jongeren uit
het onderzoek sluit daarop aan: jongeren hebben het
gevoel dat er voor hen te weinig te doen is in de stad.
De evenementen die worden georganiseerd zijn
vaak gericht op kinderen of gezinnen. Ze dromen van
een hiphop en R&B event (BOEF, Lil’ Kleine, Jason Trill,
Alias… zijn zeer populair), een extra jongerenpodium
bij Villa Pace of een echt jongerenfestival in SintNiklaas. Ook een eigen versie van de Lokerse Feesten
werd genoemd. De OLF in Nieuwkerken is gekend bij
al de jongeren. Dat is iets waar ze allemaal heel graag
komen of naar toe willen gaan.
Heel wat van de bevraagde jongeren gaan
bijna nooit of weinig naar fuiven in Sint-Niklaas. Enkele
jongeren geven aan dat ze naar EXO, Levels… gaan.

VRIJE TIJD

EVENEMENTEN
& FUIVEN
Ze vinden het daar niet altijd zo leuk. Enkelen geven
aan dat er meer controle moet zijn op drugs. Volgens
de meeste jongeren zijn er te weinig feestjes in de
stad. Dat komt volgens sommigen omdat er weinig
goede zalen zijn. De fuifzaal van Den Eglantier is
gekend maar jongeren vinden die of te groot, of niet
gezellig, of onaantrekkelijk. Anderen zijn dan weer
niet tevreden over de akoestiek.
Er komt een duidelijke vraag naar ondersteuning rond fuiven. Jongeren weten niet welke vormen
van ondersteuning, wie hen kan helpen en waar ze
hierover informatie kunnen vinden. Een stappenplan
bij de organisatie van een fuif of evenement zou alvast
een stap in de goede richting zijn. Verenigingen geven
onder andere aan dat het systeem om materiaal te
huren veel te ingewikkeld en verouderd is.

↑ BENJAMIN
“Het skatepark is een plek waar
we graag naar hiphop luisteren”

↑ SETH
“Er moeten meer evenementen
voor jongeren zijn in de stad”
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KLIMAAT
Kinderen zien de opwarming van de aarde als een
belangrijk probleem. Het is duidelijk dat ze daarover
al heel wat weten of geleerd hebben.
Kinderen en jongeren leggen rond dit thema
zeer duidelijk de link met mobiliteit en de uitstoot van
fijn stof. Ze vinden dat er geen fabrieken in het stadscentrum mogen zijn. Andere vaak genoemde voor-

beelden rond duurzaam gedrag: vuilnis in de vuilbak
gooien, het licht niet te lang aan laten of niet te veel
water gebruiken. Bij dit thema denken ze nauwelijks
aan voeding of kledij, aan minder of geen vlees eten of
eerlijke kledij kopen. Ze zien niet echt dat Sint-Niklaas
bezig is met klimaat of duurzaamheid en vinden dat
ook de stad het klimaatprobleem moet aanpakken.

N AT U U R E N M I L I E U

NATUUR EN MILIEU

U

Uit het belevingsonderzoek blijkt dat het thema ‘natuur
en milieu’ topprioriteit is bij kinderen. Bijna 70% van de
kinderen geeft dit thema aan als één van hun belangrijkste
thema’s waar ze op zouden inzetten als zij het voor het zeggen
hadden. Kinderen liggen wakker van de opwarming van de aarde,
het klimaat, gezonde lucht aan hun school en genoeg natuur
voor zuurstof. Ook bij jongeren staat dit in hun top drie van
thema’s die ze het hoogste op de agenda zouden plaatsen.
42% van de jongeren kruiste ‘natuur en milieu’ aan. Zij hebben het
in tegenstelling tot de kinderen vaker over meer groen en natuur
in de stad dan over de opwarming van de aarde en het klimaat.
Aan de hand van onderstaande methodieken gingen we dieper
in gesprek met kinderen en jongeren over natuur en milieu:
Met kinderen werkten we aan de hand van tekeningen en
toneel rond dit thema.
Voor jongeren werd een methodiek ontwikkeld via Snapchat.
Jongeren werden op pad gestuurd in de stad met de opdracht
foto’s te maken van zaken die ze tegenkwamen en die te
maken hebben met natuur en milieu. Nadien gingen we
hierover met hen in gesprek.

“Dat er meer
natuur is want
natuur is heel
belangrijk want
mensen hebben
gezondere lucht
nodig”
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“De benzine moet
duurder worden
zodat mensen
minder met de
auto rijden”

“De wereld is vuil
door al de auto’s”

Dit thema beroert zowel kinderen als jongeren. Er kwamen duidelijke statements of oplossingen: minder auto’s,
meer autovrije zones, minder uitstoot, beter openbaar
vervoer, betere, meer en bredere fietspaden of goedkopere elektrische fietsen en auto’s. Ook autodeel- en
fietsdeelsystemen worden door kinderen en jongeren als
oplossing gegeven om minder auto’s in de stad te zien.
Kinderen maken zich grote zorgen over de
luchtkwaliteit aan hun school en in hun straat. In
straten met een schoolpoort zouden volgens hen geen
auto’s mogen komen. Nochtans worden veel kinderen
afgezet met de auto. Vaak is de onveilige verkeerssituatie rond de school de reden waarom ze niet met
alternatief vervoer naar school mogen. Slechts 20%
van de kinderen mag alleen naar school. Dit doen ze
dan met de fiets, te voet of met de step.
Ook jongeren geven duidelijk aan dat ze meer
plaats willen voor de zwakke weggebruiker in het
straatbeeld. De nieuwe wijkcirculatie in Gent werd door
hen enkele keren genoemd als een sterk voorbeeld.
Ook parkeren ging heel wat over de tongen. Zo kwam
aan bod dat een parking aan het begin van de straat
zorgt voor meer plaats voor de zwakke weggebruiker.
Ook parkeren aan de ingangswegen van de stad gaven
ze als expliciet voorbeeld. Op die manier geraken
mensen duurzaam met een (plooi)fiets of de bus naar
het stadscentrum.
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Kinderen geven aan dat elektrische fietsen en auto’s
goedkoper zouden moeten worden en dat bedrijven
en de stad het goede voorbeeld zouden moeten
geven door ze te gebruiken. Waarom vervangt Bpost
hun camionetten niet door elektrische bakfietsen en
worden pizza’s niet met een elektrische fiets in plaats
van met een brommer gebracht? Heel opvallend was
dat kinderen en jongeren het invoeren van een lage
emissie-zone zelf naar voren schuiven als voorstel om
de lucht in Sint-Niklaas properder te maken.

FIETSEN

↑ FLEUR
“Het openbaar vervoer kan echt
wel beter in Sint-Niklaas”

OPENBAAR VERVOER
Jongeren verplaatsen zich vooral met de fiets en het
openbaar vervoer. Ze hebben heel wat frustraties over
het openbaar vervoer. De busuren sluiten niet aan bij
de schooluren waardoor heel wat jongeren lang op een
bus moeten wachten. Bovendien zijn de bussen volgens
hen niet het efficiëntste vervoermiddel, aangezien je veel
tijd verliest als het druk is. Ze krijgen vaak te maken met
overvolle bussen en bussen die niet laat genoeg rijden.
Ze vinden dat er betere afspraken gemaakt moeten worden, soms komt er geen bus of rijdt die door. Indien het
openbaar vervoer beter georganiseerd zou zijn, zouden
er minder jongeren de auto nemen naar school.

De meerderheid van de kinderen en jongeren
heeft een fiets en maakt hier veel gebruik van.
Doordat de weg naar school niet altijd veilig
genoeg is, mogen kinderen vaak niet alleen naar
school. Sommige kinderen kennen via school de
schoolroutekaart en stellen voor om samen met
hen te bekijken welke interventies nodig zijn om
de weg voor hen veiliger te maken. Heel wat
jongeren ijveren voor extra een fietsenstalling
aan het station of het Sint-Nicolaasplein...
Ook de verlichting van fietspaden kwam bij hen
vaak ter sprake. Sommige zijn niet voldoende
verlicht, de Mechelen-Terneuzenwegel is hun
meest genoemde voorbeeld.
Fietsstraten zijn zowel bij kinderen en
jongeren goed gekend. Ze geven aan dat automobilisten er bijna geen rekening mee houden
dat de fietsers in die straat voorrang hebben.
De stad zou de regels in een fietsstraat duidelijker
moeten communiceren naar de inwoners.

↑ BRAM
“Er zijn te veel plekken die onveilig
zijn voor fietsers”
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DUURZAME MOBILITEIT

Hoewel kinderen en jongeren keuzes rond voeding &
kledij niet zelf noemen rond het thema natuur & milieu,
eten verschillende kinderen af en toe vegetarisch en
kunnen ze hier de voordelen van benoemen. Uit verschillende gesprekken werd duidelijk dat kinderen niet
altijd weten van waar de voeding uit een supermarkt
komt. Zowel kinderen en jongeren deden het voorstel
om stadsmoestuinen aan te leggen en deze met de
school mee te onderhouden.
We spraken heel wat jongeren die bewust geen
vlees (meer) eten. Even opvallend gaven een aantal
andere jongeren ons expliciet aan wél vlees te eten.
Er kwamen voorstellen om leuke vegetarische horecazaken te openen of de voordelen van vegetarisch eten
als stad te promoten.
Kinderen en jongeren weten heel weinig over
eerlijke kledij. Ze weten ook niet waar ze die zouden
kunnen kopen of geven aan dat dat te duur is.

NATuur
Kinderen en jongeren willen o-ver-duidelijk
meer natuur & groen in de stad. Een bloemlezing van hun voorstellen:
→ Meer bossen
→ Meer groene pleintjes
→ Meer groen op school
→ Meer speelgroen
→ Speelbossen met bomen om in te klimmen
→ Meer bomen op straten
→ Groendaken
→ Een grote groene markt
Als auto’s een minder belangrijke plek zouden krijgen
of ze onder de grond worden geparkeerd, zien kinderen
en jongeren meteen meer plek voor groen.
Het gaat kinderen en jongeren niet enkel om bossen
en parken maar ook over bomen en struiken in de
straten, middenbermen, rotondes… Samen met bankjes, bloemen... maakt dit de stad vrolijker en gezelliger.
Kinderen en jongeren zien in de stad nog vrije ruimte
of lege spots waar er nog leuke groene plekken zouden
kunnen komen. Gezellige hoekjes om te chillen en af te
spreken met vrienden missen ze.
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duurzame voeding
& kledij

Zowel kinderen als jongeren vinden dat er geen
huizen, winkels, industrie mogen komen op plekken
waar er nu natuur is. Kinderen kunnen vaak voorbeelden geven van open ruimte waar ze vroeger
gingen spelen die vervangen is door nieuwe huizen
of appartementen.
Plekken die kinderen en jongeren specifiek noemen
om te vergroenen:
→ Kruispunt Driekoningen
(pilaren vergroenen)
→ Hendrik Heymanplein
→ Grote Markt
→ Spoorweg
→ Waasland Shoppingcenter
→ Elisabethwijk
→ Koningin Elisabethplein
→ Witte Molen
→ Scholen + schoolomgeving →

↑ NABIL
“Er is te weinig groen in het
stadscentrum van Sint-Niklaas”

“Sint-Niklaas is niet groen maar grijs,
alé soms is het grijs’, de stenen zijn grijs,
de kerk is grijs’”
27

GROEN OP SCHOOL
Zowel kinderen als jongeren geven aan dat meer
groen op school echt noodzakelijk is. De school is
meestal een grote grijze vlakte waar ze heel wat tijd
beleven. Jongeren geven aan dat de scholen meestal
in het centrum zijn, dus dat een school ideaal is om
natuur middenin de stad te brengen.

Grote markt

afval

De Grote Markt komt enorm vaak terug als locatie om
meer groen in de stad te brengen. Het is een grote
grijze, saaie vlakte en zowel kinderen als jongeren
denken dat een groene markt kan zorgen voor een
beter imago voor Sint-Niklaas, meer gezonde lucht en
een leukere ontmoetingsruimte. Het is hen allemaal
opgevallen dat de markt al wat groener geworden is.
Ze vinden het leuk dat er bomen in bloembakken staan,
maar vinden dat er meer zou moeten gebeuren.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren SintNiklaas geen propere stad vinden. Op openbare pleintjes en parken zijn er wel vuilnisbakken maar op straat
in de omgeving van scholen, café’s... is het volgens hen
ook nodig om voldoende vuilnisbakken te voorzien.
Zo zijn er bijvoorbeeld rond de school Berkenboom en
in de Nieuwstraat geen vuilbakken.
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Jongeren zijn wel tevreden over de netheid van de
parken. Ze vinden dat de stad deze goed onderhouden.
Kinderen geven wel aan dat er op speelterreintjes vaak
te veel zwerfvuil rondslingert. Rond zwerfvuil brachten
zowel kinderen als jongeren zelf het systeem van statiegeld (ze verwijzen vaak naar Nederland) ter sprake.
Sommigen zien dit als een oplossing voor het afval
op straat. Ook goedkopere vuilniszakken werd door
kinderen als een oplossing genoemd.
Zowel kinderen als jongeren vinden het enorm
vies dat er zoveel peuken op straat en aan bushaltes
liggen. Er moeten veel meer peuk-asbakken voorzien
worden aan plekken waar mensen vaak moeten
wachten. Sommige kinderen en jongeren zijn voorstander van rookvrije zones, aan speelterreintjes,
de schoolpoort, bushaltes...
Enkele kinderen en jongeren vertelden over
stinkend afval in hun appartement(sblok) omdat de
vuilniskar niet voldoende komt. Kinderen vinden dat
er meer zwerfvuilacties met de buurt georganiseerd
moeten worden zodat ze samen met de bewoners
hun buurt proper kunnen houden.
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Opvallend is dat verschillende jongeren over de
vijvers aan SVK dromen. Deze plek zou helemaal
omgetoverd kunnen worden tot belangrijke chillplek
met veel bomen en groen, waar ook in openlucht kan
worden gezwommen. Zowel kinderen als jongeren
willen dat het water van De Ster properder wordt
gemaakt.
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❶ Veilig voelen in de ruimte
❷ Verkeersveiligheid
❸ Veilig voelen in de samenleving
Over veilig voelen in de ruimte en verkeersveiligheid
werd een methodiek ontwikkeld om aan de hand van
een
stadsplan veilige en onveilige plekken aan te
duiden en hierover in gesprek te gaan. Aan de hand
van een
stellingenspel gingen we op zoek naar het
veiligheidsgevoel van jongeren in de samenleving.
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veilig voelen in
de pubieke ruimte
Over het algemeen voelen jongeren zich veilig in
Sint-Niklaas. Ook nieuwkomers die nog niet zo lang
in de stad wonen, vinden Sint-Niklaas een rustige en
veilige stad. Weinig jongeren zijn al bang geweest in
de publieke ruime. Er zijn enkele plekken waar ze zich
soms niet veilig voelen.

→ GHATTAS
“Tegenwoordig is er meer politie
aan het station, daardoor voelen
we ons wel veiliger”

STATION
Het station is een vaak genoemde plaats als het gaat
over onveilige plekken in de publieke ruimte. Er wordt
gevochten, er is drugs en veel agressie. Jongeren
hebben er duidelijk allemaal al eens iets gezien of
meegemaakt. Ze vinden het niet leuk om hier lang
op een bus te moeten wachten. Ze voelen zich veiliger
nu er meer politiecontrole is. →

V E I L IG H E I D E N B E SC H E R M I NG

VEILIGHEID EN BESCHERMING

48% van de jongeren vind het thema ‘veiligheid
en bescherming’ een prioriteit. Het werd meteen
duidelijk dat iedereen dit thema wat anders
interpreteert. Daarom behandelen we dit thema verder
in drie delen:

“Er zijn daar veel
gekke, dronken
mensen”
“Er wordt veel
gevochten aan
het station maar
ik ben daar niet
bang ze”
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“Valt allemaal
wel mee, mensen
denken gewoon
verkeerd”

“Je krijgt daar
enkel problemen
als je zelf
problemen
maakt”

Het Sint Nicolaasplein wordt ook genoemd als plek
waar ze zich soms niet veilig voelen. Dit is dan voornamelijk ’s nachts. Ze vinden dat er daar vooral
marginale mensen hangen. Jongeren stellen voor om
meer camera’s in de publieke ruimte te hangen, maar
er dan ook wel iets mee te doen als er iets gebeurd is.
In de buurt van de Reinaertgallerij voelen jongeren
zich ’s avonds ook niet veilig.

WITTE MOLEN

verkeersveiligheid
Zowel bij kinderen als bij jongeren is verkeersveiligheid een hoge prioriteit. Volgens hen is
de auto in Sint-Niklaas nog altijd baas en zou
hier echt iets aan moeten veranderen. Stoplichten zijn
veel langer rood voor voetgangers en er zijn weinig
goede voet- en fietspaden. Er moet algemeen meer
aandacht zijn voor de veiligheid van fietsers in de stad.
Vooral aan scholen en andere plekken waar
veel kinderen en jongeren komen, zou de focus veel
meer op hen moeten liggen dan op de auto.
Meer autovrije zones, fietsstraten, brede en
betere voet- en fietspaden, zebrapaden... zijn volgens
hen oplossingen om het veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

Jongeren geven aan dat het wijkpark De Witte Molen
ook niet altijd even veilig is. Het is een leuke plek waar
heel veel jongeren elkaar ontmoeten maar er ligt een
hoge druk op deze zone. Het is goed dat er voldoende
controle van politie is in het wijkpark want er zijn vaak
verhitte discussies tussen skaters, voetballers…
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Enkele punten die jongeren vaak aanhalen als verkeersonveilig:
→ Station (onduidelijke verkeerssituatie)
→ Moerlandstraat
→ Plezantstraat (fietspad veel te smal)
→ Ankerstraat (gevaarlijk en auto’s rijden heel snel)
→ Hertjen en Brugsken (te veel auto’s, file)
→ Azalealaan ronde punten
→ Kalkstraat
→ Koningin Astridlaan rondpunt
→ Antwerpe Steenweg

WEGENWERKEN
Jongeren geven aan dat er vaak veel werken op het
zelfde moment gepland zijn die bovendien lang duren.
Dit zou volgens hen door de stad beter ingepland
moeten worden.
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SINT NICOLAASPLEIN

veilig voelen in
de samenleving
Jongeren hebben niet altijd het gevoel dat ze erbij horen
en aanvaard worden in de samenleving. Er is volgens hen
vaak sprake van discriminatie, onverdraagzaamheid en
racisme, zowel op straat, op sociale media, maar ook op
school en op de bus.
Verschillende jongeren geven aan dat ze in SintNiklaas niet allemaal gelijke kansen krijgen. Enkele van
de voorbeelden die terugkomen: jongeren worden vaker
doorgestuurd naar het BSO als ze een andere huidskleur
hebben en OKAN leerlingen mogen niet buiten eten
tijdens de middagpauze.

“Mensen kijken
anders naar
me als ik m’n
hoofddoek
draag”

→ GRASOUTH
“Er is te veel racisme
in Sint-Niklaas”
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“Ik ging
meerdere keren
langs bij het
OCMW. Er was
een oudere
dame die telkens
kwaad werd op
mij. Ze zei dat ik
eerst Nederlands
moest leren
vooraleer ik langs
mocht komen”

V E I L IG H E I D E N B E SC H E R M I NG

OP SCHOOL
Pesten en racisme komen dagelijks terug op school.
Verschillende jongeren getuigden over een pestgeval
door een leeftijdsgenoot. Enkele jongeren gaven aan dat
ze door bepaalde leerkrachten gediscrimineerd worden.
Jongeren zijn hier duidelijk over verontwaardigd en vinden
dat de stad hier strenger op zou moeten toezien.

OP DE BUS

“Verschillende
culturen horen
samen”

Heel wat jongeren kunnen een voorbeeld noemen van
discriminatie op de bus, tussen passagiers of in contact
met een buschauffeur. Het gaat dan over racistische
opmerkingen, bepaalde jongeren die hun vervoerbewijs
wel of niet moeten laten zien of niet mogen opstappen...
Volgens de jongeren moet de stad dit zeker aankaarten
met De Lijn.

NEDERLANDS SPREKEN
Jongeren vinden Nederlands kunnen praten een belangrijke
voorwaarde om zich goed te kunnen uitdrukken, vrienden
te maken en te integreren in de samenleving. In het onderzoek spraken we met een groep jongeren die niet of
minder goed Nederlands praat. Daar kwamen duidelijk
veel verhalen over schroom en uitlachen, waardoor ze
terug sneller Frans, Engels of hun moedertaal spreken met
elkaar. Dat voelt dan veiliger aan. →
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“Mensen lachen
met me omdat
ik nog niet goed
Nederlands ken”

V E I L IG H E I D E N B E SC H E R M I NG

WELKOM VOELEN

↑ SADEQ
“Het is belangrijk dat iedereen
zich welkom voelt in Sint-Niklaas”

De jongeren uit de OKAN klassen die we spraken in het
kader van het onderzoek geven aan dat ze zich welkom voelen in Sint-Niklaas. Ze voelen zich vooral ook
veilig in onze stad. Ze vinden dat er sommige andere
sociale gedragingen zijn dan in hun land van herkomst
of de landen die ze kennen. Dat ervaren ze niet altijd
als even gemakkelijk. Ze ervaren Belgen minder open/
sociaal. Volgens enkele jongeren zijn de Belgen redelijk
nors en zuur.
Belgische jongeren zouden jongeren die
hier toekomen graag willen helpen integreren.
Nieuwkomers geven dan weer aan dat het niet zo
gemakkelijk is om Belgische vrienden te maken.
Een meisje getuigde dat dit wel gelukt is wanneer ze
een stage had, omdat je in die context verplicht werd
om met elkaar te praten. Andere jongeren vertellen
dat ze zelf minder sociaal zijn bij Belgen omdat ze
de taal minder goed kunnen spreken. Jongeren stellen
zelf voor om gezamenlijke projecten met OKAN-klassen
te organiseren. Anderen ijveren voor activiteiten of ontmoetingsplekken voor zowel nieuwkomers als Belgische
jongeren als impuls om sneller vrienden te kunnen
maken.
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“Ik ken de taal
van dit land niet
goed, daarom
is het moeilijk
om vrienden te
maken”

“Ik ken meer
Syrische mensen,
we kunnen in
onze eigen taal
praten”
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pesten

k
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“Ik zou mensen
die kinderen
pesten er uit
halen en dan die
straf geven”

“De pestkoppen
naar een aparte
school doen
dan worden de
kinderen die
gepest worden
niet meer gepest
en kunnen ze ook
gelukkig zijn”

Kinderen geven aan dat er op school veel gepest
wordt. Sommige kinderen weten niet op welke manier
ze hiermee om moeten gaan. De meeste kinderen
proberen het eerst zelf op te lossen en gaan pas naar
een leerkracht als dat niet helpt. Heel wat kinderen
kregen zelf al te maken met cyberpesten of kennen hier
verhalen over. Volgens de kinderen die we bevroegen
doen scholen en leerkrachten hier weinig aan.
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SAMEN GELUKKIG LEVEN

Kinderen vinden het belangrijk dat iedereen
gelukkig is en erbij hoort. De helft van
alle kinderen zou inzetten op ‘gelukkig en
gezond’ zijn. 42% van de kinderen zou inzetten
op hulp voor wie het moeilijk heeft. Voor dit
thema ontwikkelden we een
bordspel met
babbel-kaartjes, wist-je-dat-je-kaartjes,
wat-als-kaartjes en doe-kaartjes om met een
klein groepje kinderen in gesprek te gaan over
dit thema. We speelden dit spel in enkele
klassen van het 3e en 5e leerjaar en op
speelterreintjes met de Pretcamionet.

hulp voor wie
het moeilijk heeft
“Wij wonen
hier al 2 jaar en
zijn niet meer
op de vlucht
dus zijn geen
vluchtelingen”
“Hassan die uit
Irak komt, daar
is het oorlog.
Die heeft het
moeilijk want die
maakt moeilijk
vrienden.”
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“Mijn mama
heeft soms
last van dat
ze zo moe is,
gisterenavond
hebben we zelfs
pizza moeten
bestellen omdat
ze te moe was
om te koken”

“Soms willen
bazen hen niet
omdat ze er
anders uitzien”

Kinderen en jongeren zijn heel begaan met mensen
die in armoede leven. Ze vinden dat de stad hen hierbij
moet helpen. De meeste kinderen koppelen armoede
aan mensen die op de vlucht zijn. De stad moet er
volgens hen voor zorgen dat deze mensen zo snel
mogelijk aan een job kunnen geraken en zo opnieuw
geld kunnen verdienen.
Kinderen denken dat er weinig armoede is in
Sint-Niklaas. Ze zien niet veel bedelaars, ze verwijzen
vaak naar mensen die in Afrika wonen of naar beelden
op televisie van mensen die arm zijn. In België wonen
volgens hen vooral in Antwerpen en Brussel arme
mensen.
Enorm veel kinderen zouden een groot huis
bouwen waar arme mensen samen kunnen wonen
en er altijd genoeg eten, drinken en kledij is voor hen.
Opvallende mening bij heel wat kinderen over bedelaars: ze geven aan dat ze het gevoel hebben dat deze
mensen het niet echt moeilijk hebben en dat ze doen
alsof. Ze zouden deze mensen liever eten en drinken
geven in de plaats van geld omdat ze vermoeden dat
daarmee drank en sigaretten kopen.
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Kinderen geven aan dat mensen het om heel wat
verschillende redenen moeilijk kunnen hebben en dat
ze, als ze het voor het zeggen zouden hebben, hen
zouden helpen. Volgens de bevraagde kinderen kan
je het moeilijk hebben als je ouders gescheiden zijn,
je gevlucht bent, arm bent of geen job hebt, ziek bent
of wanneer je moeilijkheden of leerproblemen hebt op
school. Ze vinden dat iedereen het verdient om hierbij
dan geholpen te worden.
Heel wat kinderen geven aan dat ze het
belangrijk vinden om vluchtelingen te helpen. In verschillende klassen zitten één of meerdere kinderen die
uit een ander land gevlucht zijn. Ze vinden het goed
dat ze snel naar school gaan en Nederlands leren.
Alle kinderen reageren heel goed op het bestaan en
opzet van OKAN.
Kinderen die gevlucht zijn en hier 1,5 a 2 jaar
wonen noemen zichzelf geen vluchteling. Ze vinden
dat Sint-Niklaas wel veel doet om vluchtelingen te helpen en hebben het gevoel dat ze er wel bijhoren.

armoede

“Er moeten
opleidingen zijn
om mensen
aan een job te
helpen”

gezond zijn

Kinderen en jongeren geven aan dat ze het
belangrijk vinden met iemand te kunnen
praten als ze het moeilijk hebben. De meeste
kinderen kunnen wel met hun ouders of vrienden praten. Als je een groter probleem hebt, zou het ook goed
zijn om met een psycholoog of iemand van op school
te kunnen praten. Heel wat kinderen kunnen bij een juf
of zorgjuf terecht als er iets is. Ook bij problemen thuis.
Daar hebben ze heel veel aan.
AWEL is een website en telefoondienst die de
meeste kinderen kennen. Hierover hebben ze op school
al geleerd. Enkelen hebben al gechat als ze het moeilijk
hadden. Het kan je helpen als je verdrietig bent, vinden
ze.

Sport en beweging vinden ze heel belangrijk om
gezond te blijven. Zo geven de kinderen aan dat ze
graag in hun buurt een speelplek hebben.
Kinderen weten heel goed wat gezond en
ongezond is. Vaak hebben ze regels thuis over snoep
en frisdrank. Ze vinden het belangrijk om voldoende
gezond te zijn en willen niet graag dik worden.
De school zou misschien ook wel voor gezonde
tussendoortjes kunnen zorgen denken ze.

“Ik zou als baas
van Sint-Niklaas
zorgen dat
alle kinderen
gelukkig zijn”

“Ik heb het zelf
soms moeilijk,
ik word snel een
beetje boos maar
niet echt boos
luidop roepen
maar boos in
mijn hoofd en
dan moet ik
huilen”

SA M E N G E LU K K IG E L E V E N

gelukkig zijn

“Buiten spelen
is gezond!”

“In de week mag
ik geen frisdrank
drinken, in het
weekend wel
soms.”

44

45

NOG WENSEN

Meer inspraak voor jongeren. 34% van de jongeren zou
zorgen voor meer inspraak van jongeren bij het beleid van
de stad. Volgens hen kan dat online via sociale media,
websites en polls. Verder zijn interviews op plekken waar
veel jongeren zijn ook de manier om hun mening te weten
te komen. Bovendien vinden ze de school ook een ideale
plek hiervoor. De jeugdraad is hen totaal niet gekend.
Leerlingencontacten op de school. Jongeren geven aan dat
ze zich niet altijd zo goed in hun vel voelen. Hun voorstel is
om een leerlingencontact op school te voorzien om met de
leerlingen eens te praten over hoe ze zich voelen op school,
in de klas, thuis…
Jongeren zouden graag beter geïnformeerd worden over
wat er in de stad gaat gebeuren. Zowel evenementen als
bepaalde beslissingen die werden genomen. Volgens hen
is instagram een goede manier om te communiceren.
Kinderen en jongeren willen graag meer kunst, cultuur en
kleur in de stad.
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↑ Resultaten van de eerste fase van het
belevingsonderzoek (de brede bevraging)

BEDANKT!
Dankjewel aan alle directie, juffen, meesters, jeugdwerkers…
die tijd wilden vrijmaken voor Baas in Sint-Niklaas!
Dankjewel aan alle 3043 kinderen en jongeren die hebben meegewerkt! Alyssa, Tarik, Beyza, Salih, Perla, Büsra, Nora, Frauke, Nihad, Natali, Cemile, Enes,
Oiasim, Stef, Stiene, Brent, Gilles, Jarco, Hilal, Anissa, Imane, Delfien, Yenz, Leroy, Kirsten, Salima, Tiago, Ilyas, Fleur, Ward, Alexander, Dilara, Salim, Axl,
Tia, Charlotte, Aida, Jinte, Kato, Yana, Ella, Enes, Manal, Adem, Erin, Marie, Maarten, Liam, Assia, Faith, Elisa, Elise, Leto, Zainab, Gino, Robby, Jonas,
Senne, Febe, Ferre, Yentl, Noor, Tessa, Milena, Eser, Hasan, Ouail, Othmane, Marouane, Emile, Begüm, Nabil, Diederik, Anouar, Guylan, Ghattes, Fleur, Sule,
Tibo, Omerfaruk, Marcel, Pieternelle, Dries, Sihem, Dali, Bram, Louis, Anna, Sebastiaan, Ilian, Noah, Bas, Maarten, Lucas, Dante, Elias, Henri, Gitte, Seth,
Hannah, Manou, Endrica, Wout, Brend, Aaron, Mohamed, Bilal, Arda, Seppe, Mohamed-Rayan, Imane, Melisa, Toon, Sara, Keano, Lukas, Laura, Anissa,
Sami, Faith, Vanita, Gülsen, Erjon, Amalia, Dean, Alyssa, Ibtissam, Genta, Irem, Mitat, Xander, Pierre, Gilles, Luna, Hatim, Lisa, Marwan, Jayden, Hazal,
Ramazan, Cengizhan, Elifnur, Daniyal, Griet, Rachid, Asya, Yeléna, Loeka, Liese, Lore, Asmae, Sima, Zara, Nour, Mustafa, Mujtaba, Fnan, Mohamed, Ziad,
Tayfun, Cristina, Sarah, Aslam, Wong, Omid, Bilal, Ahmad, Hasan, Mohamed, Elbaraa, Sergio, Salma, Grasouth, Mona, Joudy, Sehriban, Sofia, Mohamed,
Mohamed, Noor, Ali, Sadeq, Metehan, Katrien, Ruben, Davina, Maxim, Szymon, Nicolas, Donovan, Adrian, Noah, Willem, Simon, Robin, Dries, Lennert,
Tom, Allesandro, Tom, Mats, Thomas, Stijn, Alexander, Seppe, Yannick, Marek, Yaro, Annabelle, Sharon, Joyce, Kaoutar, Aya, Bella, Bayane, Velinda, Tamara,
Kiara, Noa, Sidika, Jaelle, Elias, Kiara, Almedina, Fatima, Selinay, Beyza, Doga, Shana, Fien, Joline, Lorent, Tarik, Shenia, Aurelija, Talia, Kamila, Kynia, Vanya,
Sihem, Anna, Pieternelle, Aaron, Hannah, Manou, Seth, Brend, Dante, Elias, Endrica, Gitte, Wout, Henri, Sebastiaan, Bram, Maarten, Louis, Dali, Lucas, Bas,
Noah, Marcel, Ilian, Dries, Brent, Kilyan, Obe, Geoffrey, Jarni, Driton, Matthijs, Ajoeb, Septy, Elsa, Selin, Chloe, Dokta, Zakaria, Tahira, Almendrit, Magomed,
Mika, Yasin, Mustafa, Victor, Mariam, Hanane, Ihsane, Majd, Islam, Stefano, Gilles, Stijn, Bilal, Remy, Brett, Tibo, Nicola, Alexander, Bilal, Jaro, Kim, Joost,
Percy, Yarne, Jimmy, Jonathan, Jurgen, Jelle, Alexander, Jordan, Nick, Maxim, Reemy, Elisa, Charity, Faissal, Kayleigh, Nikita, Elvine, Jim, Anissa, Brahim,
Sander, Stefia, Berkay, Julie, Jinane, Naoual, Romaissae, Rania, Nuran, Hélène, Celine, Mehdi, Orhan, Siene, Thomas, Lyman, Tibo, Dorien, Jelke, Fleur, Laura,
Ines, Farrah, Tomas, Sarah, Alysha, Tasnim, Axelle, Lore, Gilles, Brecht, Mirte, Luna, Sitta, Lana, Fleur, Liesa, Pieter…
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