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Roefel - Organisatie
De Roefel-dag is een dag waarop kinderen op ontdekking mogen gaan in de
“grotemensenwereld”. Ze kunnen die dag op plaatsen komen waar ze normaal niet
binnen mogen. Er wordt een kijkje genomen bij bedrijven, verenigingen, instellingen of
winkels. Vaak mogen de kinderen tijdens de Roefel zelf meehelpen en spelen ze de rol
van brandweerman, timmerman of verkoopster.
De Roefel wordt al geruime tijd niet meer centraal aangestuurd door de Vlaamse
overheid. De gemeenten staan zelf in voor de organisatie en beslissen zelf of ze al dan
niet een Roefel organiseren. De VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) bood vroeger
wel nog ondersteuning op promotioneel, inhoudelijk en programmatorisch vlak. Dit
ondersteuningsaanbod werd afgebouwd, omdat de VVJ van mening was dat de
gemeenten zelf voldoende expertise in huis hebben om dit initiatief te organiseren.
We stellen echter vast dat steeds minder gemeenten opteren om een Roefel te
organiseren. In 1998 organiseerden nog 185 gemeenten het evenement, in 2004 nog
107 en in 2013 nog 68.
1. Hoeveel gemeenten organiseerden in 2014 een Roefel?
2. Hoe evalueert de minister de organisatie van de Roefel, rekening houdend met het
feit dat de organisatie gedragen wordt door de gemeenten en dat steeds minder
gemeenten het evenement organiseren?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 105 van 4 februari 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. Op basis van de zonet afgenomen enquête in functie van het cijferboek Jeugd kunnen
we vaststellen dat in 2013 nog 63 gemeenten een Roefeldag organiseerden. Voor
2014 beschikken we niet over cijfers. In 2011 waren dit inderdaad nog 68
gemeenten.
2. Roefel kan een interessant initiatief zijn, aanvullend bij het andere aanbod dat
gemeenten ontwikkelen en ondersteunen. Het behoort echter tot de autonomie van
de gemeenten om te beslissen op welke manier en met welke activiteiten ze vandaag
het best kunnen beantwoorden aan de noden en vragen van de eigen inwoners.

