
Kind- en jongerenvriendelijke stad

Strategie – Actieplan 



Internationaal Label

VN: Hoe steden voor iedereen leefbaar maken? 

“Het welbevinden van kinderen is de ultieme barometer voor een gezonde 
woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur.” 

UNICEF: Richt het internationaal netwerk Child Friendly Cities (CFC) op.

“A city friendly to childeren is a city friendly to all.”

http://childfriendlycities.org/
http://childfriendlycities.org/


Child Friendly Cities in Vlaanderen

2011

2014

Toolkit CFC vertaling naar Vlaamse context

"Ik ben blij dat steeds meer lokale besturen het label van 
kindvriendelijkheid willen behalen. Vanuit mijn beleid wil ik 
graag steden en gemeenten aanmoedigen hierop in te zetten.” 

Proefdraaien Pilootsteden
(Hasselt, Turnhout, Mechelen en Sint-Niklaas)

Eerste Vlaamse labels

2012

2013



Nieuwe trajecten

2014

2016

 Kortrijks portfolio ingediend op 17 juni 2016
 Jurygesprek Kortrijk op 28 september 2016
 Labeluitreiking 6 november 2016

Externe jury

 Het label wordt toegekend voor zes jaar.

2022

 Tussentijdse visitaties de jury

2018

2020



Het portfolio – 5 belangrijke criteria

1. Een breed draagvlak
Kortrijk toont een breed draagvlak aan (politiek en ambtelijk)
Er is een strategie om op lange termijn aan kindvriendelijkheid te werken.

2. Analyse als basis van beleid
Kortrijk maakte eerst een brede analyse om daarna kindvriendelijk beleid uit te stippelen.

3. Participatie van kinderen en jongeren staat centraal
Kortrijk zet participatie van kinderen en jongeren centraal in het proces. 

4. Interactie met andere belanghebbenden
Kortrijk gaat in interactie met andere belanghebbenden, bv. ouders, scholen, OCMW,… 

5. Strategisch beleid tot op actieniveau
Er is een lokale strategie en actieplan om werk te maken van kindvriendelijkheid. 



Kind- jongerenvriendelijk Kortrijk

“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.”

Engagement 2: Een stad die verjongt en vergroent.

Engagement 6: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's. 



Omgevingsanalyse (najaar 2015)

 Stadsmonitor 2014
Grondige analyse met focus 
kinderen en jongeren

 QuickScan
Online bevraging over 
kindvriendelijkheid van kortrijk

 Focusgesprekken
Interpretatie met medewerkers 
en jeugdraad

De omgevingsanalyse werd toegelicht op de 
raadscommissie van 8 september 2015 



Belevingsonderzoek (januari 2016)

 Basisonderwijs
Ontwerp de ideale stad
8 klassen – alle leeftijden

 Secundair onderwijs
Stellingenspel 
7 klassen – alle leeftijden

 Speelpleinwerking Wasper
3 creatieve ateliers
beeld, beweging, multimedia



Basisonderwijs – Ontwerp de ideale stad

Winkels Mobiliteit Natuur Vrije tijd Sport Woning Diensten Gezondheid Veiligheid

Wat kwam er vaak aan bod in de tekeningen?



Woning Natuur Vrije tijd Winkels Diensten Veiligheid Mobiliteit Gezondheid

Leuk vinden is niet hetzelfde als belangrijk vinden

Tekening Gesprek

Basisonderwijs – Ontwerp de ideale stad



Secundair onderwijs - Stellingenspel

Vrije tijd Veiligheid Mobiliteit Algemeen Gezondheid

Waar spreken de jongeren het meest over?



Uitgaan De K Evenementen Hangjongeren Gezellige
plaatsen

Cultuur Horeca Cinema Sport

Sub-thema’s binnen vrije tijd

Secundair onderwijs - Stellingenspel



Algemeen Racisme Pesten Alcohol-drugs Internet Parken

Sub-thema's binnen veiligheid

Secundair onderwijs - Stellingenspel



Kind- en jongerengerichte strategie

 4 beleidsuitdagingen
o Kind- en jongerengerichte publieke ruimte
o Kind- en jongerengerichte mobiliteit 
o Kind- en jongerengerichte inspraak 
o Netwerken met kind- en jongerengerichte partners 

 3  instrumenten
o Programmaregisseur (trekker)
o Programma team (projectverantwoordelijken uit andere teams)
o Stuur- en projectgroepen (per beleidsuitdaging)

 Budget
o Geen apart budget - Transversaal karakter – Integrale visie
o Budget binnen diensten inzetten voor kind- jongerengerichte beleid
o Duurzaamheidsprincipe: kindvriendelijkheid als beleidslijn binnen alle diensten



Timing actieplan

September

 Huidige ‘droge’ versie met alle verantwoording en acties

 Voorstelling op Raadscommissie op 6 september

 Goedkeuring op Gemeenteraad op 12 september

 Definitieve ‘sprekende’ versie met uitgeschreven acties en beelden (zonder verantwoording)

 Als communicatietool 

 Oktober + kans tot aanvullen

 Actiegericht: Focus op 2017 – 2018

 Concreet, ambitieus, vernieuwend, toekomstgericht

 Opgesteld i.o.m. betrokken diensten en partners

 Voorleggen aan gemeenteraad

November



Actieplan – 4 beleidsuitdagingen*

Publieke Ruimte

Mobiliteit

Inspraak

Netwerken 

*Focus op uitdagingen maar actieplan is geen keurslijf

 Aandachtig blijven voor Kortrijkse trends en 
anticiperen op opportuniteiten



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. 

 Inzetten op positieve beleving en promoten van stedelijke publieke ruimte. 

ACTIES dia 1 van 4

• ‘Lieve Zusjes Stoere Broers’ als goed voorbeeld (stimulator)

• Open calls De Verleieding, Sinxen (burgerinitiatief/publieke invulling aanmoedigen) 

• Project publieke barbecues

• Project minibib (gratis deelbib’s in de publieke ruimte)

• Project ‘Kindvriendelijke binnenstad’ (potenties scannen / voorstellen formuleren)

• Project 'Nevelstad' (speelruimteonderzoek actieplan Rollegem en Aalbeke)

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

• Kortrijk ondertekende het ‘Goe Gespeeld’ charter

• Deelname aan de Vlaamse ‘Buitenspeeldag’ (jaarlijks evenement)



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. 

 Inzetten op positieve beleving en promoten van stedelijke publieke ruimte. 

ACTIES dia 2 van 4

• Project ‘Wildebras’ (spontaan buitenspelen in groene ruimtes actief aanmoedigen)

• Project ‘De Pretmobiel’ (open, gratis spelaanbod – parken/pleinen in de stad)

• Buurtsportwerking  Ajko (open, gratis sportaanbod)

• Project ‘Buiten bewegen’ (stimulerende sportevents en activiteiten)

• Project ‘Speelstraten’ (straten tijdelijk innemen als publieke speelruimte)

• Scholencampus St Amand (gemeenschappelijk gebruik van buitendomein)

• Mogelijkheden schoolspeelplaatsen open te stellen in de vrije tijd onderzoeken.



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. 

 Inzetten op positieve beleving en promoten van stedelijke publieke ruimte. 

ACTIES dia 3 van 4

• Speelruimteplan (jaarlijkse update van nieuwe/bestaande speelinfrastructuur).

• Sterk inzetten op ‘Urban Sports’ via evenementen en infrastructuur.

• Blijven ook investeren in bestaande SSBB (skate, step, blade en bike spots).

• Project ‘Streetart’ (positieve beeldvorming rond jeugdsubcultuur)

• Project 'Ba®lie' (ontmoetingsruimte niet-georganiseerde tieners - JC Tranzit )

• Muziekcentrum (beter en aangenamer onthaal voor jongeren) 

• Herinrichting stadhuis (centraal speelhuis om kinderen gastvrij te ontvangen)

• Nieuwe woonontwikkelingen (min. 8% aaneengesloten collectief gebruiksgroen)



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. 

 Inzetten op positieve beleving en promoten van stedelijke publieke ruimte. 

ACTIES dia 4 van 4

Kind- en jongerengericht ontwerpen bij ruimteprojecten

• Campus Kortrijk Weide
(park, evenementen, zwembad, fuifzaal, jc tranzit)

• Herinrichting Leieboorden

• St Amandsplein

• Overbekeplein

• Houtmarkt

• Kasteelpark Heule

• Heule plaats

• Stadsgroen Ghellinck

• Site Muziekcentrum

• Herinrichting van de stationsomgeving



Mobiliteit

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

Mobiliteitsbeleid ontwikkelen vanuit het perspectief van kinderen en jongeren

Acties - Projecten dia 1 van 2

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

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

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

• Project ‘Fietsmarkt’ (kindgerichte fietsmarkt binnen Jong Kortrijk Spreekt)

• Project ‘Fietsbib’ of ‘alles op wieltjes’ (uitlenen/delensysteem voor kinderfietsen)

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

• Autoloze zondag (kind- en jongerengerichte invulling)

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

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



Mobiliteit

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

Mobiliteitsbeleid ontwikkelen vanuit het perspectief van kinderen en jongeren

Acties - Infrastructuur dia 2 van 2

• Grote Markt werd autovrij gemaakt (parkeerplaatsen werden geschrapt)

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

• Trage wegenplan (trage wegen zijn bij uitstek kindvriendelijke verbindingen)

• Herinrichting vijf gevaarlijke kruispunten (zie actieplan)

• Herinrichting vijf schoolomgevingen + Pottelberg (zie actieplan)

• Uitbouw zes fietsverbindingen/assen (zie actieplan)

• Beheer 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'. 



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. 

 kinderen en jongeren betrekken bij diverse aspecten van het Kortrijks beleid. 

Acties dia 1 van 2

• Participatief traject Kortrijk Weide (input omgevingsaanleg via Weide Feest)

• Project ‘Jong Kortrijk Spreekt’ (kindgerichte budgetgame)

• Project ‘Kortrijk on toer’ voor studenten

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

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

• Radio Quindo (samenwerking binnen diverse inspraaktrajecten)

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

• Project ‘kindvriendelijke binnenstad’ (inspraakluik i.s.m. scholen)

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



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. 

 kinderen en jongeren betrekken bij diverse aspecten van het Kortrijks beleid. 

Acties dia 2 van 2

• Diverse inspraaktrajecten rond publieke ruimte (jeugdreflex)

• Kindgerichte inspraak bij stadsgroen Ghellinck

• Anticiperen op kindgerichte projecten binnen platform ‘Kortrijk doet mee’

• Structurele samenwerking met scholen onderzoeken (vervolg belevingsonderzoek)

• Experimenteren met ‘gemixte’ inspraak (mix kinderen, jongeren, volwassenen)

• Participatief programmeren binnen vzw AjKo (inpraak K&J bij activiteitenkalender)

• JC Tranzit (participatie als basisfilosofie bij zowel infrastructuur als programmatie)

• Intensief inspraaktraject met jongerenexperten (fuifzaal en urban sports hal)

• Nieuwe jeugdlokalen: jongeren krijgen steevast inspraak in het ontwerp. 



Netwerken

Een nauwe samenwerking, zowel binnen de stadsorganisatie als tussen de stad en 
externe partners, is onmisbaar om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te 
bouwen. 

 Actief contacten onderhouden met Kortrijkse en regionale partners

Acties - Onderwijs dia 1 van 3

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

• Publieke ruimte: delen/openstellen van schoolinfrastructuur tijdens de vrije tijd

• Mobiliteit: acties veilige schoolomgevingen en project schoolstraten

• Inspraak: via onderwijs samenwerken aan burgerschapszin bij K&J 

• Project Brugfiguren (brug tussen school en kwetsbare gezin)

• Netwerk Scholen in de stad (scherpstellen van (communicatie)doelstellingen) 

• Project Duurzaamheidscharter (scherpstellen van inhoud en opzet) 

• Vergroenen van speelplaatsen (stimuleren en ondersteunen volgens vraag) 



Netwerken

Een nauwe samenwerking, zowel binnen de stadsorganisatie als tussen de stad en 
externe partners, is onmisbaar om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te 
bouwen. 

 Actief contacten onderhouden met Kortrijkse en regionale partners

Acties – Vrije tijd en kinderopvang dia 2 van 3

• ‘J-com’ onderhouden/uitbouwen (communicatie interne en externe huizen)

• Portaalwebsite vrijetijd (overzicht van gebundeld (vakantie)aanbod voor K&J)

• Vrijetijdswebshop (bestaande shop verbreden  stedelijk inschrijvingsplatform)

• Project ‘Kinderopvangzoeker’ (digitaal platform vraag/aanbod m.b.t. kinderopvang)

• Project ‘Solidaire kinderopvang’ (ouders en buurt samen voor kinderopvang)

• Potenties Vlaamse conceptnota ‘krachtlijnen kinderopvang/vrijetijd’ onderzoeken.

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



Netwerken

Een nauwe samenwerking, zowel binnen de stadsorganisatie als tussen de stad en 
externe partners, is onmisbaar om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te 
bouwen. 

 Actief contacten onderhouden met Kortrijkse en regionale partners

Acties – Vrije tijd en kinderopvang dia 3 van 3

• Project ‘Vrijetijdshaven’ (sterk gevarieerd aanbod op 1 site + voor- en na-opvang)

• Campus Kortrijk Weide (ontmoetingsplek voor jonge tieners)

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

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

Acties – Sociale zaken (welzijn, preventie en gezondheid)

Binnen de vele bestaande netwerken zoeken naar samenwerking met relevante 
partners met daarbij specifieke aandacht voor kansengroepen

(Programma Armoedebestrijding, het samenwerkingsverband ‘Huis van het kind’ ‘Lokaal Netwerk Kinderopvang’, ‘Netwerk 
brugfiguren’, ‘Scholen in de stad’, Overlegmomenten met zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders binnen onderwijs, ,…)



Bijlages

Omgevingsanalyse

• Rapport

• Presentatie

Belevingsonderzoek

• Rapport

• Presentatie

Portfolio

• Portfolio
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