Resultaten & eerste analyse
8 november 2018

Wat vinden Kortrijkse jongeren belangrijk
Interessante input voor het nieuwe bestuursakkoord
Beleidsinspraak blijft een hoofdprioriteit van het programma
kind- en jongerenvriendelijke stad.

Interessante case/test in kader van stemrecht vanaf 16 jaar

WAT & HOE
Cijfers
1580 brieven
15% respons (238 jongeren)
8 politieke partijen
6 beleidsthema’s
48 inhoudelijke voorstellen

Digitaal stemmen in 3 stappen
Min. 1 max. 3 stellingen kiezen per thema

Thema’s rangschikken volgens belangrijkheid
Stemmen op 1 politieke partij

Belangrijkste thema's - rangschikking via webplatform - bewust gekozen door jongeren (na
puntenweging)
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Belangrijkse thema’s - op basis van vaakst gekozen stellingen
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Vaakst gekozen voorstellen (stellingen waar < 50% jongeren voor stemden)

Stadspas

Veilige voet en fietspaden

Veilige uitgangsbuurt

Laatavondbussen

64%

54%

53%

51%

Verduidelijking bij vorige dia…

Vaakst gekozen voorstellen (stellingen waar < 50% jongeren voor stemden)
Elke Kortrijkse jongere of student tussen 16 en 25 jaar krijgt
een stadspas: sport, cultuur, openbaar vervoer,... worden zo
een stuk laagdrempeliger.

152

We investeren in en vernieuwen onze voet- en fietspaden met
zoveel mogelijk afgescheiden fietspaden waardoor we meer
mensen veilig op de fiets krijgen.

128

De uitgaans- en stationsbuurt wordt opnieuw veiliger door een
kordate aanpak van criminaliteit; er geldt een nultolerantie
voor fysiek en verbaal geweld tegen meisjes en vrouwen.

126

We zorgen voor gratis laatavond bussen in het weekend zodat
jongeren goedkoop en veilig kunnen uitgaan en cultuur
opsnuiven.

122
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Vaakst gekozen voorstellen (top 10)

Stellingen luchtkwaliteit zijn samengevoegd (groen gemarkeerd)

Cumul luchtkwaliteit

203

Stadspas

152

Voet- en fietspaden

128

Veilige uitgangsbuurt

126

Laatavondbussen

122

Inspraak in bestuursakkoord

115

Gezonde lucht/meer groen

109

Oordoppen op evenementen

104

Digitaal referendum

98

Hang-outs voor jong en minder
jong

97

Luchtkwaliteit/meer groen

94

Gezondheid (vaakst gekozen stellingen > 30%)

Stellingen luchtkwaliteit zijn samengevoegd (groen gemarkeerd)

Gezonde lucht

277

We gaan voor gezonde lucht en zorgen daarom voor veel
meer parken en bossen in de stad.

109

Om gehoorschade te voorkomen worden bij elke
manifestatie waar muziek wordt gespeeld gratis oordoppen
ter beschikking gesteld.

104

We pakken onze luchtkwaliteit aan en vermijden fijn stof
door middel van meer groen in de stad.
Door doorgaand verkeer en de grootste vervuilers zoveel
mogelijk te weren uit ons centrum, de schoolomgevingen en
de woonwijken, zorgen we voor gezonde lucht in Kortrijk.

94

74

Inspraak (vaakst gekozen stellingen > 30%)
Bij de opmaak van het nieuwe bestuursakkoord voor Kortrijk
houden we niet alleen rekening met de stem van de kiezers
(+18) maar ook met de stem van zoveel mogelijk kinderen en
jongeren, onder meer op basis van het project Stemmen 16+.

48%

Alle Kortrijkzanen kunnen 2 keer per jaar op een vast moment
via hun smartphone/computer beslissen over concrete vragen
die de stad aanbelangen. Bijvoorbeeld of we elke eerste zondag
van de maand een autovrije zondag willen organiseren.

We werken een jongerenapp uit waarin de jeugd hun
voorstellen of opmerkingen voor hun buurt kan bundelen zodat
de stad er samen met de geïnteresseerde jongeren kan aan
werken.

41%

39%

Mobiliteit (vaakst gekozen stellingen)

Stellingen ‘Avondlijk vervoer’ zijn samengevoegd (groen gemarkeerd)

Avondlijk vervoer

71%

We investeren in en vernieuwen onze voet- en fietspaden met
zoveel mogelijk afgescheiden fietspaden waardoor we meer
mensen veilig op de fiets krijgen.
We zorgen voor gratis laatavond bussen in het weekend zodat
jongeren goedkoop en veilig kunnen uitgaan en cultuur
opsnuiven.

54%

51%

We voorzien elke straat van een afgescheiden fietspad, tenzij
op plaatsen waar het echt niet anders kan.

36%

We zorgen voor een fietszone in het hart van de stad. Een
fietszone bevat 74 aaneengesloten fietsstraten.
Door in te zetten op slimme deelfietsen (type Mobit),
taxicheques en avondlijk vervoer bij grote evenementen
zorgen we dat mensen zonder eigen wagen vlot thuis…

33%

20%

Publieke ruimte (vaakst gekozen stellingen > 30%)

Stellingen ‘Aantrekkelijke ontmoetingsplekken’ zijn samengevoegd (groen
gemarkeerd)

Aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor jongeren

78%

Minder aantrekkelijke plekken omvormen tot hangouts
Voldoende aantrekkelijke plekken (groen, zitbaken,
sanitair, luifel, water)

41%

37%

Verlaagde Leieboorden verderzetten

35%

Vernieuwen alle parken en meer groene straten

34%

Meer groene ruimte/leefbaarheid/deelgemeenten

34%

Veiligheid (vaakst gekozen stellingen > 30%)

De uitgaans- en stationsbuurt wordt opnieuw veiliger
door een kordate aanpak van criminaliteit; er geldt
een nultolerantie voor fysiek en verbaal geweld
tegen meisjes en vrouwen.

Verkeersveiligheid is dé topprioriteit: zo willen we
een veilige oversteekplaats aan elke school,
jeugdbewegingslokaal en sportclub.

53%

33%

Vrije tijd (vaakst gekozen stellingen > 30%)
Elke Kortrijkse jongere of student tussen 16 en 25 jaar krijgt
een stadspas: sport, cultuur, openbaar vervoer,... worden zo
een stuk laagdrempeliger.

64%

Kortrijk moet nog meer een muziek- en festivalstad worden,
met bijzondere aandacht voor alle soorten muziek,
ondersteuning van muzikanten/dj's en de organisatie van
evenementen zoals Urban Waves en een Street Art Festival.

36%

We stellen in de stad en in elke deelgemeente een moderne en
volledig uitgeruste polyvalente zaal ter beschikking voor fuiven,
vergaderingen of repetitieruimte van jeugd-, sport-, muziek- en
toneelverenigingen.

32%

Vrijetijdsbestedingen zoals sporten, op café gaan en
jeugdbewegingen worden meer, maar vooral, beter in de verf
gezet.

31%

Meer info
Platform:
https://www.stemmen16plus.be/ Inloggen met DEMO

Website
https://www.kortrijk.be/stemmen16plus

Programma kind- en jongerenvriendelijke stad
hannes.vanmeenen@kortrijk.be

