
Hallo! Ik ben Danny de kikker. 
Normaal vind je mij in de vakantie 
bij Speelkriebels maar vanaf nu zet 
ik ook een ander zwart en hoog 
hoedje op. Samen met de burge-
meester en de jeugddienst wil ik 
onderzoeken hoe we de gemeen-
te leuker, aangenamer en beter 
kunnen maken voor de kinderen en 
jongeren.  
Help jij mee?

Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers, ze zijn niet enkel de  
toekomst, ze zijn vooral ook het nu. We willen hen dan ook een stem geven  
in het beleid: wie is er namelijk meer expert in hun leefwereld dan zij zelf?  

kind- en jeugdvriendelijke
gemeente

De jeugddienst doorloopt een traject 
rond kind- en jeugdvriendelijkheid, 
onder begeleiding van Bataljong vzw.

In essentie gaat kindvriendelijkheid 
over het leefbaarder maken van de 
gemeente voor kinderen en jonge-
ren. Een kindvriendelijke gemeente 

verbindt zich ertoe de rechten van 
het kind te realiseren en te imple-
menteren doorheen alle beleidsdo-
meinen. 

Meer informatie kan je vinden op 
www.kindvriendelijkestedenenge-
meenten.be. 

We vroegen in de vragenlijsten voor 
volwassenen wat kindvriendelijkheid 
betekent. 

Een samenvatting van jullie antwoor-
den zie je hierboven.
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Kinderen en jongeren moeten zich 
veilig te voet, met de fiets of met 
de bus kunnen verplaatsen
Kinderen en volwassenen vinden de 
omgeving rond de scholen niet  
verkeersveilig waardoor de meerder- 
heid van de kinderen met de auto 
naar school wordt gebracht.  
Hierdoor ontstaat er een parkeer- 
probleem rond de basisscholen  
tijdens de spits. Ook de verkeers- 
veiligheid in de woonomgeving  
kreeg een lage score. 

De helft van de kinderen gaven in de 
vragenlijsten aan dat ze zich niet vei-
lig voelen op het openbaar vervoer. 

De jongeren gaven dan weer aan dat 
de openbare ruimtes onvoldoende 
bereikbaar zijn met de bus. 

“Meer en betere  
fietspaden zouden  
heel leuk zijn.” 
Jongen – 10 jaar 
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Voordat we beslissen wat we willen veranderen in de gemeente, willen we weten hoe het voor  
jullie is om te leven in Wortegem-Petegem. Wist je dat we in 2020 wel 1.237 kinderen en jongeren  
jonger dan achttien jaar hebben geteld?! Dat is bijna 20 % van onze inwoners!  
Jullie zijn dus met veel, en we zijn heel erg benieuwd naar jullie mening! 

Kwalitatieve beleidsindicatoren Data-analyse Vragenlijsten Focusgesprekken

De gemeentediensten evalueerden 
stellingen rond kind- en jeugdvriende-
lijkheid die betrekking hebben op hun 

dienst.

We verzamelden 
cijfers en interessante 

informatie over de 
verschillende thema’s.

102 volwassenen en 
154 kinderen vulden 

een vragenlijst in over 
alle negen thema’s.

We bespraken de meest 
opvallende resultaten uit 
de vragenlijsten in focus-
groepen met gemeente-
diensten, de jeugdraad, 
animatoren en ouders.

Amai, zoveel informatie dat we 
verzameld hebben, maar waar 
moeten we nu beginnen?  
Samen met een team van alle-
maal verschillende diensten op 
het gemeentehuis hebben we 
alles eens goed bekeken en  
onderzocht en kozen we vier  
prioriteiten. Dit zijn de thema’s 
die op dit moment het allerbe-
langrijkst zijn en die we verder 
willen onderzoeken.

participatie
publieke ruimte

milieu

vrije tijd veiligheid

wonen

onderwijs & scholenmobiliteit & verkeer

welzijn & gezondheid
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We willen ervoor zorgen dat kinde-
ren en jongeren zich vlot en veilig 
kunnen verplaatsen te voet, met de 
fiets en met het openbaar vervoer.

Jongeren willen in Wortegem- 
Petegem plekken vinden in de 
openbare ruimte waar ze graag 
vertoeven
Uit de vragenlijsten kwam naar voren 
dat er weinig leuke plaatsen zijn in 
de buurt waar kinderen en jongeren 
spontaan kunnen afspreken. 

De jongeren die deelnamen aan de 
focusgesprekken bevestigen dit en 
voegen daaraan toe dat zij vlugger 
zullen afspreken in een nabijgelegen 
stad. 

We willen onderzoeken wat de 
jongeren missen in de gemeente en 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
ook zij de nodige ruimte krijgen in 
Wortegem-Petegem waar ze graag 

vertoeven.

“De openbare ruimtes 
die beschikbaar zijn, 
zijn moeilijk bereikbaar 
met de bus. De bussen 
rijden ook niet  
‘s avonds of in het 
weekend.” 
Jongen – 20 jaar

Het aanbod op vlak van welzijn 
moet gekend zijn bij kinderen, jon-
geren en hun netwerk
Uit de vragenlijsten blijkt dat het 
aanbod geestelijke gezondheidszorg 
voor kinderen en jongeren onvol-
doende gekend is. De communicatie 
rond mentaal welzijn komt niet bij 
de kinderen en jongeren zelf terecht, 
maar bij de ouders. 

We willen ervoor zorgen dat al onze 
inwoners de weg vinden naar gees-
telijke gezondheidszorg, en we willen 
het aanbod rechtstreeks communice-
ren naar de doelgroep. 

De gemeente moet kinderen en 
jongeren structureel betrekken bij 
het beleid
Over alle thema’s heen zagen we als 
rode draad de vraag naar de mening 
van kinderen en jongeren terugko-
men. We willen kinderen en jongeren 
op een laagdrempelige manier bevra-
gen en op de hoogte houden over de 
beslissingen van de gemeente. 

We willen de jeugdraad versterken in 
zijn rol als adviesraad en ook andere 
kinderen en jongeren op een structu-
rele manier betrekken bij het beleid.
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“Ik weet zelf niet zo goed wat ik moet doen als ik me 
slecht voel.”
Meisje – 11 jaar

Cool, vier kei belangrijke thema’s waar we aan willen werken!  
Maar wat gaan we daar nu precies mee doen? 

Om dat te onderzoeken hebben we jouw hulp nodig! De volgende maan-
den komen wij langs in jouw wijk, op je school, op een speelterreintje of 
bij je vereniging en willen we luisteren naar jouw ideeën. 

Heb je ons nog niet gezien, maar wil je wel graag jouw mening kwijt? 
Kom eens langs op de jeugddienst, of geef een seintje via  
jeugddienst@wortegem-petegem.be of 056 68 81 14. 


