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Kindvriendelijke stadsprojecten - Initiatieven
De minister subsidieert negen stedelijke verenigingen bij de verwezenlijking van een project dat kinderen centraal stelt. De projecten moeten het wonen en leven van kinderen in de stad aantrekkelijker
maken. Het initiatief kadert in de verjonging van de Vlaamse centrumsteden.
Opmerkelijk is de selectie van het project “Moestuinen in Berchem”, meer bepaald omdat het de ambitie heeft om speelmogelijkheden voor kinderen aan te brengen. Niet alleen rijst de vraag naar mogelijke overlapping met het project van de volkstuintjes dat door de minister-president tijdens de vakantiemaanden werd aangekondigd, maar er zijn ook praktische vragen.
Niet alleen gaat er dit jaar 220.000 euro subsidies naar projecten voor en door kinderen. Als uitbreiding op de Stadsmonitor komt er ook een Kindermonitor: een grootschalig onderzoek naar de belevingen en ervaringen van -15-jarigen in de Vlaamse steden. De jaarlijkse trefdag van Thuis in de Stad zal
in 2014 bovendien ook volledig in het teken staan van kindvriendelijkheid.
1. Door wie en op basis van welke criteria werd de selectie van de negen projecten gerealiseerd?
2. Hoeveel projecten werden in totaal ingediend? Uit welke steden waren deze projecten afkomstig?
3. a) Wat is het precieze opzet van het project “Moestuinen in Berchem”, meer bepaald wat het
aanbrengen van speelmogelijkheden voor kinderen betreft?
b) Zijn moestuinen, die finaal bedoeld zijn om groenten te kweken, volgens de minister geschikt
om dienst te doen als speeltuinen?
c) Betekent het eveneens dat het de bedoeling is om speeltuigen aan te brengen in die moestuinen? Zo ja, zijn speeltuigen toegestaan in gebieden die voorzien worden voor moestuinen?
Welke en hoeveel speeltuigen komen daarvoor in aanmerking?
d) Zullen de speeltuigen en de speelomgeving in de moestuinen aan dezelfde strenge voorwaarden moeten voldoen als speeltuinen? Hoe en door wie zal dit gecontroleerd worden?
e) Is het de bedoeling dat particulieren speelruimte vrijmaken en/of speeltuigen plaatsen in hun
eigen moestuin?
f) hoe plaatst de minister dit project ten aanzien van het door de minister-president aangekondigde initiatief van de volkstuintjes?
4. a) Wat is de timing van de aangekondigde Kindermonitor wat de opstart en de oplevering van het
onderzoek betreft?

b) Wie zal het onderzoek verrichten?
c) Welk budget wordt uitgetrokken voor dit onderzoek?
d) Wordt de Kindermonitor afgestemd of geïntegreerd in de Stadsmonitor?
e) Is het de bedoeling om hiervan een structureel project te maken?
5. Welke initiatieven zullen concreet worden ontwikkeld om de jaarlijkse trefdag “Thuis in de Stad”
in het teken te plaatsen van kindvriendelijkheid?
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ANTWOORD

op vraag nr. 717 van 19 september 2013
van KHADIJA ZAMOURI

1. De selectieprocedure verloopt in drie fases:
Fase 1: de ontvankelijkheidanalyse
De aanvragen zijn enkel geldig als het aanvraagformulier ondertekend is en statuten bijgevoegd
zijn.
Fase 2: beoordeling door Agentschap voor Binnenlands Bestuur, team Stedenbeleid.
Komen niet in aanmerking voor subsidie:
- Projecten die de reguliere werking van een organisatie uitmaken;
-

Projecten die al via de originele en innovatieve projecten gesubsidieerd werden;

-

Projecten die louter culturele of sportieve manifestaties, evenementen of festivals zijn;

-

Projecten die ingediend zijn door de steden zelf.

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie worden beoordeeld op basis van 6 criteria.
- Het project moet op een creatieve en originele wijze passen in het aangegeven thema en focus;
-

De mate dat het project origineel en innoverend is;

-

Het verband met de stad, impact op stedelijkheid;

-

De doelstellingen van het project, behoefte aan het project wordt aangetoond;

-

Het exemplarische, de voorbeeldfunctie van het project;

-

De kwaliteitsvolle uitvoering van het project.

Deze criteria zijn opgenomen in de aanvraagformulieren. Aan elk van de criteria wordt een score
toegekend, het totaal van de scores wordt uitgedrukt op 50 punten.
Fase 3: beoordeling door andere beleidsdomeinen.
Na de beoordeling door Agentschap voor Binnenlands Bestuur, wordt het advies gevraagd van de
betrokken beleidsdomeinen voor die projecten die door de beoordeling van die betrokken beleidsdomeinen voldoende tot (zeer) goed zouden kunnen scoren (meer dan 50%). De beoordeling door
de betrokken beleidsdomeinen krijgt een weging (score) op 15 punten. Deze score wordt bij de
score van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur gevoegd. De projecten die in de eindbeoordeling van minstens 50% halen, komen in aanmerking voor subsidiëring. Er wordt vooraf geen
maximum aantal te subsidiëren projecten vooropgesteld, dit hangt af van de gevraagde subsidies
van de geselecteerde projecten. In afnemende volgorde krijgen de projecten die het best scoren een
subsidie toegekend, tot uitputting van de middelen. De subsidie per project blijft substantieel.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bezorgt mij vervolgens een subsidievoorstel die ik al
dan niet volg. Mits motivatie kan ik afwijken van het voorstel van het Agentschap.
2. Er werden 43 projecten ingediend die plaats vinden in volgende steden:
Stad waar het
project
plaatsvindt
Alle centrumsteden
Hasselt Brussel
Oostende
Hasselt, Turnhout, Gent,
Sint-Niklaas
Leuven, Genk ,
Gent, Mechelen

Naam vzw

Naam project

BOS+ Vlaanderen

De interactieve speelweefselkaart

Habbekrats

Kinderen buiten

VVJ Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten

Kwaliteitslabel Kindvriendelijke steden

Urban Wo(o)rden

Jongeren aan het Urban Woord

Antwerpen

Antwerpen Averechts Citylabo
Buurtwerk Posthof

Nieuwstedelijk wonen-met-kinderen in de 20e eeuwse
gordel
Moestuinen in Berchem

Antwerpen

De Speelfabriek

de Speelfabriek

Antwerpen

Jes Antwerpen

Tampico-site als creatieve uitvalsbasis voor jongeren

Antwerpen

Jespo

Jespo+ Alle Jeugd krijgt sportkansen

Antwerpen

Kras Jeugdwerk

Pimp en trap

Antwerpen

KunstZ

Stad in Beeld

Antwerpen

POP

Antwerpen

Recht-Op

Antwerpen

Tatlin

Recht op natuur
Ik en A op zoek naar verbinding tussen tienerouders in
armoede en hun stad
Promoten van Sociale Start-Ups

Antwerpen

VerbalVision

Studio Sesam

Brugge

Brugge Plus

Kindvriendelijke route Brugge

Brugge

de Batterie
Architecture Workrooms
Brussels
Cultureghem

Nesten
Ontwerplabo Kanaal - Ontwerpwedstrijd voor een gedeelde publieke ruimte
KetMet

GoodPlanet Belgium
Gigos Jeugdwelzijnswerk
Genk
Jes Gent

Groen gestuurd!

Stadskind

Gent

Kopergietery
Netwerk Bewust Verbruiken
Vroemvroem

Hasselt

IN-Z

Oudersalons, een gezellige plaats voor ieder gezin waar

Antwerpen

Brussel
Brussel
Brussel
Genk
Gent
Gent
Gent

GenckerSjtijl
Caravan Carroussel

Op wielekes, naar een deelsysteem voor kinderfietsen
TV Ekkergem voor kinderen

brugfiguren warm onthalen
Hasselt

Villa Basta

Basta TV

Kortrijk

Buurtschool VTEX

Achter de façade

Kortrijk

Jongerenatelier

Jeugd op Kortrijk Weide

Leuven

Ecolife

Jong 'gedeeld' is oud gedaan! Leren uit 'sharing' met en
door kinderen van het Leuvense basisonderwijs

Leuven

Het Toverhuis

Het Toverhuis

Leuven

Kinderopvang Leuven

De buggytheek, gezinnen duurzaam onderweg

Leuven

LINC

L-INX

Leuven

Mobiel21 Leuven

GOK op de fietsbus! Gelijke onderwijskansen op de
fietsbus

Stedelijk Jeugdwerk Leuven
Mobiel21 Mechelen
Expertisecentrum Dier-enZorg
Orthopedagogisch Centrum

Leuven
Mechelen
Roeselare
Roeselare

Mijn Leuven partcipatiewerking: de jeugdraad voorbij
Op pad in de stad
Kids&Dogs
Mijn fietsroute in Roeselare

Roeselare

’t Hope

Een leefbare stad samen met, voor en door jongeren

Sint-Niklaas

Groep INTRO Oost
Vlaanderen

Mobile Kitchen

Sint-Niklaas

JOMI Jobs en Milieu

Kindvriendelijkheid en bespeelbare kunst in de stad

Turnhout

Jeugdhuis Wollewei

Turnhout

Oranjehuis – Ligand

Project Overmorgen - vrijhaven voor creatieve jongeren
en avontuurlijke kinderen
Op weg naar een herstelgerichte stad -

3. a) Het project heeft een dubbel doel:
- Moestuinen aanleggen in de stad om groenten en klein fruit te kweken.
-

Kinderen uit de stad leren groenten en fruit kweken in moestuinen die speelmogelijkheden bieden. Tijdens de aanleg van de moestuin worden de werken even stilgelegd en
wordt de moestuin een tijdelijke bouwspeelplaats voor kinderen, waar zij kunnen graven,
een kamp bouwen. Samen met kinderen en volwassenen wordt de moestuin ingericht.
Kinderen worden actief bij het moestuinieren betrokken en er worden aantrekkelijke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Bij het werken in de moestuin wordt de samenwerking tussen kinderen en ouderen gestimuleerd.

b) De moestuinen worden geen speeltuinen. De aanleg van de moestuin zorgt steeds voor een
duidelijke scheiding tussen paden en perken. Zo weten kinderen duidelijk waar ze mogen
stappen en waar de gezaaide rijen zich bevinden. Naast het tuinieren worden andere creatieve
speelmogelijk-heden aangeboden zoals het maken van een bijenhotel, de naam en een tekening van de groenten, een composthoekje bouwen, het zoeken van de slakken en het opzoeken
van een recept.
c) Er worden geen speeltuigen geplaatst.

d) Niet van toepassing, cf. het antwoord op vraag 3c).
e) Niet van toepassing, cf. het antwoord op vraag 3c).
f) Het initiatief van de minister-president beoogt een boost te geven aan de aanleg van nieuwe
volkstuintjes en modernisering van bestaande volkstuintjes. Ik ben heel blij met dit initiatief.
Niet alleen omdat het de meerwaarde van de moestuinen en volkstuintjes in een verstedelijkte
gebieden erkent, maar het toont ook aan dat mijn subsidiekanaal voor innovatieve stadsprojecten inspeelt op een reële nood en kwesties op de agenda zet.
4.

a) In de nieuwe editie van de Stadsmonitor wordt een specifieke kindfocus geïntegreerd. De timing hiervan loopt gelijk met de timing van de nieuwe Stadsmonitor, die begin 2015 verschijnt. Het onderzoek naar de perceptie van kinderen over de stad zal uitgevoerd worden in
het voorjaar 2014.
b) Het bestek voor het onderzoek wordt in de loop van november 2013 uitgeschreven. Het is dus
nog niet bekend wie dit onderzoek zal verrichten.
c) Het budget voor het onderzoek is nog niet gekend, de opdracht wordt toegekend via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
d) Zie antwoord op vraag 4 a).
e) Het is de bedoeling om hiervan een structureel project te maken, mits positieve evaluatie. Net
als bij de opstart van de Stadsmonitor is het toevoegen van een kindfocus een leerproces dat
voortdurende bijstelling en aanpassing zal vragen.

5. Het concept van de trefdag is nog volop in voorbereiding. Deelnemers kunnen stadsateliers over
kindvriendelijke stadsprojecten bijwonen met betrekking tot verschillende beleidsdomeinen. Tijdens dat evenement worden o.a. spraakmakende realisaties van de steden uitgestald en verspreid.
De belangrijkste insteken zijn de Thuis in de stadprijs (2013) en de projecten van de subsidielijn
innovatieve stadsprojecten (2013). Het programma van de trefdag zal vanaf december 2013 terug
te vinden zijn op de webstek www.thuisindestad.be

