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BURGERKABINET JONG KORTRIJK SPREEKT  

WAT 

Op vandaag is één op vijf Kortrijkse inwoners 
jonger dan 18 jaar. Via ‘Jong Kortrijk Spreekt’ 
engageert Stad Kortrijk zich om hen als vol-
waardige burgers te erkennen. De stad wil hen 
volop kansen bieden om mee te beslissen.  Via 
dit Burgerkabinet konden jongeren rond vijf ac-
tuele thema’s concrete voorstellen en acties 
voorstellen aan Kortrijkse politici. Het burger-
kabinet is een samenwerking met ‘Kinderrech-
tencoalitie Vlaanderen’, ‘Kiyo’ en ‘Plan Interna-
tional’.  

WAAR & WANNEER 

Het Burgerkabinet ging door op in op 10 mei 
2019 in de Budafabriek (Dam 2 in Kortrijk).  

WIE 

Er namen zeven delegaties uit evenveel Kort-
rijkse scholen deel. In totaal waren er 60 leer-
lingen uit de derde graad secundair. Ook drie 
Kortrijkse schepenen tekenden present: Bert 
Herrewyn (kinderen en jonggeren), Kelly Deta-
vernier (Onderwijs) en Ruth Vandenberghe 
(Kortrijk Spreekt) die zich voor het debat liet 
vervangen door Maarten Vander Stichele 
(voorzitter Open VLD Kortrijk). Aan elke debat-
tafel schoof ook telkens een moderator en 
twee experts aan.     

THEMA’S 

Op basis van een briefing hadden de leerlingen 
vooraf een keuze gemaakt uit vijf thema’s. Per 
debattafel namen twaalf jongeren deel. De 
thema’s waren vooraf ook door jongeren zelf 
geselecteerd: 

- Diversiteit 

- Groen in de stad 

- Mobiliteit 

- Publieke ruimte 

- Evenementen 

DEELNEMENDE SCHOLEN 

Zeven Kortrijkse scholen vaardigden een dele-
gatie af: 

- Athena Campus Drie Hofsteden 

- Athena Campus Heule 

- Athena Campus Pottelberg 

- Don Boscocollege Kortrijk 

- Guldensporencollege Engineering 

- Guldensporencollege Kaai 

- RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk 

VERLOOP VAN DE DAG 

V O O R M I D D A G  

In de voormiddag kwamen de leerlingen rond 
de vijf thematafels samen. Er werd gestart met 
een zogenaamde ‘ijsbreker’  waardoor de leer-
lingen elkaar wat beter leerden kennen. 
Daarna introduceerde de moderator het thema 
via een korte presentatie. 

Na de inleiding konden de deelnemers elk indi-
vidueel drie positieve en drie negatieve erva-
ringen betreffende het thema neerschrijven.  
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Daarna gingen ze in kleine groepjes oplossin-
gen zoeken en formuleerden ze twee acties 
waarmee de stad tegemoet kon komen aan 
hun opmerkingen.  

Ze konden hierbij de hulp inroepen van de ex-
perts die vanuit hun dagelijkse praktijk konden 
reflecteren. Elk groepje formuleerde ook een 
engagement over hoe jongeren zelf inspannin-
gen konden leveren.  

In een volgende stap stelde elk groepje zijn ac-
ties en engagement voor aan de volledige 
groep. Eens alle acties gekend, konden ze via 
de online tool Mentimeter elk individueel hun 
voorkeur uitspreken voor drie acties. Op die 
manier werd duidelijk welke acties het meest 
gedragen waren door de volledige groep. De 
vijf acties met het meest aantal stemmen na-
men ze mee naar het debat in de namiddag.  

N A M I D D A G  

Na de pastalunch was het tijd voor het politiek 
debat. Elk thema werd geopend met een korte 
interactieve poll waarbij het publiek stelling 
kon innemen via Mentimeter. 

 

Daarna stelden twee jongeren telkens de vijf 
acties en het engagement van hun groep voo 
aan het publiek én aan de drie politici.  

De schepenen kregen de kans om op de gefor-
muleerde acties te reageren: welke inspannin-
gen de stad al levert, welke acties nog gepland 
staan en welke nieuwe voorstellen ze willen 
vastpakken of verder onderzoeken. Iwein Se-
gers zorgde als moderator voor een boeiend 
debat met goeie balans en cadans en een 
vleugje humor. Waar nodig zorgde hij ook voor 
de nodige verdieping. De dag werd afgesloten 
met een netwerkdrink waarbij jongeren nog 
rechtstreeks in gesprek konden met de politici. 

ACTIES EN ENGAGEMENTEN PER THEMA 

D I V E R S I T E I T  

1. Station toegankelijk maken voor mensen 
met een beperking. 

2. Wachtlijsten psychologisch welzijn wegwer-
ken door studenten psychologie voor be-
paalde taken te engageren. 

3. Buddy-projecten organiseren met mensen 
in armoede/ nieuwkomers/ ouderen/ … 

4. Laagdrempelige communicatie in verschil-
lende talen  voeren. 

5. Alle diensten voor nieuwkomers op 1 locatie 
samenbundelen. 

Engagement: Zelf deelnemen aan buddy-pro-
ject voor anderstaligen, mensen met een be-
perking, ouderen … → Platform vanuit Stad 
Kortrijk om je in te schrijven? 

E V E N E M E N T E N  

1. Creëren van (online) platform waar vrijwil-
ligers en geëngageerde jongeren elkaar kun-
nen ontmoeten. 
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2. Verbeteren van veiligheid (met aandacht 
voor intimidatie) op evenementen (pro-ac-
tiever optreden). 

3. Creëren van divers aanbod van evenemen-
ten gericht op verschillende doelgroepen en 
om andere culturen in de kijker te zetten. 

4. Verhoogde publiciteit rond evenementen 
aanbod. 

5. Investeren in opleiding voor vrijwilligers die 
zich inzetten op evenementen.  

Engagement: Oprichten taxidienst door jonge-
ren (studenten) in functie van veilig transport. 

 

G R O E N  I N  D E  S T A D  

1. Afstappen van eenmalig gebruik van plastic 
bekers (stimuleren van herbruikbare). 

2. Tijdens loopevenement integratie wedstrijd 
‘plogging’. 

3. Meer slimme vuilbakken. 

4. Aankopen van waterzuiveringsinstallatie 
(Ecoz Mobile) voor evenementen in de stad. 

5. Lage emissiezone in Kortrijk. 

Engagement: Zelf afstappen van PMD-verpak-
kingen. 

M O B I L I T E I T  

1. Studentenpas uitbreiden. 

2. Buslijnen herzien. 

3. Minder verkeer in de binnenstad. 

4. Fiets meenemen op de bus. 

5. Lage emissiezone die leidt tot autovrije bin-
nenstad  

Engagement: Minder de auto nemen. 

 

P U B L I E K E  R U I M T E  

1. Meer publieke faciliteiten: vuilbakken, siga-
rettenpeukenbak, lockers en toiletten.  

2. Buurtparticipatie om publieke ruimte, 
speeltuinen en parken vorm te geven.  

3. Publieke studieruimte (bv. In bibliotheken of 
leegstaand gebouw). 

4. Verplaatsbare parkinrichting (sport, scha-
duw, ontspanning). 

5. Meer groen in het straatbeeld en publieke 
ruimtes.  

Engagement: Meer respect voor publieke 
ruimte en materialen; sociale controle door jon-
geren. 
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WAT BRENGEN JONGEREN AAN TIJDENS HET 

DEBAT? 

Het Burgerkabinet toont aan dat jongeren een 
scherpe analyse kunnen maken van de dage-
lijkse realiteit in Kortrijk. Veel aanwezigen wa-
ren aangenaam verrast over de gedrevenheid 
van de jongeren en de kwaliteit van het debat. 
De jongeren kwamen zelf tot concrete en goed 
onderbouwde acties. Ze wisten die ook goed 
naar voor te brengen en te argumenteren in di-
aloog met de schepenen. Punt gemaakt: kin-
deren en jongeren een stem geven is effectief 
verrijkend voor de stad ;-).  

Bij wijze van voorbeeld hieronder enkele acties 
die uitgebreid aan bod kwamen of die een 
groot draagvlak hadden bij de jongeren.   

L A G E  E M I S S I E Z O N E  

Maar liefst twee van de vijf groepen komen 
met het voorstel  om een lage emissiezone in 
te voeren in Kortrijk. De groep ‘Groen in de 
stad’ wil een lage emissiezone invoeren om zo 
de aanwezige biodiversiteit te behouden en uit 
te breiden. Ook de groep ‘mobiliteit’ wil een 
lage emissiezone invoeren als tussenstap om 
uiteindelijk naar een autovrije binnenstad te 
evolueren.  

P L A S T I C  

Een duidelijke bood-
schap van de jonge-
ren aan de schepe-
nen is om plastic te 
bannen. De jongeren 
brengen alternatie-
ven zoals het gebruik 
van herbruikbare bekers aan. Zelfs voor de eve-
nementenhal Depart willen ze dit invoeren. 

C O M M U N I C A T I E  

De communicatie 
naar jongeren lijkt 
een probleem te 
zijn. Tal van jonge-
ren geven aan on-
voldoende geïnfor-
meerd te worden 
door de stad om-

trent evenementen, reeds bestaande acties, 
kanalen, … ‘Ik dacht dat we met onze groep een 
compleet nieuwe actie hadden bedacht, maar 
deze bleek al te bestaan.’  

B U D D Y - P R O J E C T  

Jongeren willen  inzetten op ‘buddy’s’. Hiermee 
bedoelen ze vrijwilligers die nieuwkomers, ou-
deren en/of mensen in armoede extra onder-
steunen. Op de vraag wie van de jongeren het 
zelf zou zien zitten om een ‘buddy’ te zijn, stak 
meer dan de helft van de zaal hun hand op.  

B U S L I J N E N  

De jongeren geven aan problemen te ondervin-
den wat betreft het vervoer naar huis na een 
fuif of buitenschoolse activiteit. Bussen rijden 
niet en taxi’s zijn te duur. Daarom dringen jon-
geren aan op goedkope, gemakkelijke en vei-
lige oplossingen om s ’nachts thuis te geraken.  

HOE REAGEERDEN DE POLITICI? 

Bert Herrewyn, Kelly Detavernier en Maarten 
Vander Stichele repliceerden op heel wat voor-
stellen. We pikken er enkele reacties uit.  

A U T O V R I J  C E N T R U M  

Op het voorstel om het centrum autovrij te ma-
ken reageerde Maarten Vander Stichele met 
volgende kanttekening: men wil wel naar een 
centrum dat zo autovrij mogelijk is, maar daar-
bij moet men rekening houden met mensen die 
moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen. 
Je riskeert ook toeristen te verliezen, … Ook 
Bert Herrewyn wil dat het ‘nutteloze verkeer’ 
uit het centrum geweerd wordt.  
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S T A D S P A S  E N  B L O K L O C A T I E S  

Kelly Detavernier verwijst bij het voorstel van 
een gratis ‘studentenpas’ naar het feit dat deze 
voor de hogeschoolstudenten ook niet volledig 
gratis is.  

Bij de vraag van de jongeren om meer ruimtes 
te voorzien waar jongeren kunnen studeren 
(bloklocaties) erkent Kelly Detavernier dat dit 
een vaak terugkomende vraag is en ze hier 
reeds oplossingen voor zoeken. Daarbij geeft 
ze aan dat er soms praktische problemen op-
duiken: ze stelt zich bijvoorbeeld de vraag wie 
de bibliotheek tot zo laat kan openhouden, aan 
wie gaat men de sleutel kan geven? 

M E E R  G R O E N  

Soms verwijzen de politici ook naar het nieuwe 
bestuursakkoord. Als antwoord op de vraag om 
meer groen in het straatbeeld te hebben, refe-
reert Bert Herrewyn naar de concrete ambitie 
om ‘.. te streven naar 100 hectare meer natuur 
en bos.’ 

HOE VERLOOPT DE OPVOLGING 

De politici engageren zich om de 25 voorstellen 
mee te nemen in de gesprekken over het meer-
jarenplan waarin de ambities van het bestuurs-
akkoord geconcretiseerd worden. 

M E E R J A R E N P L A N  

Acties die weerhouden worden, krijgen een 
plaats in het meerjarenplan wat ook betekent 
dat er een stadsdienst de opdracht krijgt om dit 
op te volgen. De rapportage over het meerja-
renplan gebeurt in de gemeenteraad. 

Als er bepaalde acties niet, deels of anders wor-
den aangepakt zal men motiveren waarom 
men voor die aanpak kiest.  

O P  D E  H O O G T E  B L I J V E N   

Vanzelfsprekend willen we alle deelnemers en 
sympathisanten op de hoogte houden van de 
opvolging. Geef via het webformulier je e-mail-
adres door en we sturen regelmatig een up-
date.  

Wil je graag meewerken aan de concretisering 
of uitvoering van bepaalde acties, dan kan je 
dat ook aangeven op het formulier.  

T E R U G B L I K K E N  

Bekijk hier de reportage die Medialab Quindo 
maakte over het Burgerkabinet van 10 mei 
2019. Er is ook een fotoalbum.  

Wil je graag nog iets kwijt. Vul dan het evalua-
tieformulier in. 

 

 
 

https://www.kortrijk.be/formulieren/burgerkabinet-opvolgen
https://www.quindo.be/hoezo-politiek-is-niets-voor-jongeren/
https://photos.app.goo.gl/HKa5mRNaZPBFYkvG7
https://www.kortrijk.be/formulieren/evaluatieformulier-burgerkabinet-jong-kortrijk-spreekt
https://www.kortrijk.be/formulieren/evaluatieformulier-burgerkabinet-jong-kortrijk-spreekt
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I N F O - G R A P H I C  P E R  T H E M A

De vijf thema’s, 25 acties en de engagementen werden tijdens het debat gevisualiseerd door een  te-
kenaar via info-graphics.   
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Contact: Hannes Vanmeenen | hannes.vanmeenen@kortrijk.be | 056 27 87 74 
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