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Algemeen 

In 2020 onderzochten we de staat van kindvriendelijkheid via een data-analyse, kwalitatieve 
beleidsindicatoren, vragenlijsten en focusgesprekken. Uit dat onderzoek kwamen vier prioriteiten 
die we verder wouden onderzoeken in het belevingsonderzoek: 

- Kinderen en jongeren moeten zich veilig te voet, met de fiets of met de bus kunnen 
verplaatsen. 

- Het aanbod op vlak van welzijn moet gekend zijn bij kinderen, jongeren en hun netwerk. 
- Jongeren willen in Wortegem-Petegem plekken vinden in de openbare ruimte waar ze graag 

vertoeven. 
- De gemeente moet kinderen en jongeren structureel betrekken bij het beleid.  

Tijdens ongeveer twintig contactmomenten met verschillende groepen werden deze prioriteiten 
bevraagd. Er werden in totaal 229 kinderen en jongeren bevraagd tussen 3 en 24 jaar. Daarbij waren 
er 119 meisjes en 110 jongens.   

Daarnaast werden er twee enquêtes uitgestuurd: 

- Mentaal welzijn bij jongeren tussen 16 en 24 jaar: 116 antwoorden 
- Ruimte voor jongeren tussen 16 en 25 jaar: 19 antwoorden 

De resultaten van dit belevingsonderzoek worden samengevat per prioritair thema.  
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Kinderen en jongeren moeten zich veilig te voet, met de fiets of met de bus kunnen 

verplaatsen. 

Zowel in de vragenlijsten als in de focusgesprekken kwam verkeersveiligheid heel vaak terug. 
Kinderen en volwassenen vinden de omgeving rond de scholen niet verkeersveilig waardoor de 
meerderheid van de kinderen met de auto naar school wordt gebracht. Hierdoor ontstaat er een 
parkeerprobleem rond de basisscholen tijdens de spits. Ook de verkeersveiligheid in de 
woonomgeving kreeg een lage score. De helft van de kinderen gaf in de vragenlijsten aan dat ze zich 
nooit of slechts soms veilig voelen op het openbaar vervoer. De jongeren gaven dan weer aan dat 
de openbare ruimtes onvoldoende bereikbaar zijn met de bus, die daarbij ook niet rijdt na 19u00 en 
in het weekend. We willen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich vlot en veilig kunnen 
verplaatsen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. 

De meerderheid van de leerlingen komt met de auto naar school, kinderen willen vaak liever de auto 
thuislaten maar er zijn verschillende redenen waarom dat moeilijk is: 

- Er is chaos aan de twee scholen in Petegem, de kinderen van de VBS die te voet of met de 
fiets langs de GBS moeten passeren, moeten door de drukte van de andere school geraken.  

- Kinderen spreken over een te zware boekentas waardoor ze moeilijk met de fiets kunnen 
- Op de schoolbus zijn de begeleiders heel streng, en kinderen moeten een stuk vroeger 

opstaan indien zij met de schoolbus mee willen. Daarnaast is de schoolbus heel oud en trilt 
ze heel veel. 

- De kruising tussen de Gotstraat en Waregemseweg is heel druk en is moeilijk om door te 
wandelen of te fietsen. 

- Aan de kruising van de Sint-Martinusstraat en Lindestraat zie je heel weinig. 
- Middelbare scholieren gaan meestal met de bus naar hun school. Er is echter veel file 

richting Oudenaarde waardoor je een bus vroeger moet nemen en veel te vroeg op school 
bent.  

- De verbinding met de trein voor studenten in Gent is niet ideaal in Oudenaarde, ze moeten 
lang wachten in het station.  

Citaten:  

- Ik kom met mijn mama te voet, we mogen niet alleen omdat ze bang is voor de spoorweg. – 
basisschool Petegem.  
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- Het fietspad tussen Elsegem en Petegem is niet goed want ik val daar altijd. Op de andere 
wegen rijden de auto's veel te snel. Met de bus komen we niet want die komt niet op het 
juiste moment. – 12 jaar met zusje van 6 – Petegem.  

- Ik ga met de auto naar school, maar zou eigenlijk liever met de fiets gaan. Het is ongeveer 3 
km maar het is gevaarlijk. Het fietspad op de Waregemseweg verdwijnt, en dan moet je op 
een strook op straat rijden. Maar als er vrachtwagens komen, moet ik toch op het voetpad 
rijden en andere auto's rijden heel vlug langs jou. Mijn broer wil ook liever niet met de fiets 
omdat het naar boven rijden is en dat is lastig. – 10 jaar – Wortegem. 

- Ik kan momenteel niet met de fiets komen omdat ik mijn arm heb gebroken. Ik kom wel vaak 
te voet, ik moet dan de andere school voorbij waar het wel heel erg druk kan zijn. Ik moet 
ook de spoorweg over, maar dat vind ik geen probleem. – 10 jaar – Petegem. 

- Aan de hoek van de Knipoog zie je helemaal niet goed, en ze geven daar geen voorrang. 
- Van mijn mama mag ik met de schoolbus maar ik heb zo geen stop van de bus dus dan gaat 

dat niet. Zo kan ik niet met de bus naar de school gaan. – 5 jaar – Petegem. 
- Je moet super lang wachten op de schoolbus. We zijn er ook meestal pas als de klas al begint. 

(jullie missen altijd de speeltijd) – 9 jaar – Petegem. 
- Ik kom bijna altijd met de step, behalve als het regent. Het paadje hier naast de school ligt 

er wel heel slecht bij. De takken van de bomen komen ook te laag voor mijn mama, ze botst 
er dan tegen. De splitsing in het Vrezeveld, waar ik woon, vind ik wel gevaarlijk. Ik ben daar 
ook eens bijna gevallen. Als het drukker is wacht ik even en let ik goed op of er geen auto's 
zijn, door te kijken en te luisteren. – 10 jaar – Petegem. 

 

We hebben kinderen en jongeren na hun hobby’s bevraagd in het domein de Ghellinck en aan 
sporthal de Ruffel. Ook in de vrije tijd worden kinderen heel vaak met de auto gebracht en 
opgehaald. Er kwamen verschillende redenen naar boven: 

- De verbinding tussen Elsegem en Petegem ligt er niet goed bij (marktwegel). Dit kan een 
zeer goede verbinding zijn maar is momenteel gevaarlijk om te fietsen.  

- Er zijn donkere delen waarlangs ze moeten fietsen waardoor ze zich niet veilig voelen.  
- Er zijn enkele heel drukke banen die gepasseerd moeten worden (Kortrijkstraat, Heerbaan, 

Oudenaardseweg,…). 
- De auto’s vliegen op de parking aan de Ruffel, dus daar moet er ook enorm opgelet worden.  
- Omhoog fietsen is lastig en er zijn nogal wat heuvels in de gemeente.  
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- Ook tieners van Kluisbergen komen bij ons naar de sporthal, voor hen is het te ver om te 
fietsen omdat er geen brug is.  

Citaten: 

- De trage weg tussen Petegem en Elsegem is heel smal in het begin en als je verder rijdt staat 
de maïs te dicht bij het pad waardoor het niet te doen is om daar te fietsen. Met de 
Kortrijkstraat die nu open ligt, is dit ook de enige route die we kunnen doen met de fiets. – 
8 jaar en zijn papa – Petegem. 

- In het donker is het moeilijker om de straat over te steken, en overdag is het heel erg druk 
in Petegem. Ook hier op de parking (van de Ruffel) vliegen ze er vaak op wat heel gevaarlijk 
is. De auto's rijden te vlug. – 10 jaar – Petegem. 

- Ik zie het niet zitten om met de fiets naar huis te gaan omdat ik dan de Zonnestraat naar 
omhoog moet, en dat is lastig. Op de Heerbaan is er ook geen fietspad, enkel zo een fietsje 
op de baan waar niemand op let. Dat fietsje is belachelijk en niet duidelijk. Het is zeer 
gevaarlijk om daar te fietsen. – 15 jaar – Petegem. 

 

Verschillende straten worden onveilig beschouwd:  

- De Kortrijkstraat vinden kinderen te druk, de delen met het aparte fietspad zijn wel oké. De 
Kortrijkstraat oversteken wordt echter als heel moeilijk ervaren.  

- Ook de Marktwegel tussen Elsegem en Petegem wordt vaak aangehaald omdat die er niet 
goed bij ligt.  

- In de Waregemseweg verdwijnt het fietspad en de vrachtwagens rijden dan heel dicht langs 
de fietsers.  

- De Oudenaardseweg is moeilijk om over te steken 
- In de Heerbaan ligt er geen fietspad, de getekende fietsjes op de baan zijn geen hulp.  

Tieners vinden het te donker en te ver om te fietsen. De gemeente is heel uitgestrekt met veel kleine 
banen waar er weinig verlichting is. De auto’s rijden daar ook vaak heel erg vlug. Die kleine baantjes 
liggen er ook vaak niet goed bij. Ook vanuit de Dauw is het gevaarlijk om naar de voetbal te fietsen, 
zeker in de winter als het donker is.  

Citaten: 

- Ik fiets wel graag maar ik mag niet alleen fietsen van mijn ouders omdat dat te gevaarlijk is. 
– 11 jaar.  
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- Maar ik moet wel snel remmen van mama en papa want dan moet ik kijken naar de auto's 
en waar mama of papa is. – 5 jaar.  

- Ik mag alleen fietsen als het echt in de buurt is, of als mijn ouders mee zijn. – 10 jaar. 
- Bij mij is het wel een drukke weg, maar er zijn veel binnenbaantjes die we kunnen nemen, 

langs daar is het veiliger en er zijn daar minder auto’s. Ik rij liever langs die binnenbaantjes. 
– 10 jaar. 

- Er zijn weinig fietspaden in Ooike, maar er is wel ook niet veel verkeer. Als er meer verkeer 
zou zijn, dan zou dat een groter probleem zijn. – 10 jaar. 

- De auto’s rijden heel vlug in de Vlaamse Ardennenstraat tussen de velden, en het deeltje dat 
je op kan fietsen ligt er vaak slecht bij met putten. – 10 jaar. 

Wandelen wordt vooral gelinkt met wandelingen maken in de gemeente, iets wat jongeren vaak 
aangeven wat ze graag doen in hun vrije tijd. Ook hier wordt het aangehaald dat het heel donker 
kan zijn in de baantjes in de winter. De heerbaan is heel erg druk, en daar moet je in het gras lopen 
waardoor het soms heel modderig kan zijn.  

Citaten: 

- De auto's rijden niet zo vlug, want dat mag niet van de politie. – 4 jaar – Wortegem. 
- Ik ga wel alleen tot bij vrienden thuis, te voet of met de fiets. – 11 jaar.  

 

’s avonds en in het weekend is er geen bus waardoor jongeren zeer beperkt worden als ze willen 
uitgaan. De belbus is een optie maar daar moet je soms lange ritten mee doen om op jouw 
bestemming te geraken. Als jongeren uitgaan, zullen ze vaak een taxi delen omdat er te weinig 
bussen zijn.  

Ook op de bus zijn de ervaringen niet positief. Mensen zijn vaak heel onvriendelijk en er zitten teveel 
mensen op de bus waardoor je je niet kan vasthouden. Ook kinderen vertellen dat ze gemakkelijk 
vallen op de bus en dat ze bang zijn bij bochten dat de bus ergens tegen zal rijden. Zowel kinderen 
als jongeren geven aan zich niet veilig te voelen bij het afstappen. Eén van de jongeren verteld hoe 
ze al enkele keren in de gemeente werd achtervolgd van de bushalte naar huis. Er wordt ook 
onrespectvol gedrag naar vrouwen toe vermeld door dronken passagiers.  

Citaten 
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- Het openbaar vervoer in WP is nogal aan de mindere kant. Ik heb zelf mijn rijbewijs, maar 
als ik de bus moet nemen moet je erop letten dat je voor 19u00 een bus hebt, want daarna 
kan je ernaar fluiten, of in het weekend kan je zeker niet uitzitten. Dat is echt wel een ramp. 
Dat houdt jongeren ook tegen om iets te gaan doen. – 18 jaar. 

- Het zit gewoon veel te vol op de bus. Met corona zijn er precies minder ingelast. Ik heb 
verschillende keren gehad dat de bus zelfs niet is gekomen. – 18 jaar. 

- Er zijn te weinig bussen, bijvoorbeeld in Gent heb je om de vijf minuten een bus of een tram. 
Als je één bus mist, dan moet je soms een uur en een half wachten. En in het weekend en al 
is er geen, en 's avonds is er ook geen. – 20 jaar. 

- Niemand is vriendelijk! Als ze soms alleen zitten dan zetten ze expres hun boekentas daar 
zodat je niet daar kan zitten. En er is al weinig plaats op de bus. Als er een oudere vrouw is 
op de bus, met boodschappen ofzo, dan ben ik altijd degene die die persoon helpt op de bus 
en iedereen staat er op te kijken. Of je plaats afstaan voor iemand, niemand doet dat nog. – 
20 jaar. 

- in de bus was ik gevallen en die meneer had dan gezegd van ja let een keer op als je loopt. 
En dan heeft een andere vrouw mij wel verdedigd. – 8 jaar. 

- Ik heb mij gewoon eens bij mensen gezet en die begonnen mij gewoon te zeggen dat ik daar 
zo bij kwam zitten en dat die daar niet mee akkoord waren en zo gewoon zo zeggen van ja 
gast ga een keer weg enz. – 18 jaar. 

- Nee, als hij dan een keer slotremt. Ja, als je zo met een grote hoop staat in een bus en dan 
remt hij e (ja je valt allemaal op elkaar), je kunt je al niet vasthouden met dat er zodanig 
weinig plaats is, maar dan lig je er wel e. Wij zetten ons vroeger gewoon op de grond. – 20 
jaar. 

- Nee, want als je je afstapt, dan kan een boef je meenemen, en als een boef je meeneemt dan 
zit je voor eeuwig vast. – 6 jaar. 
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Het aanbod op vlak van welzijn moet gekend zijn bij kinderen, jongeren en hun 

netwerk. 

Uit de vragenlijsten blijkt dat het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren 
onvoldoende 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 geestelijke gezondheidszorg, en we willen het aanbod rechtstreeks communiceren naar 
de doelgroep.   

Hoe goed zijn volgende organisaties gekend bij 57 tieners van 10 tot 12 jaar: 

Organisatie Gekend Al van gehoord Niet gekend 
Stip it 53 4 0 
CLBChat 3 11 43 
Awel 38 17 2 
Tejo 0 4 53 
Noknok 0 6 52 

 

Stip it: Stip it is zeer goed gekend, de scholen doen hier elk jaar aan mee en ze zien het ook op 
televisie. De tieners vinden echter dat de actie enkel effect heeft tijdens week tegen pesten, en ook 
enkel in de scholen. Buiten de scholen wordt er niet veel mee gedaan. Kinderen hebben ook het 
gevoel dat als die stippen weg zijn, dat er opnieuw gepest mag worden. Twee klassen geven aan dat 
de actie niet per se nodig is omdat zij niet ervaren dat er gepest wordt in hun school.  

Citaten: 

- Ik heb wel het gevoel dat dat werkt, want ik werd tijdens die actie minder gepest. Daarna 
is dat wel terug beginnen komen, dus het werkt enkel tijdens de actie zelf. – 10 jaar. 

- Ik vind dat wel een goede actie, maar ik vind dat er elk jaar minder mensen meedoen, dat 
vind ik jammer. Omdat er minder mensen meedoen, wordt er ook weer meer gepest. Ik 
denk dat de actie al een beetje oud is, een paar jaar geleden werkte dat wel. – 11 jaar.  

- We doen elk jaar mee maar er is niet echt een verschil, want er gebeurt niet echt iets mee. 
Er wordt bij ons ook niet echt gepest in de klas dus het is niet echt nodig hier. – 11 jaar.  

- Ik vind dat een goede actie want het is belangrijk dat mensen weten dat pesten niet ok is. 
Dankzij die actie krijg je als je gepest wordt weer moed. – 10 jaar.  
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CLBchat: Doet bij sommige kinderen wel een belletje rinkelen, maar de meesten kennen dit niet. Ze 
kennen wel het CLB maar niet de chat. Ze vinden het goed dat het anoniem is zodat zij hun vragen 
niet kunnen doorvertellen, maar ze zouden niet zo vlug met iemand praten die ze zelf niet kennen.  

Citaten: 

- Mijn broer is naar het CLB moeten gaan omdat ze moesten onderzoeken waarom hij 
minder goed kan leren. Hij moest dan verschillende testen doen. De chat ken ik niet. 

- Als je ouders het te druk hebben kan je met hen praten. – 11 jaar.  
- Ik vind het wel goed dat zij niet weten wie jij bent want dan kunnen ze ook niet 

doorvertellen wat je gevraagd hebt, of dan kunnen ze dat misschien wel nog doen maar 
dan weten ze niet wie dat gevraagd heeft. – 10 jaar.  

- Ik zou dat niet gebruiken omdat ik die mensen niet ken, ik wil liever persoonlijk praten met 
iemand die ik ken. – 10 jaar.  

Awel: Awel is redelijk goed gekend, in één klas vertellen ze dat ze samen met de juf de website 
hebben bezocht. Enkele kinderen geven aan dat dat hetzelfde is als de CLBchat, en ze niet allebei 
moeten bestaan. De website is heel gebruiksvriendelijk voor de tieners, via de vierkantjes kunnen 
ze naar een bepaald thema gaan en daar meer informatie vinden. Ze vinden het ook goed dat je vlug 
geholpen wordt.  

Citaten: 

- Mijn broer en ik hebben daar al eens mee gechat, ze proberen je wel te helpen maar het is 
niet hetzelfde als praten met je psycholoog. Ze gaan vooral zeggen waar je naartoe kan 
gaan. Het is raar om dat van op afstand te doen, het is gemakkelijker om met iemand te 
praten als die bij jou is. – 11 jaar.  

- Ik heb daar nog geen gebruik van gemaakt, maar ik denk wel dat het goed is dat dat er is. 
Ik praat liever met mijn mama of papa als er iets is. – 11 jaar.  

Tejo: Tejo is quasi niet gekend bij de tieners. Ze vinden het goed dat het er is omdat je persoonlijk 
met iemand kan praten ipv online, maar ze weten niet of ze er zelf naartoe zouden gaan. De afstand 
is een drempel, aangezien ze zouden moeten vragen aan hun ouders om daar naartoe te gaan, zo 
kunnen ze dus niet naar daar gaan als ze niet willen dat hun ouders het weten. De tieners mogen 
nog niet zo ver alleen fietsen. De tieners geven ook aan dat er ook iets moet zijn voor jongere 
kinderen.  

Citaten: 
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- Ik vind het goed dat dat er is, maar ik weet niet goed waarom ik naar daar zou gaan. – 10 
jaar.  

- Ik vertrouw het niet zo goed als iedereen daar binnen kan, dan kunnen ook slechte mensen 
daar binnen, dan kan er daar iemand met een geweer zitten. – 11 jaar.  

- Als ik daar naartoe zou willen gaan om over iets te praten waar ik met mijn mama en papa 
niet over kan praten, dan zou mijn mama vragen waar ik naartoe ga en dan zou ik dat toch 
moeten vertellen, dus dat gaat moeilijk. – 10 jaar.  

Noknok: Ook Noknok is niet gekend bij de tieners. Bij het logo denken ze dat het iets voor jonge 
kinderen is, zoals een tvprogramma of kinderdagverblijf. Ze vinden het ook niet zo duidelijk dat het 
een website is. De inhoud vinden ze wel interessant, maar ze zouden liever met gewone avatars 
werken dan met de monstertjes.  

Citaten:  

- Ik verschiet er wel van dat dat voor mensen is vanaf twaalf jaar, ik vind die peetjes er heel 
kinderachtig uitzien. – 10 jaar.  

- Het logo mag er wat serieuzer uitzien, want vanaf onze leeftijd is het leven ook al wat 
serieuzer. – 11 jaar.  

- Het is ook niet duidelijk dat dat een website is, ze zouden er beter .be achter zetten. – 11 
jaar.  

- Ik vind het wel goed dat ze moeilijke dingen begrijpbaar maken voor ons. – 11 jaar.  
- Ik vind het wel een mooi logo, alle monstertjes zien er anders uit dus dat wil zeggen dat 

anders zijn oké is. – 10 jaar.  
- Ik zou daar wel gebruik van maken omdat ik heel gevoelig ben en niet altijd wat ik moet 

doen als ik bijvoorbeeld heel kwaad ben, en dan zou ik wel eens wat oefeningen proberen. 
– 10 jaar.  

Tieners geven aan dat zij eerst bij vrienden of andere familie raad gaan vragen. Ze zijn wel bezorgd 
dat informatie zou doorverteld worden. Daarnaast gaan ze op zoek via google, maar dat lukt niet 
altijd even gemakkelijk.  Ook juffen zijn een belangrijke vertrouwenspersoon.  

Citaten:  

- Ik zou eerst mijn vragen opschrijven, en dan aan mijn broer stellen maar dat helpt eigenlijk 
niet dus ik weet het niet zo goed. – 10 jaar.  
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Verschillende tieners geven aan dat zij hun gevoelens opschrijven en het dan beter kunnen plaatsen. 
Ook de slaapkamper blijkt heel belangrijk om even tot rust te komen. Erover praten lukt niet altijd. 
Ook gaan ze graag naar plaatsen in de natuur om tot rust te komen, zoals de donk of het domein.  

Citaten: 

- Als ik mij niet zo goed voel, dan schrijf ik op hoe ik mij voel en dan voel ik mij daarna beter. 
Iets opschrijven helpt wel om om te gaan met mijn emoties. – 10 jaar. 

- Als ik mij niet zo goed voel, dan doe ik gewoon iets anders zodat ik er niet meer aan moet 
denken. Ik probeer het te negeren. – 10 jaar.  

- Als ik ruzie heb met mijn broer, dan ga ik even naar mijn kamer en dan wordt ik rustiger. Het 
lukt wel niet om dan met hem daarover te praten. – 10 jaar.  

- De donk is voor mij een plaats waar ik mijn hart kan luchten en waar ik tot rust kan komen 
aan het water. Ik ga daar vaak naartoe als ik mij niet zo goed voel. – 13 jaar. 

Snapchat wordt door heel veel tieners gebruikt, net zoals babbelen of chatten in games als Roblox 
of Minecraft. Google chat wordt ook veel gebruikt, zeker met corona. Bij lagere schoolkinderen zijn 
ook de ouders heel belangrijk om afspraken te maken met andere ouders zodat ze samen kunnen 
afspreken.  

Citaten 

- Ik ga via snapchat spreken met mijn vriendin en dan luister ik bij mijn mama zodat zij kan 
sturen naar haar mama zodat we samen kunnen spelen. – 10 jaar. 

- In Snapchat hebben we een groep met iedereen die snapchat heeft, en als één iemand daar 
hey in zegt, dan zegt iedereen hey en dan krijg je heel de tijd meldingen. – 10 jaar. 

- Wij horen elkaar ook via games, als we dan met een headset samen een spel spelen, dan 
zeggen we ook soms van ja het is al lang geleden dat we elkaar gezien hebben en dan 
spreken we af. – 10 jaar. 

Jongeren geven aan dat je hen vooral kan informeren via Facebook, Instagram en een nieuwsbrief 
via mail. Jongeren willen de gemeente kunnen contacteren via mail, Facebook en de website. 

Bij lagere schoolkinderen zijn de scholen een belangrijke partner om de tieners te informeren.  

Citaten: 
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- Als je ons wil bereiken, dan gaat dat best via mijn ouders want ik heb nog geen gsm. Als wij 
informatie van jullie willen vinden, dan gaan we dat via de website doen. – 12 jaar. 

Basisschoolkinderen geven aan dat ze het mondkapje het moeilijkste vinden, het is warm, ze kunnen 
er moeilijk door ademen, het is irritant en je kan elkaar moeilijk verstaan. Ze denken ook aan de 
gezondheid van anderen en dat er genoeg dokters moeten zijn. Ze vinden het moeilijk dat mensen 
dood gaan en familieleden hun medische zorgen worden uitgesteld wegens corona. Ook geven ze 
aan dat het niet leuk is dat de binnenspeeltuinen dicht zijn en ze minder buiten konden spelen.  

Meer dan de helft van de bevraagde jongeren tussen 16 en 24 jaar begrijpt dat we iets moeten doen 
om het virus terug te dringen, maar gaat niet akkoord met alle maatregelen. Er wordt zoveel gezegd 
op het internet waardoor ze niet altijd weten wat waar is en sommige maatregelen vinden ze niet 
zo logisch.  Ze vinden ook dat er te weinig aan jongeren wordt gedacht.  

Citaten: 

- Dat er veel mensen dood gaan, en mondmaskers. Mijn oma moest een operatie doen aan 
haar been en met corona was dat moeilijk. – 7 jaar.  

- Dat je niet meer naar de binnenspeeltuin kon. Ik kon nergens spelen en dan zat ik gewoon 
heel de tijd naar de tablet te kijken. Het is leuker om buiten te spelen. – 8 jaar.  

- Soms maken ze domme maatregelen of versoepelden ze te rap waardoor we nog een 
lockdown kregen. – 16+.  

- Ik vertrouw vooral in de virologen. De politieke kant daarin tegen maken soms keuzes 
tegen de adviezen van de virologen in en dat geeft zo zijn nadelen. Het versoepelen van 
enkele matregelen gaat soms te snel waardoor ze daarna sneller ook weer moeten 
ingrijpen omdat het verkeerd gaat. Dat de politiek hier dingen op kan zeggen vind ik een 
spijtige zaak. – 16+. 

Naast mama en papa geven kinderen ook aan dat ze terecht kunnen bij andere familieleden, zoals 
bijvoorbeeld bij oma of de meter. Ze linken ‘voor hen klaarstaan’ vooral met ‘voor hen zorgen’. Als 
ze vallen, dan zijn zij er om voor hen te verzorgen, en ze brengen hen ook naar hun hobby’s. Bij 
iemand terecht kunnen wordt gezien als iets positief waar de kinderen gelukkig van worden, als je 
met iemand kan praten dan moet je niet meer verdrietig zijn. In een gesprek met een jongere die 
hulp zoekt blijkt dat dit geen gemakkelijke weg is, de sociale dienst is een belangrijke partner maar 
bij zijn psycholoog kan hij moeilijk terecht op de momenten dat hij het nodig heeft. Het JAC kan niet 
veel voor hem doen, en voor TEJO is hij net te oud.  
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Citaten: 

- Mijn beste vriend, Jonah, hij is mijn beste vriend omdat hij echt bijna hetzelfde als mij is, hij 
vindt alles leuk wat ik leuk vindt (en jullie lachen altijd op school), en als er iets is kan ik met 
hem ook praten, dat gebeurt heel soms maar we lachen liever. – 7 jaar. 

- Als ik op school ruzie heb, maar echt zo serieuze ruzie, met gepest, dan kan ik daar altijd 
over praten met mijn mama, en zij doet heel veel voor mij. Op school kan ik daarover praten 
met de meester maar dan lukt dat niet altijd zo goed. Want dan moeten we in de gang gaan 
zitten met de persoon waar je mee ruzie hebt, maar dan alleen, en dan lukt dat niet goed. 
Soms zit de meester erbij maar dan gaat die terug weg en dan moeten we dat alleen 
uitpraten, maar dan krijgen we nog meer ruzie. Nu is dat nog niet zo erg, maar het is wel al 
een keer met drie keer vechten geweest. Als die persoon mij pijn doet, dan zegt mama altijd 
dat je iets terug moet doen. En dan komt dat gewoon in een gevecht. – 9 jaar. 

- Ik heb niemand getekend, mijn mama en papa zijn er niet altijd, mijn vrienden spelen altijd 
tikkertje, verstoppertje, voetbal of basket en ik wil liever iets anders spelen. – 8 jaar. 

- Ik ken haar naam niet, maar er is een mevrouw waar ik mee mag gaan babbelen als ik mij 
niet zo goed voel. Zij heeft mij heel goed geholpen toen ik gepest werd. Ik moet daar wel 
een afspraak voor maken. Toen het op een dag niet goed met mij ging, heeft mijn mama 
gebeld maar moest ik eigenlijk nog een maand wachten omdat er geen plekje vrij was, mijn 
mama heeft toen gezegd dat het echt nodig was en ze heeft dan een uitzondering gemaakt 
waardoor ik toch nog mocht komen. – 10 jaar. 

- Ik zou graag oneindig veel mensen willen hebben waar ik mee kan praten, want dan zou 
niemand meer verdrietig zijn. Als iedereen altijd bij iedereen kan praten, dan zou er niemand 
nog gepest worden en zou iedereen blij zijn. – 10 jaar. 

We vroegen in juni aan 116 jongeren tussen 16 en 24 jaar om in drie woorden te beschrijven hoe ze 
zich voelen. De woorden die het meeste werden genoteerd zijn stress, moe, gelukkig, goed en druk. 
De helft van de jongeren gaf een gemiddeld antwoord waarbij het wel oké ging, maar niet helemaal 
goed.  
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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. 
Wegens de uitgestrektheid van de gemeente is het niet evident om je vlot te verplaatsen zonder 
auto en het openbaar vervoer is beperkt. We willen onderzoeken wat de jongeren missen in de 
gemeente, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook zij ruimte krijgen in Wortegem-Petegem waar 
ze graag vertoeven. 

Er zijn enkele plaatsen die vaak terugkomen als je vraagt waar jongeren graag naartoe gaan in de 
gemeente: het domein de Ghellinck, de sporthal, enkele cafés (Tempo, Kudu Lodge, Zomerbar), het 
bankje aan de voetbal in Wortegem,… Ook geven ze aan dat ze graag (met vrienden) gaan wandelen 
tussen de velden, zeker in coronatijden werd dit veel gedaan. Jongeren geven aan dat er aan die 
plekken niet per se iets moet veranderen, ze geven aan dat we ons beter kunnen focussen op wat 
tieners nodig hebben aangezien jongeren al vlug naar Waregem of Oudenaarde gaan omdat hun 
vrienden daar zijn.   

Citaten: 

- We hebben het Wortegemplein aangeduid omdat er daar een paar leuke cafeetjes zijn, 
zoals de Tempo, dat is ons stamcafé. We gaan daar vooral naartoe omdat onze vrienden 
daar zijn. – 18 jaar.  

- Het domein de Ghellinck omdat Speelkriebels daar is en omdat er daar veel groen is. Er is 
ook een fietsroute die daar eindigt (Sneukelwiel). Het is ook leuk om daar iets te gaan 
drinken. – 18 jaar.  

- De Scheldekant is leuk om te chillen aan het water, het is er heel rustgevend en het is een 
mooie plaats om te wandelen. – 20 jaar. 

- We komen hier graag naartoe om te hangen (de ruffel). Ik ben van hier, maar mijn vriendin 
is van Eke, we gaan daar samen naar school. We komen hier graag omdat het hier rustig is. 
Op sommige dagen is het hier wel wat drukker maar nooit te druk. – 12 jaar.  

- Naar het bankje aan het voetbalplein in Wortegem. Het is een gezellig plekje met een mooi 
uitzicht, ik ben daar al een paar keer naartoe geweest met een vriend en het zijn daar altijd 
gezellige babbels en is dicht bij mijn huis. Er moet niet meteen iets veranderen aan dat 
plekje, het is goed zoals het nu is. Het is er rustig. – 19 jaar. 
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- Het domein de Ghellinck is sowieso een gezellige plaats, ook om met een vriendin af te 
spreken om te gaan wandelen, dan gaan we al rap eens naar daar. 's avonds is er daar niet 
vel te doen, je zit 's avonds graag op je gemak met wat muziek en drank enz, je hebt daar 
wel dat restaurant maar ik zou nu niet graag alleen in dat park lopen 's avonds. – 22 jaar.  

Voor studenten is een gezamenlijke studieplek belangrijk. Als we dat in de gemeente willen 
organiseren, dan is het belangrijk dat er flexibelere uren zijn dan de openingsuren van het 
gemeentehuis, en dat het ook in het weekend open kan.  

Jongeren gaan graag naar plaatsen waar ze in de buurt iets kunnen kopen om te eten en waar het 
gezellig zitten is, zoals de markt van Oudenaarde, de Treffer in Waregem of de Graslei in Gent.  

Het skatepark van Oudenaarde wordt ook vaak aangehaald, alhoewel het aan verbetering toe is 
(maar er komt een nieuw skatepark). Vanuit Moregem is het slechts tien minuutjes fietsen (jongeren 
van de Dauw gaan met de fiets naar het skatepark). Andere tieners vinden het toch een nadeel dat 
ze eerst een eind moeten fietsen, want ze zijn dan al moe voordat ze kunnen skaten.  

- In het graffitistraatje in Gent krijgen jongeren de kans om hun ding te doen, en je kan er ook 
super toffe foto's nemen voor op Instagram. Dat wordt dan om de zoveel tijd weer volledig 
wit geschilderd om opnieuw te beginnen, dat vindt wel niet iedereen oké omdat er zo mooie 
dingen verwijderd worden. – 14 jaar. 

- Op de markt van Oudenaarde kan je afspreken met vrienden, iets drinken op de terrasjes, 
een pita eten en het is er altijd super gezellig. – 20 jaar.  

Jongeren vinden het belangrijk dat hun plek overdekt is, warm en dat er iets is om op te zitten. Ze 
vinden het niet belangrijk dat er een parking is of een fietsenstalling, de plek hoeft ook niet uit het 
zicht te zijn maar liefst ook niet in het midden van een wijk (te veel sociale controle). Jongeren willen 
wel wat lawaai kunnen maken en het mag niet te ver zijn van hun huis. Ze vinden het belangrijk dat 
ze iets kunnen kopen om te eten of te drinken, bijvoorbeeld uit een automaat. Muziek en 
gezelligheid en gezelschapsspelletjes worden ook aangehaald als belangrijke elementen.  

Citaten: 

- Gezelligheid, warmte, vuurkofjes in de winter, of zo een kampvuuravond voor de KLJ's zou 
tof zijn. In het domein is er eens een kerstmarkt geweest met verschillende standjes, dat 
was super gezellig. – 24 jaar. 
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- Schommels en hangmatten die kunnen blijven hangen zijn leuk, je hebt ook zo ecologische 
lampjes die op zonlicht werken. – 18 jaar.  

- Het is gemakkelijker als je echt een vast plekje hebt waar je kan afspreken, een locatie of 
iets overdekt. Zoals het jeugdcentrum in Waregem, met een skatepark bij enz. Je ziet daar 
heel veel gasten, je kan daar ook soms iets organiseren maar er is daar ook ruimte rond waar 
je altijd naartoe kan. Er is daar altijd wel iemand. – 23 jaar.  

- In een wijk is een speeltuintje minder toegankelijk omdat dat in een wijk is. Het is te 
kleinschalig om met een groep te gaan, en er is te veel sociale controle, je hebt het gevoel 
dat je de mensen daar stoort. – 19 jaar.  

De jongeren missen in de gemeente een (nacht)winkel waar ze vlug iets kunnen gaan kopen, ook de 
tieners geven aan dat ze een buurtwinkel leuk zouden vinden omdat ze dan zelf ook eens inkopen 
zouden kunnen doen. Er valt in de gemeente weinig te beleven voor de jongeren. Tieners geven ook 
aan dat de kerken saai zijn, jongeren denken dan weer dat de kerken gebruikt kunnen worden voor 
optredens en evenementen.  

Zowel tieners als oudere jongeren geven aan dat er veel skaters zijn in de gemeente en een 
skatepark een goede plek voor jongeren zou zijn. Dit kan ook gecombineerd worden met graffiti 
waar creatieve jongeren kunnen experimenten.  

Ook een jeugdhuis komt vaak aan bod, al twijfelen jongeren of er geëngageerde jongeren te vinden 
zijn om dat open te houden, aangezien die jongeren meestal al in de KLJ zitten.  

Ook gezellige (winter)evenementen komen aan bod waar er muziek is en waar er aan democratische 
prijzen iets gedronken kan worden.  

Jongeren geven aan dat we prioriteit moeten geven aan de tieners in de gemeente, de oudere 
jongeren kunnen al vlug met de auto naar een omliggende stad rijden maar de tieners kunnen zich 
enkel met de fiets verplaatsen waardoor er meer nood is aan een ruimte voor hen.  

De speelterreinen zouden mogen uitgebreid worden met (sport)toestellen voor jongeren, zoals een 
panakooi. De jongeren van de Dauw geven aan dat zij vaak naar het schoolke in Moregem gaan maar 
dat daar niet veel is voor hun leeftijd. Ze sporten graag, maar de Ruffel is een heel eind fietsen.  

Citaten: 

- Er zijn super veel skaters in de gemeente, dus een skatepark zou super leuk zijn om met je 
vrienden naartoe te gaan, met een paar ramps en een staaf om over te glijden. – 19 jaar. 
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- Graffitimuur zou echt wel tof zijn aangezien dit op niet veel plaatsen mogelijk is en 
skateparken zijn ook een goede uitlaatklep voor jongeren. – 16+.  

- Open natuur gezonde buiten lucht. Een zitplaats die zowel voor de voorbijgangers (fietsers) 
ook interessant is voor eens te stoppen. – 16+. 

- Zithoek, graffitimuur, blad dat we dingen kunnen opschrijven dat we nog bij willen, paar 
foto's om het gezellige te maken. – 16+.  

- Er zou een grotere speeltuin mogen zijn, ik zou daar zo een kooi zetten, zo een voetbalkooi, 
dat er niet alleen maar speeltuigen zijn maar ook iets van sport voor mensen die wat ouder 
zijn. – 15 jaar.  
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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 
terugkomen. De jeugdraad bestaat momenteel slechts uit enkele jongeren die actief zijn in de 
jeugdverenigingen of de gemeentelijke speelpleinwerking. Heel wat jongeren bereiken we amper 
tot niet. We willen kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier bevragen en op de hoogte 
houden van de beslissingen van de gemeente. We willen de jeugdraad versterken in zijn rol als 
adviesraad en ook andere kinderen en jongeren op een structurele manier betrekken bij het beleid. 

De burgemeester en de andere politiekers worden door kinderen momenteel vooral gelinkt met 
corona, zij beslissen hoe we de coronacrisis moeten aanpakken. Kinderen kennen de burgemeester 
van op school en op het speelplein. De burgemeester is de ‘baas’ van de gemeente.  

Citaten: 

- De burgemeester beslist hoe we dat moeten doen met corona. Hij kwam ook eens kijken op 
het speelplein en ik heb hem ook al op school gezien. Ik vind wel dat hij goed bezig is, en 
luistert naar ons. – 8 jaar. 

- De burgemeester zegt tegen de mensen van wat we moeten doen, hoeveel elektriciteit, 
water en klimaat… - 8 jaar. 

Lagere schoolkinderen denken vooral aan extra speelruimte, zowel voor hen als voor kleuters. Ook 
pesten op de speelplaats komt aan bod. De kleutertjes zijn heel enthousiast als het over 
speelterreintjes gaat, maar ze zijn soms ook nog bang van de toestellen. 

Een tweede thema dat heel veel voorkomt is het milieu. Ook de kleutertjes zijn bezig met zwerfvuil, 
maar ze weten niet goed of ze dat nu moeten oprapen of wat ze ermee moeten doen. De tieners 
vinden het belangrijk dat de gemeente meer doet voor het milieu en dat er consequenties volgen 
voor wie dat niet doet.  

Ook welzijn leeft bij de kinderen, zowel zorg en gezondheid als armoede en eenzaamheid bij 
ouderen wordt vermeld door basisschoolkinderen. 

Voor jongeren zijn vooral de thema’s openbare ruimte en vrije tijd van belang. Bij openbare ruimte 
vinden ze het belangrijker om eerst extra ruimte te voorzien voor tieners, jongeren geraken al 
gemakkelijker in een buurgemeente of stad.  

Citaten: 
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- Toen ik bij het speelpleintje was, toen had ik een zak op de grond zien liggen, en Willem zei 
dat dat bacteriën was. En als je bacteriën vasthoudt, dan ga je toch dood? – 5 jaar. 

- Dat hoort niet op het gras, en ook niet op zand hé, en ook niet binnen, en op de grond ook 
niet, en in de straat ook niet. In het zand moet je zandkastelen bouwen. – 4 jaar . 

- Ik heb geen tuin, en geen parkje in de buurt dus ik speel vooral binnen met mijn mama, papa 
en mijn broer. – 5 jaar. 

- Overal camera’s voor mensen die vuil op straten gooien met een boete van € 25. – 10 jaar. 

Je kan de jongeren vooral bereiken via Facebook, Instagram en een nieuwsbrief via mail. Lokale pers 
werkt het minste goed. 

Lagere schoolkinderen gebruiken vooral Snapchat, maar sinds corona ook meer google chat en 
whatsapp. Ook Youtube en Tiktok zijn populaire apps. Facebook is saai en voor oudere mensen.  

Citaten:  

- Whatsapp gebruiken we niet echt, snapchat wel. – 11 jaar. 
- Ik heb zelf geen Facebook maar ik gebruik het account van mijn ouders soms wel, of om via 

messenger te praten dan. – 10 jaar. 
- Via mijn mama en papa, of via google, snapchat, tiktok of bellen. – 10 jaar. 

De jeugdraad is niet goed gekend bij tieners. Door de naam denken ze dat de jeugdraad raad geeft 
aan kinderen en jongeren. De tieners zijn verdeeld, er zijn tieners die graag nu al zouden willen 
deelnemen aan een dergelijke adviesraad, andere tieners interesseert dit helemaal niet, er zullen 
wel anderen beslissen wat er moet gebeuren in de gemeente. Ze vinden het wel goed dat er 
personen die dicht bij de kinderen en jongeren staan hun advies mogen geven over jeugdzaken. 
Tieners vinden dat de jeugdraad zich moet bezighouden met het geluk van kinderen (kinderen blij 
maken), het milieu en de staat van fiets- en wandelwegen. 

Citaten: 

- Ik vind het goed dat iedereen gehoord kan worden maar ik zou niet vlug met een idee zelf 
naar de gemeente gaan. – 11 jaar. 

- Ik zou daar geen lid van willen zijn, want ik wil mij niet bemoeien, de gemeente mag zelf 
beslissen wat ze doen. – 11 jaar. 

- Ik zou dat wel willen doen, want ik vind het belangrijk dat we naar iedereen luisteren en 
anderen helpen. – 11 jaar. 


