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Actieplan kind- en jongerenvriendelijke Kortrijk 
In het kader van het label kindvriendelijke steden en gemeenten 

Intro 

Kortrijk engageert zich in het bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk (PNK) om een kind- en jongerenvriendelijke 
stad te worden. De inleidende tekst waarmee het plan opent, benoemt ‘jeugdige creativiteit’ als belangrijke mo-
tor voor verandering. 

Kortrijk moet durven groeien. Groeien met zin voor experiment. De kern van die groei en dat experiment 
zijn de jongeren en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van onze stad. 

 
Vanuit die ambitie is het niet meer dan logisch dat Kortrijk zich kandidaat stelt voor het 'Label kindvriendelijke 
steden en gemeenten' dat in november 2016 wordt uitgereikt. In kader van dit label werd het afgelopen ander-
half jaar een intensief onderzoeks- en participatietraject afgelegd met kinderen, jongeren en andere belangheb-
benden. 
 
Het resultaat is een actieplan waarmee Kortrijk zijn ambities om een kind- en jongerenvriendelijke stad te zijn 
scherp stelt. Het plan is opgebouwd rond 4 prioritaire beleidsuitdagingen die gekozen zijn na een uitgebreid en 
participatief traject en focust voornamelijk op vernieuwd beleid. Naast dit actieplan is er nog steeds een reguliere 
werking die zich dagelijks inzet voor kinderen en jongeren in onze stad. 
 
Dit actieplan biedt perspectief op de acties en projecten op korte en (middel)lange termijn. Een deel van de acties 
focust op realisatie binnen deze legislatuur. Andere ambities zijn legislatuur overstijgend. 
 
We willen hierbij benadrukken dat de voorgestelde acties en projecten niet limitatief zijn. We zien het actieplan 
als een belangrijke houvast die de grote lijnen uitzet, maar het is geen keurslijf. Het programma kind- en jonge-
renvriendelijke stad moet de vinger aan de pols te houden. Als zich interessante opportuniteiten aandienen, ook 
buiten de vier prioritaire beleidsuitdagingen, dan moet het programma hier op inspelen. Een open blik en een 
flexibele werkvorm zorgt dat we kunnen anticiperen op een snel veranderende jeugdcultuur.  

Leeswijzer 

Bij ieder van de vier beleidsuitdaging starten we met een samenvatting van de vaststellingen uit het voortraject 

(omgevingsanalyse, belevingsonderzoek met kinderen en jongeren en diverse focusgesprekken). Daaropvolgend 

beschrijven we de ambitie en enkele concrete acties en projecten die specifiek kaderen binnen die beleidsuit-

daging.   

Beleidsuitdaging 1: 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. 

Beleidsuitdaging 2: Kind- en jongerengerichte mobiliteit 

Kinderen en jongeren moeten zich veilig en autonoom kunnen verplaatsen doorheen de stad. 

Beleidsuitdaging 3: Kind- en jongerengerichte inspraak 

We willen kinderen en jongeren goed informeren over en betrekken bij het stedelijk beleid en hen de kans bieden 

om een bepalende rol te spelen bij beleidsbeslissingen. 

Beleidsuitdaging 4: Netwerken met kind- en jongerengerichte partners 

We zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking tussen lokale kind- en jongerengerichte partners zoals scholen, 

jeugdvoorzieningen en vrijetijdsactoren onmisbaar is om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te bouwen. 
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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  

- Project ‘Kindvriendelijke binnenstad’ (potenties scannen en voorstellen formuleren) 

- 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) 

- Mogelijkheden om schoolspeelplaatsen open te stellen in de vrije tijd onderzoeken. 

- 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. 
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Mobiliteit 

Uitdaging kind- en jongerengerichte mobiliteit. 

Kinderen en jongeren moeten zich veilig en autonoom kunnen verplaatsen doorheen de stad. 

Vaststellingen 

Omgevingsanalyse 

Tevredenheid over de verkeersveiligheid (stadsmonitor 2014) 

- 43% van de gezinnen is tevreden is over de veiligheid waarmee kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen 
in de buurt. Het gemiddelde v/d CS is 40%. 

- Als we toespitsen op de veiligheid van schoolomgevingen dan scoort Kortrijk opvallend goed. Kortrijk staat 
met 60,2% op de tweede plaats van alle CS. Het gemiddelde ligt op 51,4%. 

Verplaatsingen woon – werk – vrije tijd (stadsmonitor 2014) 

- 63% van de Kortrijkse inwoners verplaatsen zich vaak tot zeer vaak met de auto naar het werk/school. Tus-
sen 2011 en 2014 neemt dit aantal nog fors toe (+ 19%). Een tendens in alle CS, maar niet overal zo fel. 

- 31,6% van de Kortrijkse inwoners vaak tot zeer vaak met de fiets naar het werk/school. Tussen 2011 en 
2014 is er wel een positieve evolutie (+ 8,8%). 

Algemeen 

- Als men het heeft over de kindvriendelijkheid van de stad dan is mobiliteit en verkeersveiligheid sowieso 
een hot issue. 

Mobiliteit lijkt een goed voorbeeld om ‘beleidsontwikkeling te doen vanuit het perspectief van kinderen 
en jongeren’; met als uiteindelijk resultaat dat de effecten van zo’n kindgericht mobiliteitsbeleid een 
meerwaarde betekent voor alle weggebruikers. 

- De kwaliteit van de fietsinfrastructuur (vnl. veilige fietsroutes) en het terugdringen van het autogebruik 
lijken sterk bepalend voor ouders om al dan niet te kiezen om zich, samen met de kinderen, met de fiets te 
verplaatsen. 

- Naast aantrekkelijke publieke ruimte moet er ook voldoende aandacht zijn voor veilige verbindingen tussen 
potentiële speelplekken en vrijetijdslocaties. Het zogenaamde speelweefsel dat kinderen toelaat om zich 
zelfstandig, zonder begeleiding, te voet of met de fiets te verplaatsen. 

- Een groeiende groep inwoners kijkt kritischer naar het autogebruik (vnl. in de binnenstad). Men voelt dat 
verandering nodig is maar beseft dat een serieuze inhaalbeweging (en dus extra inspanningen) nodig zijn. 
Zowel op mentaal als infrastructureel vlak. 

o Men verwijst o.m. naar de vicieuze cirkel: Hoewel het drukke autoverkeer de oorzaak is van het 
onveiligheidsgevoel kiezen mensen toch zelf voor de auto om zich veilig te voelen. 

o De vele verschillende locaties die ouders dagelijks moeten aandoen (school, buitenschoolse activi-
teiten, kinderopvang, werk) werkt de keuze voor de auto in de hand.  

Belevingsonderzoek 

Hoe zien de kinderen hun ideale stad? 

- Bij het ontwerpen van hun ideale stad tekenen de meeste kinderen heel snel straten en parking. Voor hen 
is de auto dus onlosmakelijk verbonden met de stad. Een gebrek aan parking willen ze vermijden in hun stad. 
We laten in het midden of ze dit overnemen van hun ouders of benoemen uit eigen ondervinding (lang 
zoeken naar parkeerplaats is vervelend). 

- In de gespreksfase komt er soms meer openheid om minder wagens in de stad toe te laten (rust, veiligheid, 
gezondheid), al blijft een deel van de kinderen het belangrijk (of leuk) vinden om zich met wagen te kunnen 
verplaatsen. 
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- Openbaar vervoer (bus, treinstation) komen ook voor in de ontwerpen, maar in veel mindere mate. 

Wat zeggen de jongeren zelf? 

- De meeste jongeren kunnen zich wel vinden in het idee van een fietsstad, maar de meerderheid vindt toch 
dat men de auto niet volledig kan/mag verbannen uit het stadscentrum.  

- Als Kortrijk een fietsstad wil worden dan zijn daar volgends de jongeren een aantal voorwaarden aan ver-
bonden: 

o Er moeten goede fietspaden, knooppunten en vlotte verbindingen zijn. 
o Er moet ingezet worden op veiligheid. De combi van fiets- en bus stroken en fietssuggestiestroken 

vinden ze gevaarlijk. Er zijn ook nog heel wat gevaarlijke kruispunten. 
o Er moet voldoende (gratis) autoparking aan de rand van de stad moeten zijn. 
o Het centrum op bepaalde tijdsstippen autovrij maken kan ook (bv. tijdens weekends)  

- Ze zien het trein/busstation, naast een transport hub, als belangrijke verblijfsplek. 
o De trein- en busverbindingen tijdens de week zijn goed, maar minder goed tijdens het weekend. 
o De stationsomgeving voelt onaangenaam en onveilig aan (volk die er rond hangt) 
o De infrastructuur moet dringend onder handen genomen worden (oud en vuil gebouw, te weinig 

comfort/zitplaatsen in de stationshal,…) 
o De huidige situatie met de bussen is gevaarlijk. 

Algemeen 

- Net als bij volwassen roept het thema mobiliteit heel wat tegenstrijdigheden op en zijn de meningen sterk 
verdeeld. Dit bevestigd dat mobiliteit een erg complex en moeilijk beleidsdomein is. Om het even welke 
keuzes er gemaakt worden; er zullen altijd medestanders en tegenstanders gevonden worden.     

- We kunnen stellen dat, als Kortrijk wil evolueren naar een echte fietsstad, er nog een stevige mentaliteits-
wijziging nodig is, ook bij kinderen en jongeren. Het belang om van jongs af te sensibiliseren mag niet on-
derschat worden. Over het algemeen denken kinderen en jongeren nog op een erg conservatieve manier 
over mobiliteit en over het gebruik van de auto in het bijzonder.  

Kortrijk spreekt en PNK 

Met ‘Kortrijk Spreekt’ werden heel wat inwoners bevraagd. De 4.000 deelnemende Kortrijkse gezinnen plaatsten 
“we zorgen voor veilige en vlotte fietsverbindingen” op de eerste plaats. Een belangrijk signaal. 
Met het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ wil de stadscoalitie dan ook de omslag maken van een autovriendelijke stad, naar 
een stad die vriendelijk is voor alle weggebruikers, in het bijzonder de fietser.  
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Ambitie, ideeën & voorstellen 

Mobiliteitsbeleid ontwikkelen vanuit het gebruikersperspectief van kinderen en jongeren moet bijdragen tot 
vlotte en veilige  mobiliteit voor alle inwoners  

Wat en waarom 

Een doorgedreven mobiliteitsbeleid vraagt en visie op een lange termijn4. Gemotoriseerd verkeer creëert -als 
‘sterke’ weggebruiker- ontegensprekelijk gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. Het autogebruik op 
weloverwogen plaatsen beperken of ontmoedigen zal veelal leiden tot veiligere situaties voor fietsers en voet-
gangers.    
 
Kortom: op strategische plekken inzetten op meer en betere alternatieven voor de auto. Kortrijk wil evolueren 
naar een fietsstad omdat dit een positieve impact zal hebben op de verkeersveiligheid en een rustige en aange-
name sfeer in de (binnen)stad. Inwoners overtuigen om vaker voor de fiets te kiezen vraagt consequente keuzes 
ten voordele van de fietser.   
 
Naast infrastructurele ingegrepen moet ook ingezet worden mentaliteitswijziging via bewustwording en sensi-
bilisering, ook en vooral bij kinderen en jongeren. 

Hoe  

Om een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen kan je niet louter rekenen op ‘goodwill’. Dit vraagt dus deels 
‘gedwongen’ maatregelen. Door het fietsen makkelijker, comfortabeler en veiliger te maken (en autoverkeer 
‘minder gunstig’ te maken) moedig je inwoners aan om stil te staan bij hun mobiliteitsgedrag en gaan ze op zoek 
naar alternatieven voor de auto.    
 
Daarnaast kan het helpen om sommige mobiliteitsvraagstukken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren 
te benaderen: Als zij zich veilig en zelfstandig doorheen de stad kunnen verplaatsen dan betekent dat andere 
inwoners dit ook kunnen. Zich verplaatsen in de leefwereld van kinderen en jongeren en hun ‘perspectief’ han-
teren kan dus helpen om de ‘juiste’ keuzes te maken bij (nieuwe) mobiliteitsprojecten. 

Concrete uitdagingen en aanpak 

- Kindgericht perspectief bij infrastructuurprojecten 
o automatische, kindgerichte reflex inbouwen bij nieuwe mobiliteitsprojecten (cfr. publieke ruimte)  
o overzicht van geplande mobiliteitsprojecten bij POD opvolgen 
o kindgericht perspectief proefondervindelijk testen bij een aantal nieuwe projecten 
o nauw overleg tussen mobiliteit het programma kindvriendelijke stad bij opstart van projecten 

- Inzetten op bewustwording en alle inwoners aanmoedigen om minder vaak voor de wagen te kiezen 
o Fietsen visibeler maken in het straatbeeld 
o Het openbaar vervoer of te voet gaan promoten als goede alternatieven 
o Sensibiliseringsevenementen zoals fietsmarkt, autovrije zondag,… 
o Naast volwassenen ook inzetten op bewustwording bij kinderen en jongeren 

- Kortrijk Fietst: hét fietsactieplan voor Kortrijk 
o 40 concrete acties die inzetten op Kortrijk fietsstad 
o Het programma kindvriendelijke stad helpt actief mee om kindgerichte acties mee te realiseren 

Geplande en/of uitgevoerde acties en projecten 

Projecten 

- Respecteren, actief promoten en uitbreiden van ‘zone 30’ 

- Project ‘Kindvriendelijke binnenstad’ (potenties scannen en voorstellen formuleren) 

- Project ‘Schoolstraten’ (bij begin/einde v/d school straat afsluiten voor auto’s) 

                                                                 
4 Een fietsstad zoals het Italiaanse Bolzano heeft er 30 jaar over gedaan om te evolueren tot fietsstad. 
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- Charter ‘Werftransport’ (geen werftransport in schoolomgevingen bij begin/einde v/d school) 

- Project ‘Woensdag = Samdag’ promoten (elke woensdag te voet of met fiets naar scholen) 

- Project ‘Fietsmarkt’ (kindgerichte fietsmarkt binnen Jong Kortrijk Spreekt in St Jansbuurt) 

- Project ‘Fietsbib’ en/of ‘alles op wieltjes’ (onderzoeken uitlenen/delensysteem voor kinderfietsen) 

- Project ‘Start to bakfiets’ (workshops i.s.m. Mobiel/Stuyverij) 

- Autovrije zondag (kind- en jongerengerichte invulling  via 'doe plein', kinderparcours, urban sports,…) 

- Project ‘trage wegen’ (actief promoten van ongekende fietsroutes en trage wegen via fietstochten)  

- Invoeren zone 30 in verblijfsgebieden 

- Fietseducatie (zie fietsactieplan: bv. dode hoek, fietslessen,...) 

 
Infrastructuur 

- Grote Markt werd autovrij gemaakt (parkeerplaatsen werden geschrapt) 

- Verkeerscirculatie i.k.v. autoluwe binnenstad verder onderzoeken 

- Uitvoering trage wegenplan (trage wegen zijn bij uitstek kindvriendelijke verbindingen) 

- Herinrichting vijf gevaarlijke kruispunten 
1. Hugo Verriestlaan – Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan 

2. Izegemsestraat – Industrielaan 

3. Groeningelaan – Groeningepoort - Leeuw van Vlaanderenlaan 

4. Deerlijksestraat – Hippodroomstraat – Zandbergstraat – Vennestraat 
5. Hugo Verriestlaan - Lode de Boningelaan - Graaf Boudewijn IX-laan - Wandelingstraat 

- Herinrichting vijf schoolomgevingen 
1. Basisschool Groenheuvel (Groenweg) 
2. Basisschool Het Open Groene (Kalvariestraat) 
3. Pleinschool Leiekant (Plein) 
4. Vrije Basisschool Bellegem (Bellegemkerkdreef) 
5. Sint-Amandsbasisschool Zuid (Wielewaallaan) 

- Herinrichting Pottelberg (tussen de R8 en het kruispunt Condédreef) en het eerste deel van de Burgemeester 
de Bethunelaan. Met de herinrichting wordt een uitgebreide schoolomgeving met daarin 3 scholen aange-
pakt. 

- Uitbouw zes fietsverbindingen/assen 
1. fietsverbinding Noord-Zuid 

2. fietsverbinding Heule, Bissegem, Marke, Don Bosco 

3. fietsverbinding Hoog-Kortrijk – Marke 

4. fietsverbinding Heulebeek – Heule Watermolen – Gullegem 

5. fietsverbinding Zwevegem – Hoog Kortrijk – Kortrijk Centrum 

6. fietsverbindingen langs Kanaal Bossuit-Kortrijk 

- Het in stand houden van alle de bestaande fietsinfrastructuur 

- Deze acties hebben een rechtstreekse impact op kinderen en jongeren. Voor meer info en andere acties  
verwijzen we naar het actieplan 'Kortrijk Fietst'.  
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Inspraak 

Uitdaging kind- en jongerengerichte inspraak 

We willen kinderen en jongeren goed informeren over en betrekken bij het stedelijk beleid en hen de kans bieden 
om een bepalende rol te spelen bij beleidsbeslissingen.  

Vaststellingen 

Omgevingsanalyse 

- Vermoedelijk kan communicatie over het beleid nog beter afgestemd worden op kinderen en jongeren. Het 
blijf belangrijk om te investeren in rechtstreekse communicatie met kinderen en jongeren. Vooral het belang 
van voortdurende, wederzijdse communicatie over het (jeugd)beleid wordt benadrukt: zowel bij de voorbe-
reiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. 

- Via Kortrijk Spreekt is de laatste jaren wel sterk ingezet op rechtstreekse communicatie met de burger. 
Kortrijk was hierin trendsettend in Vlaanderen. Dat is ook duidelijk merkbaar is diverse jeugdprojecten waar 
sterk is ingezet op gerichte en rechtstreekse inspraak en jongeren van bij de start als expert zijn betrokken 
(uitbouw jeugdcentrum Tranzit, nieuwe fuifzaal,…) 

- We stellen vast dat de rol van de jeugdraad –traditioneel de spreekbuis voor kinderen en jongeren- de af-
gelopen jaren sterk is gewijzigd. Inspraak was vroeger hun corebusiness, maar ondertussen is inspraak gro-
tendeels geïmplementeerd binnen de dagelijkse werking van het jeugdcentrum. Missie geslaagd kan je den-
ken, maar dat maakt dat de jeugdraad momenteel erg zoekende is naar een nieuwe identiteit en opdracht.  

- Tegelijk merken we dat er uitdagingen liggen in niet-doelgroep-specifieke inspraak. Door kinderen, jonge-
ren en volwassenen samen te brengen binnen eenzelfde participatietraject groeit wederzijds begrip voor 
elkaars perspectief.  

Belevingsonderzoek 

Hoe zien de kinderen dit? 

- De meeste kinderen zijn enthousiast en vinden het boeiend om na te denken over de (ideale) stad. Hoe 
concreter het wordt, hoe sterker hun betrokkenheid en hun zin om hun mening/idee te bekrachtigen. 

- Tijdens de gesprekken maken de kinderen regelmatig scherpe analyses. In ieder geval toont dit onderzoek 
aan dat kinderen ook op een brede manier naar hun stad kunnen kijken.  

Wat zeggen jongeren zelf? 

- Jongeren geven aan dat ze de inspraaksessie belangrijk en interessant vinden. De sessie was eigenlijk te kort 
en ze geven aan dat ze dit vaker zouden moeten doen.  

- De jongeren uit de derde graad toonden een grote betrokkenheid en konden vaak heel helder formuleren 
wat ze wel en niet goed vonden aan de stad. De leerlingen uit de eerste twee graden stellen zich doorgaans 
nog iets individualistischer op. 

- De keuze voor thema’s die ze wilden behandelen liggen bijna altijd in dezelfde lijn (vrije tijd, veiligheid en 
mobiliteit). 

Algemeen 

- Het belevingsonderzoek leert dat samenwerking met scholen een behoorlijke kans biedt om een diverse 
doelgroep te bereiken. 
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Ambitie, ideeën & voorstellen 

Kinderen en jongeren als volwaardige medeburgers betrekken bij diverse aspecten van het Kortrijks beleid. 

Wat en waarom 

Het programma Kortrijk Spreekt zet in op betrokkenheid van alle Kortrijkse burgers. Kortrijk ziet kinderen en 
jongeren als volwaardige medeburgers en hun inbreng en betrokkenheid is dus cruciaal. 
Vanuit de basisvisie dat een kind- en jongerengericht beleid vaak een meerwaarde betekent voor alle inwoners 
is het ultieme streefdoel om stedelijke beleidsmakers en medewerkers te overtuigen om -binnen hun bevoegd-
heden en concrete projecten- aandacht te hebben voor de noden en behoeften van kinderen en jongeren. 

Hoe 

Binnen de jeugdsector is participatief werken al jaren een beproefde methodiek. De uitdaging bestaat er in om 
deze participatieve reflex te introduceren bij beleidsacties die op het eerste zicht geen rechtstreekse link hebben 
met kinderen en jongeren.  
 
Deze legislatuur heeft participatie en burgerbetrokkenheid sterk aan belang gewonnen in Kortrijk. Hierdoor 
groeit een mentaliteit binnen de organisatie om inwoners van bij het begin goed te informeren en input te vra-
gen bij bestaande en nieuwe initiatieven.  
 
Als we inspraaktrajecten opzetten dan is het steeds de bedoeling om alle belanghebbenden te betrekken en een 
stem te geven. De ervaring leert dat context en de concreetheid van het project sterk bepalende factoren zijn. 
De interesse om te participeren is vaak evenredig met de impact van het project op de eigen leefwereld (eigen 
buurt, persoonlijke interesses,..). Een logische redenering die opgaat voor kinderen en jongeren maar evengoed 
van toepassing is op volwassenen. 
 
We zijn er ons van bewust dat participatie niet gediend is met een random aanpak. Bij ieder nieuw initiatief is 
het zoeken naar gedragenheid en een goed evenwicht zodat geleverde inspanningen ook tot kwalitatieve resul-
taten leiden.  

Concrete uitdagingen en aanpak 

Jeugdreflex 
Samen met collega’s en partners willen we meer vraaggericht –en dus minder aanbodgericht- aan de slag gaan. 
We doen dit via voorbeeldtrajecten waarmee we het instrumentarium voor kind- en jongerengerichte inspraak 
testen en illustreren en hopen dat de gebruikte methodieken andere diensten inspireren om participatie binnen 
hun beleidsvoorbereiding op te nemen. 
 
Jeugdraad 
Samen met de jeugdraad gaan we op zoek naar een nieuwe opdracht en methodiek om kinderen en jongeren te 
betrekken bij het stedelijk beleid. Ongetwijfeld liggen er nog heel wat kansen om kinderen en jongeren te prik-
kelen, te mobiliseren en te ondersteunen om hun verwachtingen, noden en behoeften op de stedelijke agenda 
te krijgen. 
 
Programma Kortrijk Spreekt 
Na een geslaagde eerste editie van ‘Jong Kortrijk Spreekt’ –een kindgerichte budgetgame5- in de wijk St Jan- 
willen we een tweede editie opstarten in een andere buurt. Met het programma willen we ook een proefproject 
doen rond ‘niet-doelgroep specifieke’ inspraak (lees: een project waarin een mix van kinderen, jongeren en vol-
wassenen samen naar een compromis werken). 
 
Samenwerking met scholen 
Na een verrijkende samenwerking i.f.v. het belevingsonderzoek willen we samen met leerkrachten en directies 
onderzoeken hoe we het burgerschap van Kortrijkse kinderen en jongeren kunnen aanwakkeren en hoe we hen 
op een actieve, aantrekkelijke en liefst ook structurele manier impact kunnen geven op stedelijk beleid. 

                                                                 
5 Budgetgame is een concept waarbij burgers samen beslissen waarvoor een specifiek budget wordt ingezet. 



 

Actieplan kind- en jongerenvriendelijk Kortrijk  - 16 - 

 

Geplande en/of uitgevoerde acties en projecten 

- Participatief traject Kortrijk Weide (input kind- en jongerenvriendelijke omgevingsaanleg via Weide Feest) 

- Project ‘Jong Kortrijk Spreekt’ (kindgerichte budgetgame in de St Janswijk, opstart 2de editie) 

- Kinderwijkparlementen (Sint-Jan als goed voorbeeld. Mogelijkheden in andere buurten verkennen) 

- Project ‘Kortrijk on toer’ voor studenten (het stadsbestuur gaat studenten actief bevragen over middag) 

- Project ‘Tranformerz’ (op zoek naar een nieuwe jeugdraadmethodiek) 

- Jongerencommunicatie JC Tranzit (doorlichten en scherpstellen i.s.m. Mediaraven)  

- Radio Quindo (straffe radio voor jong Kortrijk: samenwerking binnen diverse inspraaktrajecten) 

- Project ‘Toekan’ (taalstimuleringsproject met aandacht voor kindgerichte inspraak) 

- Project ‘kindvriendelijke binnenstad’ (inspraakluik i.s.m. scholen binnen dit onderzoek) 

- Wijkenonderzoek binnenstad (i.s.m. leerlingen Guldensporencollege) 

- Diverse inspraaktrajecten rond publieke ruimte (jeugdreflex zie 1ste beleidsuitdaging) 

- Kindgerichte inspraak bij stadsgroen Ghellinck (Pinterest-methodiek, tekenwedstrijd,…) 

- Anticiperen op kindgerichte projecten die zich aandienen via interactief platform ‘Kortrijk doet mee’ 

- Structurele samenwerking met scholen onderzoeken (als vervolg op belevingsonderzoek) 

- Experimenteren met niet-doelgroep-gebonden inspraak (mix kinderen, jongeren, volwassenen) 

- Participatief programmeren binnen  vzw AjKo (kinderen/jongeren vullen zelf de activiteitenkalender in) 

- Kinderfestival Spinrag: participatief werken met kinderen (ambassadeurs, inspraak in workshops,…) 

-  Werking Jeugdcentrum Tranzit (participatie als basisfilosofie bij zowel infrastructuur als programmatie) 

- Intensief inspraaktraject met jongerenexperten voor de nieuwe fuifzaal en urban sports hal 

- Bij het bouwen van nieuwe jeugdlokalen krijgen jongeren steevast inspraak in het ontwerp. 
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Netwerken 

Uitdaging kind- en jongerengerichte netwerken 

We zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking, zowel binnen de stadsorganisatie als tussen de stad en externe 
partners, onmisbaar is om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te bouwen. Heel wat lokale en regionale 
organisaties zoals scholen, jeugdvoorzieningen, vrijetijdsactoren en sociale partners spelen een belangrijke rol in 
de leefwereld van kinderen en jongeren. 

Vaststellingen 

Omgevingsanalyse 

- Er is zo'n brede waaier aan ondersteuning en dienstverlening voor kinderen, jongeren en hun ouders, waar-
door het totaaloverzicht soms ontbreekt. Daardoor betwijfelt men of gezinnen (maar vaak ook aanbie-
ders/doorverwijzers) het aanbod voldoende kennen en optimaal benutten.  

- Het lijkt nodig dat de stad en haar partners het belang en de meerwaarde van diversiteit blijven promoten. 
Ook Kortrijkse scholen hebben een belangrijke rol te spelen.  

- Het valt op dat ouders bezorgd zijn over diverse maatschappelijke problemen zoals pesten, geweld, mis-
bruik, middelengebruik en de relatief nieuwe effecten van internet en sociale media hierop. 

- Het overzicht van kinderopvangaanbod centraliseren op 1 plaats zou een meerwaarde betekenen voor veel 
ouders. Eenzelfde signaal krijgen we als het gaat over het vakantieaanbod voor kinderen. Belangrijkste aan-
dachtspunten blijkt centralisatie van het aanbod naar communicatie en administratie (inschrijvingen). 

- Een andere veel gehoorde opmerking is dat het voor veel ouders niet evident is om opvang te organiseren 
tijdens vakantieperiodes. De begin en einduren van sommige activiteiten zijn onvoldoende afgestemd op de 
uren van werkende ouders waardoor een deel van het aanbod niet toegankelijk is voor bepaalde kinderen 
en jongeren. 

- Qua variatie in het vakantieaanbod mist een deel van het publiek activiteiten met een artistieke of culturele 
invalshoek, naast een vrij uitgebreid sportaanbod. Het niet weten of kennen speelt hier misschien mee (zie 
opmerking m.b.t. communicatie). Het aanbod voor jonge tieners is eerder aan de magere kant. 

- Het is cruciaal dat kinderen, jongeren, ouders en aanbieders goed geïnformeerd zijn over van allerhande 
kortingen en drempelverlagende maatregelen zoals Surplus en UiT-pas. Vrijetijd en opvanginitiatieven ne-
men immers een stevige hap uit het gezinsbudget.  

- Over schoolinfrastructuur en stimulerende schoolomgevingen zijn de meningen verdeeld. Het kan altijd be-
ter maar veel scholen botsen op financiële mogelijkheden. Het belang van stimulerende schoolomgevingen 
wordt wel erkent als een belangrijk thema waar scholen, ouders en de stad samen werk kunnen van maken.  

Belevingsonderzoek 

Hoe zien de kinderen hun ideale stad? 

- Het ligt vrij voor de hand dat vrijetijdsactiviteiten en –infrastructuur veel aandacht krijgen binnen de ideale 
stad. Kinderen tekenen vaak een cinema, een kinder- of dierenboerderij en speelpleinen. Een zwembad is 
een must naast een voetbalstadion en omnisportcentra.  

- Qua andere diensten en infrastructuur komen een stadhuis en scholen het vaakst voor. Af en toe ook een 
bibliotheek, ziekenhuis en rusthuis. 

- Het belang van politie in de stad kwam heel regelmatig aan bod in de gesprekken. De ervaringen met en de 
tevredenheid over de Kortrijkse politie was over het algemeen positief. 

Wat zeggen de jongeren zelf? 

- Als jongeren over vrije tijd spreken dan hebben ze het vooral over uitgaan, Shoppingcenter K en evenemen-
ten. De B. Reynaertstraat ervaren ze als een leuke plek maar er mag nog meer ingezet worden op beleving 
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(bv. permanent autovrij). Shoppingcenter K is een belangrijke rondhangplek. Evenementenbeleid zit over 
het algemeen goed. Belangrijk is dat jongeren zelf aangeven dat leuke ontmoetingsplekken voor hen prime-
ren dan een georganiseerd activiteitenaanbod. 

- Bij het thema veiligheid komen verschillende onderwerpen aan bod. Heel wat jongeren ervaren Kortrijk toch 
soms als een onveilige stad, vooral in het donker. Dat gevoel is vooral sterk rond het station, in parken en 
de Zwevegemstraat.  

- Leerlingen geven ook aan dat de politie helpt bij de veiligheid in de stad. Maar hun meningen zijn tegenstrij-
dig als het over de politie in Kortrijk gaat. Sommige vinden de dat de politie in Kortrijk goed werk levert, 
anderen vinden dat minder. 

- Sommige jongeren geven aan dat er meer moet ingezet worden op integratie van nieuwe Belgen.  Ze denken 
dat dat proces bevorderd zou worden als nieuwe Belgen niet allemaal in dezelfde straat/buurt zouden wo-
nen. Ze hebben ook het gevoel dat de stad hier iets kan aan doen door in te zetten op spreiding (vs. concen-
tratie). 

- Op vlak van alcohol en drugsgebruik vinden de meeste jongeren dat mensen dit zelf in de hand hebben. De 
meeste betwijfelen of jongeren met een alcohol- of drugprobleem hulp zullen zoeken bij instanties zoals het 
CLB of het JAC wegens gebrek aan vertrouwen. 

- De meeste jongeren vinden het een goed idee om de leeftijdsgrens voor roken naar 18 jaar te brengen maar 
betwijfelen wel of het effect zou hebben.  

- Jongeren vinden (cyber)pesten nog steeds een onderschat probleem. Ze vinden dat er meer mogelijkheden 
zouden moeten zijn om pestgedrag op een anonieme manier aan te geven. Daarnaast geven ze aan dat de 
stad hier weinig aan kan doen en dat dit eerder de verantwoordelijkheid van scholen is. 

- Jongeren denken dat ouders de ‘gevaren van het internet’ wat overschatten. De meeste jongeren geven aan 
dat ze opletten met persoonlijke gegevens die ze online zetten. 
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Ambitie, ideeën & voorstellen 

Wat 

Overzicht houden, contacten onderhouden en thematische intervisie met Kortrijkse en regionale actoren zorgt 
dat partners op de hoogte blijven van elkaars aanbod, acties op elkaar kunnen afstemmen en waar nodig samen-
werken om dienstverlening naar kinderen, jongeren en hun ouders nog te versterken.   

Waarom 

We gaan er van uit dat ‘de som van de delen’ sterker beleid oplevert met een merkbaar verschil voor kinderen, 
jongeren en hun ouders. We plaatsen hun verwachtingen centraal en denken en werken vraaggericht waardoor 
het aanbod en de dienstverlening transparanter wordt.    
 
Op vandaag bestaan er al verschillende lokale platformen waar stedelijke diensten en/of externe partners elkaar 
ontmoeten en uitwisselen. We bekijken hoe het programma kind- en jongerenvriendelijke stad hier een meer-
waarde in kan betekenen. Met de deelnemers van de verschillende netwerken zoeken we steeds naar gemeen-
schappelijke ambities en uitdagingen. 
 
De aanpak is steeds min of meer gelijkaardig: We analyseren de noden en behoeften die leven, bespreken samen 
mogelijke oplossingen en maken afspraken wie welke opdracht opneemt.  

Concrete uitdagingen en aanpak 

We kiezen voor een thematische benadering en zoeken naar een match tussen bestaande netwerken en speci-
fieke uitdagingen binnen het programma.  

Geplande en/of uitgevoerde acties en projecten 

 

Onderwijs 

In de samenwerking met scholen zitten heel wat linken met andere beleidsuitdagingen 

- Publieke ruimte: delen/openstellen van schoolinfrastructuur tijdens de vrije tijd (binnen en buiten) 

- Mobiliteit: acties veilige schoolomgevingen en project schoolstraten 

- Inspraak: via onderwijs samenwerken aan burgerschapszin bij kinderen en jongeren. 

- Project Brugfiguren (brug tussen school en kwetsbare gezin: ondersteuning binnen de gezinscontext) 

- Netwerk Scholen in de stad (evalueren en scherpstellen van (communicatie)doelstellingen) 

- Project Duurzaamheidscharter (evalueren en scherpstellen van inhoud en opzet) 

- Vergroenen van speelplaatsen (stimuleren, ondersteunen en doorverwijzen volgens vraag) 

 

Vrijetijdsaanbod en kinderopvang 

- ‘J-com’ overleg onderhouden en uitbouwen (communicatieverantwoordelijken interne en externe huizen) 

- Portaalwebsite vrijetijd (online overzicht van gebundeld (vakantie)aanbod voor kinderen en jongeren) 

- Vrijetijdswebshop (bestaande shop verbreden tot inschrijvingsplatform voor het stedelijk vrijetijdsaanbod) 

- Project ‘Kinderopvangzoeker’ (overzichtelijk digitaal platform met vraag en aanbod m.b.t. kinderopvang) 

- Project ‘Solidaire kinderopvang’ uitbouwen (ouders en buurt(partners) staan samen in voor kinderopvang) 

- Potenties i.k.v. Vlaamse conceptnota ‘krachtlijnen kinderopvang en vrijetijd’ voor Kortrijk onderzoeken. 

- Project ‘Tapas’ verbreden (naschoolse vrijetijdsaanbod i.s.m. scholen en buurt(partners)) 

- Project ‘Vrijetijdshaven’ (sterk gevarieerd activiteitenaanbod op 1 site met voor- en na-opvang) 
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- Campus Kortrijk Weide (ontmoetingsplek voor (jonge) tieners en place to be voor jonge gezinnen) 

- Project ‘Bazart’ (nieuwe jeugdbeweging rond kunst en cultuur op zaterdagmiddag) 

- Project Kunstfabriek (nieuw aanbod: spelen met kunst tijdens schoolvakanties) 

 
 
Sociale zaken 
 
Binnen de thema’s ‘welzijn, preventie en gezondheid’ bestaan er tal van netwerken die in meer of mindere mate 
impact hebben op Kortrijkse gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan Programma Armoedebestrijding, het samenwer-
kingsverband ‘Huis van het kind’ ‘Lokaal Netwerk Kinderopvang’,  ‘Netwerk brugfiguren’, ‘Scholen in de stad’, 
Overlegmomenten met zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders binnen onderwijs, ,…  
Het programma kindvriendelijke stad zoekt binnen deze bestaande netwerken en op basis van de vooropgestelde 
prioriteiten, samenwerking met alle relevante partners.  
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Tot slot 

Dit actieplan kind- en jongerenvriendelijk Kortrijk is tot stand gekomen na intensief overleg met kinderen, jon-
geren en andere belanghebbenden. Zoals elk actieplan is dit ook dit plan niet allesomvattend. Gezien het brede 
spectrum van stedelijk beleid zijn er keuzes gemaakt en prioritaire beleidsuitdagingen geselecteerd. Daarbij heb-
ben we geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met wat kinderen en jongeren zelf aangeven. Daar-
naast hebben vele gesprekken met experten binnen en buiten de stadorganisatie mee de focus bepaald. 
 
We zien dit actieplan als een beginpunt dat kansen biedt om breed jeugdbeleid in Kortrijk te ontwikkelen. Het 
plan besteedt  vooral aandacht  kinderen en jongeren buiten het traditioneel jeugdbeleid en wil hiermee trend-
settend zijn voor deze en volgende legislaturen. Het plan is opgesteld in de geest dat Kortrijke kinderen en jon-
geren volwaardige medeburgers zijn van onze stad en we rekenen erop dat deze basisfilosofie wordt doorge-
trokken in de volgende legislatuur.                                                              


