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Onderwerp: Advies BBC (ontwerp strategische nota 2014-2019)

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw/Heren Schepenen
Op de algemene vergadering van 25 oktober 2013 heeft de stedelijke jeugdraad zich gebogen over het
ontwerp van de strategische nota 2014-2019. Zij verleent hierover het volgende advies:
Vooreerst willen we benadrukken dat we als adviesraad graag betrokken blijven bij de verdere opvolging
en ontwikkeling van de strategische nota. We zijn er ons terdege van bewust dat het hier gaat om een
volledig nieuwe materie, maar dit neemt niet weg dat we aansturen op een blijvende evaluatie en
zelfreflectie in de uitvoering ervan. Het huidige ontwerp vinden wij alvast een duidelijke aanzet voor het
komend beleid.
In het kader van actie AC-1.3.1 (onderzoek nieuwe participatievormen) en specifieker actieplan AP-19.1
en 19.2 (ondersteuning jeugdraad en inspraakprojecten), wensen wij bovendien in het beleid van de
komende zes jaar als jeugdraad geconsulteerd te worden in elk dossier dat de jeugd aanbelangt. Meer in
het algemeen ijveren we ervoor dat er bij een belangrijk dossier steeds advies gevraagd wordt aan de
adviesraden wiens doelgroep met de resultaten ervan zal geconfronteerd worden. We vragen dan ook dat
deze concrete doelstelling wordt opgenomen onder actie AC-1.3.1.
Specifiek in het beleidsdomein jeugd zien wij enkele hiaten in het ontwerp van de strategische nota.
Ten eerste is actie AC-11.5.1. te vrijblijvend geformuleerd. Deze actie, die erin bestaat jeugdverenigingen
bij te staan in hun zoektocht naar aangepaste infrastructuur, wordt in het huidige ontwerp ingevuld als
‘bijstand bieden in de zoektocht naar lokalen, oa. in bemiddeling met andere partners’. Wij vroegen ons af
wat er verstaan wordt onder ‘bijstand’, en hoe deze concreet zal gerealiseerd worden.
Ook voor de dossiers waar een oplossing niet voor de hand ligt, zou er deze legislatuur tot een oplossing
moeten gekomen worden. Wij pleiten dan ook voor een meer concrete omschrijving van acties en
verenigingen waarin zal geïnvesteerd worden, wat natuurlijk niet uitsluit dat er nieuwe noden kunnen
opduiken in de komende cyclus.
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Ten tweede betreuren wij dat er in het huidige ontwerp geen ruimte is voor de effectieve ontwikkeling en
uitbouw van een speelweefsel in het centrum van de stad. Er is namelijk dringend nood aan speel- en
ontmoetingskansen in de publieke ruimte, wat de uitbouw van een speelweefsel zou kunnen garanderen.
Actieplan AP-20.3 (speelruimtebeleid) houdt enkel onderzoek in naar de mogelijkheden van een
speelweefsel, doch wij zijn van oordeel dat het uitblijven van een speelweefsel in de komende zes jaar een
gemiste kans is voor een dynamische stad met jonge gezinnen zoals Oudenaarde.

Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie,

De voorzitter,
Annelies Van Huffel
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