
Publieke Ruimte 

Uitdaging kind- en jongerengerichte publieke ruimte 

We willen publieke ruimtes (zoals parken, pleinen, buurten, straten) die kinderen en jongeren uitnodigen om er 
te verblijven en waar ze de wereld leren kennen. 

Vaststellingen 

Omgevingsanalyse 

Speel- en jeugdruimte 

- Tevredenheid over de speelvoorzieningen in de buurt1: Kortrijk scoort met 47% iets minder goed dan het 
gemiddelde binnen de CS2 (52%).  

- De helft van de Kortrijkse gezinnen (50%) geeft aan dat kinderen veilig kunnen spelen in de buurt. Kortrijk 
scoort gemiddeld t.o.v. de CS (49%). 

- Open jeugdruimte: Kortrijk scoort met 75% boven het gemiddelde van de CS (73%) 

- Overdekte jeugdruimte: Kortrijk scoort met 86% duidelijk hoger dan gemiddelde van de CS (79%) 

- 52% van de Kortrijkse gezinnen is tevreden over de plekken voor jeugd in de buurt. Kortrijk scoort ruim 
boven het gemiddelde van de CS (46%) 

Sport- en recreatieve voorzieningen 

- Tevredenheid over de sportvoorzieningen: Kortrijk scoort met 79% boven het gemiddelde van de CS (74%). 
Toch zien we een significante daling van 6,3% tussen 2011 en 2014. Kortrijk zakt terug van de 1ste plaats in 
2008 (85%), naar de 3de plaats in 2011 (84,9%), naar de 6de plaats in 2014. Er geen duidelijk aanwijsbare 
reden (misschien de drukke bezetting). 

- 65,4% van de Kortrijkse gezinnen is tevreden over het recreatieaanbod. Dat is iets onder het gemiddelde 
van de CS (68%). 

- Het cijfer voor Kortrijkse gezinnen dat het afgelopen jaar een park bezocht ligt met 86% iets lager t.o.v. het 
gemiddelde bij de CS (92%). 

- Zelfde vaststelling zien we bij het bezoek van een speelplein. Kortrijk scoort met 56% iets lager t.o.v. gemid-
delde CS 66%.  

Algemeen 

- Uit de online bevraging en de reflectiegesprekken blijkt claimgedrag voor frustratie te zorgen. De belangrijk-
ste opmerkingen gaan over conflicten tussen gebruikers. Hoewel jongeren even veel recht hebben om de 
publieke ruimte te gebruiken, worden ze regelmatig als bedreigend ervaren door andere gebruikers van deze 
publieke ruimte (kinderen, hun ouders, ouderen,…) 

- Een opvallende trend is het dalend aantal kinderen dat alleen (lees: zelfstandig) en spontaan buiten speelt. 
Gevaarlijk verkeer en minder (of ‘andere’) sociale controle zijn de belangrijkste beweegredenen voor ouders. 
Hierdoor is de ‘actieradius’ voor spelende kinderen en jongeren de afgelopen jaren sterk verkleind. 

- Voor kinderen zijn er heel wat speelmogelijkheden maar voldoende publieke ontmoetingsruimte voor jon-
geren (of plaatsen waar jongeren welkom zijn en getolereerd worden) is misschien wel een pijnpunt.  

- De burger is hoofdgebruiker van publieke ruimte en krijgt dus best een actieve en bepalende rol bij het 
(her)inrichten van publieke ruimte. Op vandaag worden kinderen en jongeren al betrokken bij het (her)ont-
werpen van speelruimte. In een volgende stap is het wenselijk kinderen en jongeren (en andere burgers) 
effectief medeontwerper worden van alle publieke ruimte projecten. 

                                                                 
1 Gezinnen = gezinnen met inwonende kinderen 
2 CS = centrumsteden 
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- Over publieke ruimte zijn er diverse signalen en suggesties. 
o De uitdaging bestaat er in om ‘gewone’ en bestaande publieke ruimte (parken, pleinen, straten) 

multifunctioneel in te richten zodat ze voor diverse doelgroepen aantrekkelijk en interessant wor-
den. 

o Een aantal locaties met ‘speelruimte potentieel’ blijven op vandaag onderbenut en kunnen mis-
schien beter gepromoot worden (spontaan innemen van publieke ruimte). 

o Mochten bepaalde scholen hun buitenspeelruimte tijdens de vrije tijd opstellen boort men meteen 
heel wat nieuwe speelruimte aan. 

Belevingsonderzoek 

Hoe zien de kinderen hun ideale stad? 

- Bij het ontwerpen van hun ideale stad besteden kinderen veel aandacht aan natuur. Bomen, bossen, parken 
en vijvers zijn populaire  groene gebieden die vaak deel uit maakten van hun ontwerp. 

- Sportmogelijkheden zijn ook belangrijk. Een zwembad is een must maar ze tekenen ook vaak een voetbal-
stadion, een atletiekpiste, een tennisveld…   

Wat zeggen de jongeren zelf? 

- Een groot deel van de jongeren vind (vakantie)activiteiten voor hen overbodig. Ze willen vooral afspreken 
met vrienden en op het moment zelf beslissen wat ze doen. Hier lijkt dus de nood aan ontmoetingsruimte 
te primeren op een georganiseerd activiteitenaanbod.  

- Ze geven ook aan dat ouderen verdraagzamer moeten zijn t.o.v. jongeren die in het park zitten. Als ze niets 
verkeerd doen zou er geen probleem moeten zijn. Tegelijk geven jongeren aan zelf soms hinder te onder-
vinden van andere jongeren. Er zijn dus wel af en toe problemen en daar mag (terecht) tegen opgetreden 
worden.  

- Jongeren vinden de parken in Kortrijk verzorgd en proper ogen, maar toch kampen de meeste parken vol-
gens hen met een negatieve reputatie door hangjongeren en drugs. Vooral ’s avonds vermijd je volgens hen 
best parken en vreemd genoeg beschouwt bijna iedereen dit als een evidentie (alsof het niet anders mogelijk 
is).  

- Jongeren gaan vooral naar Kortrijk centrum wanneer school vroeg gedaan is of in het weekend. Als ze met 
vrienden willen afspreken doen ze dat vooral thuis, op café wanneer ze er oud genoeg voor zijn, of in parken. 

- Zowel de Burg. Reynaertstraat als de Vlasmarkt vinden ze leuke plaatsen maar er kan/mag, naast de cafés, 
nog meer ingezet worden op buitenbeleving (bv. volledig innemen en inrichten als publiek domein). 

- Daarnaast geven leerlingen aan dat er nog plaatsen zijn met potentieel in Kortrijk, die voorlopig onderbenut 
blijven (bijvoorbeeld de Leieboorden).   
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Ambitie, ideeën & voorstellen 

Inzetten op positieve beleving en promoten van stedelijke publieke ruimte. 

Wat en waarom 

Meer gebruik en meer gemengd gebruik van publieke ruimte moet zorgen voor meer ontmoeting, een aange-
name stadssfeer en een positieve beeldvorming.  De stad stimuleert (spontane) activiteit in publieke ruimte. We 
maken inwoners bewust dat ze kunnen en mogen gebruik maken van publieke ruimte voor allerhande activitei-
ten (sport, spel, ontmoeten,…) 
 
Als antwoord op opmerkingen m.b.t. conflicten zetten we nog meer in op: 

- inname en gebruik van publieke ruimte (dode momenten vermijden, meer sociale controle) 

- multifunctionele inrichting om mix van gebruikers aan te trekken. 

- bemiddeling bij conflicten en claimgedrag vermijden: bewust maken van het belang en noodzaak van samen-
gebruik. (preventie en politie) 

Hoe 

Door burgerinitiatief te stimuleren of zelf een eerste reeks prikkels aan te bieden via activiteiten én infrastructuur 

Concrete uitdagingen en aanpak 

- Blijven stimuleren, experimenteren en prikkelen 

- Observeren: spotten van populaire locaties en activiteiten via veldwerk. Deze info is zeer zinvol om te weten 
waar en in welk soort infrastructuur we moeten investeren. 

o info capteren via (buurt)sport, buurt- en gebiedswerking, Kortrijk Spreekt,… 

o welke activiteiten werken waar? (bv. spel, sport, hangen, picknicken,…) 

- Investeren in publieke voorzieningen en infrastructuur 
o Automatische reflex ontwikkelen bij alle (nieuwe) ruimteprojecten: Welke sport, spel of andere 

voorzieningen zijn nodig en wenselijk op die specifieke plek?  Waar biedt welk concept een belang-
rijke meerwaarde? … 

o Een goeie afstemming tussen de dienst Mens en Samenleving -die interessante gebruikersinput kan 
aanleveren- en de dienst Projecten Openbaar Domein POD -die instaat voor ontwerpen en uitvoe-
ren van projecten- . Wederzijdse betrokkenheid van bij het begin van projecten. 

Geplande en/of uitgevoerde acties en projecten 

- De organisatie ‘Lieve Zusjes Stoere Broers’ 3 zijn voor Kortrijk een belangrijke stimulator geweest. 

- Open calls: De Verleieding, Sinken: Burgers doen zelf voorstellen om publieke ruimte in te vullen 

- Kinderfestival Spinrag zet meer in op inname publieke ruimte door kinderen 

- Project publieke barbecues: spontaan ontmoeten in publieke ruimte aanmoedigen   

- Project ‘Kindvriendelijke binnenstad’: Hoe de binnenstad verder ontwikkelen op maat van kinderen en jon-
geren als inwoner én als bezoeker (onderzoek: potenties scannen en voorstellen formuleren en realiseren) 

- Project 'Nevelstad' (speelruimteonderzoek en actieplan voor deelgemeenten Rollegem en Aalbeke) 

- Project ‘Spelen in wijken’ (vergelijkend onderzoek tussen Venning en Lange Munte) 

- Kortrijk ondertekende het ‘Goe Gespeeld’ charter (buiten spelen in Kortrijk keihard aanmoedigen) 

- Deelname aan de Vlaamse ‘Buitenspeeldag’ (jaarlijks evenement om buitenspelen aan te moedigen) 

- Project ‘Wildebras’ (wild en spontaan buitenspelen in groene ruimtes actief aanmoedigen - LZSB) 

                                                                 
3 De organisatie ‘Lieve Zusjes Stoere Broers’ moedigt inname van publieke ruimte sterk aan via allerhande spon-
tane initiatieven - http://www.lzsb.be/  

http://www.lzsb.be/
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- Project ‘De Pretmobiel’ en buurtsportwerking van Ajko: open, gratis sport- en spelaanbod in parken en op 
pleinen in de stad. 

- Project ‘Buiten bewegen’ (stimulerende sportevents en activiteiten in de publieke ruimte) 

- Project ‘Speelstraten’ (straten tijdelijk innemen als publieke speelruimte tijdens vakantieperiodes)  

- Ontwikkelen van nieuwe acties die publiek gebruik van parken verhoogt. 

- Scholencampus St Amand (vanuit de stad het gemeenschappelijk gebruik van buitendomein stimuleren) 

- Schoolspeelplaatsen open te stellen in de vrije tijd (gesprekken met scholen opstarten) 

- Speelruimteplan (jaarlijkse update van nieuwe projecten en beheer/onderhoud van bestaande projecten).  

- Sterk inzetten op ‘Urban Sports’ trend via evenementen en infrastructuur: op Wembley (calisthenics) en 
Campus Kortrijk Weide (buiten en binnen). 

- We blijven ook  investeren in bestaande skate, step, blade en bike spots. 

- Project Streetart (de stad aantrekkelijker maken en een positieve beeldvorming rond jeugdsubcultuur) 

- Project 'Ba®lie' (laagdrempelige ontmoetingsruimte binnen JC Tranzit voor niet-georganiseerde tieners) 

- Herinrichting stadhuis: centraal speelhuis om kinderen om hen gastvrij te ontvangen (voorbeeldfunctie) 

- Kind- en jongerengericht ontwerpen bij ruimteprojecten 

1. Campus Kortrijk Weide 
2. Herinrichting Leieboorden 
3. St Amandsplein 
4. Overbekeplein 
5. Houtmarkt 
6. Kasteelpark Heule 
7. Heule plaats 
8. Stadsgroen Ghellinck 
9. Site Muziekcentrum 

10. Herinrichting van de stationsomgeving 

11. Eerdere goede voorbeelden: Avontuurlijk speeldomein De Warande en Speelbos St Anna 

- Bij nieuwe woonontwikkelingen: realisatie van 8% groen moet aaneengesloten gebruiksgroen zijn (i.p.v. ver-
snipperd groen). Dit stimuleert het collectief gebruik en inrichting als speelruimte. 

 
 


