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Chiro - Lokalen
Op 21 augustus 2012 trok Chirojeugd Vlaanderen de alarmbel uit vrees dat vele chiro-afdelingen hun
lokalen dreigen te verliezen. Uit een rondvraag van Chirojeugd Vlaanderen blijkt dat voor 20 % van de
afdelingen deze problematiek dreigt. Veel chiro-afdelingen kunnen een beroep doen op kerkelijke
instanties die gebouwen ter beschikking stellen. Maar omdat die kerkelijke instanties steeds meer in
geldnood raken, de gebouwen verouderen en er bovendien steeds strengere veiligheidsnormen gelden,
doen de kerkfabrieken de gebouwen van de hand of vragen ze huurgelden die de jeugdverenigingen
nauwelijks kunnen betalen.
Voorlopige steun kan gevonden worden bij het solidariteitsfonds van Chirojeugd Vlaanderen, maar het
is duidelijk dat er structurele oplossingen moeten komen. Klaarblijkelijk heeft het Steunpunt Jeugd
gesprekken gehad met de kerkelijke overheid om deze problematiek aan te kaarten. Er zou ook een
brochure worden opgesteld met daarin voorbeelden van huurovereenkomsten.
1. Is de minister op de hoogte van deze problematiek?
2. Op welke manier kan de minister tussenkomen? Welke initiatieven zal hij nemen?
3. Heeft de minister reeds overleg gepleegd met Chirojeugd Vlaanderen? Zo ja, wat waren de resultaten van deze gesprekken?
4. Wat waren de resultaten van de gesprekken tussen het Steunpunt Jeugd en de kerkelijke overheid?
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1.

Ik ben inderdaad op de hoogte van de problematiek. De evolutie ter zake werd immers in het onderzoeksdocument “Lokalen onder de loep” grondig beschreven. In de loop van 2004-2005 werd
op vraag van Chirojeugd Vlaanderen een onderzoek uitgevoerd door licentiestudenten van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Nog meer dan de helft
van de gronden waarop zich chirolokalen bevonden, bleek - voornamelijk om historische redenen
- in eigendom van een parochie, hogere kerkelijke bestuurseenheid of kerkfabriek. Bij iets minder groepen (38,5%) waren ook de lokalen zelf nog in volle eigendom van deze instanties. Opmerkelijk was vooral dat nog niet de helft van deze groepen voor het gebruik hiervan een schriftelijke overeenkomst hadden.

2.

Als Vlaams minister kan ik ter zake moeilijk rechtstreeks tussenkomen. Het Vlaams beleid is er
op gericht dat de organisaties die Vlaanderen ondersteunt, zoals in dit geval Steunpunt Jeugd en
Chirojeugd Vlaanderen, het respectievelijk landelijk en lokaal georganiseerde jeugdwerk helpt bij
het zoeken naar oplossingen en het aanreiken van de nodige informatie en ondersteuning. Ook
voor de gemeentebesturen is in deze een belangrijke taak weggelegd. Bij de opmaak van de
jeugdbeleidsplannen staan inspraak en participatie centraal. Inspelend op de resultaten hiervan
kan het gemeentelijk jeugdbeleid in deze problematiek een vooraanstaande rol spelen. Een belangrijke eerstelijnsrol is hier voor de lokale besturen weggelegd. De middelen die Vlaanderen
ook in de toekomst zal blijven ter beschikking stellen voor het voeren van een lokaal jeugdbeleid
kunnen hiervoor door de gemeentebesturen nog steeds worden aangewend.

3.

Rechtstreeks overleg met Chirojeugd Vlaanderen heeft hierover nog niet plaatsgevonden. Maar
zowel mijn persoonlijke medewerker voor jeugd als de administratie volgen de lokalenproblematiek nauw op. Het Steunpunt Jeugd neemt deze problematiek zeker ter harte en ontwikkelt acties
hieromtrent binnen de werkgroep jeugdlokalen.

4.

De gesprekken tussen Steunpunt Jeugd en de kerkelijke overheid van Antwerpen hebben ertoe
geleid dat deze problematiek niet alleen onder de aandacht kwam maar ook duidelijk in kaart
werd gebracht. Concreet resulteert dit ook in de brochure “JEUGDLOKALEN EN DE KERK.
Contacten en contracten tussen jeugdvereniging en eigenaar.” Deze publicatie kan nu al besteld
worden op de website Jeugdlokalen.be. Eind september is deze effectief beschikbaar.

