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Resolutie inzake verdraagzaamheid voor spelende kinderen - Initiatieven
Een aantal gemeentebesturen kende recentelijk het volgende besluit goed: “Het is verboden op de
openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen, behoudens op de speciaal door
het gemeentebestuur daartoe aangelegde terreinen of straten, enig spel te spelen dat of enige activiteit
te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen met
letsels en/of schade aan hetzij privé-, hetzij openbare eigendommen veroorzaken".
Elke jeugdvereniging die met haar leden een buitenactiviteit wil organiseren, is dus vanaf vandaag
vogelvrij verklaard. Als we kijken naar de voorbije jaren, dan zien we klachten voor lawaaihinder bij
een kinderopvang, klachten tegen speelpleinwerking, noem maar op. De vraag rijst dan ook in hoeverre wij de bewegingsvrijheid van kinderen niet constant aan het inperken zijn.
Op 6 april 2011 keurde het Vlaams Parlement een resolutie (stuk 1071 (2010-2011)-Nr.2) goed waarbij het de Vlaamse Regering opriep om een sensibiliseringscampagne op te zetten om de verdraagzaamheid ten aanzien van de spelende kinderen te vergroten. Aan de regering werd ook gevraagd om
in te zetten op een voldoende veilige en kwaliteitsvolle speelruimte voor kinderen en dit in overleg
met de brede jeugdsector.
1. Welke initiatieven heeft de Vlaamse Regering genomen om deze beleidsaanbevelingen uit te voeren?
2. Zal zij extra maatregelen nemen om het recht van kinderen om te spelen te vrijwaren?
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1. Al in mijn beleidsnota (2009) zette ik in op een voldoende veilige en kwaliteitsvolle speelruimte
voor kinderen. Voortbouwend op het Colloquium Buitenspelen van 2009, worden er op het
Vlaamse niveau al jaren acties ondernomen om het belang van buitenspelen te onderschrijven. In
2013 werd al de zesde Buitenspeeldag georganiseerd; de verschillende organisaties die deel uitmaken van het netwerk dat het Hangmanproject trok, bleven ook in 2013 verder financieel ondersteund; tijdens Trip Lokaal werd er een specifiek aanbod georganiseerd rond de gepercipieerde
overlast van jongeren die aanwezig zijn in de publieke ruimte.
Ik vroeg De Ambrassade en VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) om o.m. op te volgen hoe
lokale besturen de kaderwet rond Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) implementeren
en waar het jeugdwerk desgevallend geconfronteerd wordt met misbruiken. VVJ schreef in 2013
een informatie- en sensibiliseringsbrochure over de GAS gericht naar jeugddiensten, jeugdraden,
jeugdverenigingen en jongeren zelf. Deze brochure werd opgemaakt in samenwerking met partners in de jeugd-, kinderrechten- en welzijnssector.
De campagne Goe Gespeeld!, gecoördineerd door De Ambrassade, sloot zich in 2013 aan bij het
samenwerkingsverband rond het recht op spelen in artikel 31 uit het Kinderrechtenverdrag. 14
kinderrechten- en jeugdactoren riepen samen op tot ‘31 minuten meer speeltijd per dag op school,
thuis en in de buurt’. Want kinderen hebben recht op spel. En de vrije tijd staat steeds meer onder
druk van verplichtingen en strakke schema’s. Artikel 31 verwijst naar het Kinderrechtenverdrag en
is een samenwerkingsverband van de Gezinsbond, het Kinderrechtencommissariaat, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (Kireco), Vernieuwing in Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
(VBJK), Centrum Informatieve Spelen en Goe Gespeeld!. Ondertussen tekenden een 45-tal
Vlaamse gemeenten het Charter van Goe Gespeeld! De campagne Goe Gespeeld richtte zich in
2013 ook naar het onderwijs.
Het Kenniscentrum Kinderrechten wijdde zijn postacademische vorming in het najaar van 2013
integraal aan kinderrechten en publieke ruimte: een kinderrechtenperspectief op de fysieke en mentale plaats die kinderen binnen de publieke ruimte willen, kunnen en mogen invullen. Er werd nagaan in hoeverre wetenschappelijke inzichten een referentiekader bieden voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers om de vragen en knelpunten m.b.t. de toename van gemotoriseerd
verkeer, de groeiende onverdraagzaamheid, de criminalisering van ‘overlast’ en het daaraan gekoppelde veiligheidsdiscours …, een plaats te geven, ze in debat en dialoog aan te pakken, en van
daaruit tot gezamenlijke antwoorden en constructieve oplossingsstrategieën te komen.
De jaarlijkse oproep innovatieve en originele projecten in het kader van het Stedenfonds was in
2013 exclusief op het thema kindvriendelijkheid gericht. Publieke ruimte was daarbij een vanzelfsprekend aandachtspunt. De afdeling Jeugd van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport
en Media volgt dit mee op. .
Collega Schauvliege zorgde ervoor dat in 2013 3732 ha extra zomerspeelzones werden geopend,
anderzijds werden ook permanente speelbossen (ook met speeltuigen) ingericht: zie
www.speleninhetgroen.be of de website www.natuurenbos.be. Er werd een interactieve speelweefselkaart ontwikkeld waar gemeenten gebruik van kunnen maken. De Ambrassade volgt dit op
voor de jeugdsector.

2. Ik kan alvast bevestigen dat de volgende Buitenspeeldag in de steigers staat. Net als vorig jaar zal
VRT/Ketnet het project volop mee ondersteunen, en voor het eerst ooit zal ook de Medialaan
meedoen en op woensdag 2 april het scherm op zwart zetten bij Kzoom en Jimtv.
VVJ ontwikkelde samen met een aantal partners (o.a. Unicef) een label kind- en jeugdvriendelijke
steden en gemeenten. Dit label bewijst de strategische inzet van een stad of gemeente voor een
kind- en jeugdvriendelijk lokaal beleid. Het label zal in 2014 voor het eerst toegekend worden.
De Ambrassade volgt het nieuw Structuurplan Vlaanderen op in functie van een kindvriendelijkere
inrichting van de ruimtelijke ordening en zal in 2014 haar informatief pakket voor jongeren en
jongerenvertegenwoordigers in Gecoro’s verspreiden.
Collega minister Vandenbossche blijft binnen het Stedenbeleid inzetten op kindvriendelijkheid via
de projectoproepen en indicatoren rond kindvriendelijkheid in de stadsmonitor; en collega Schauvliege heeft een omstandige discussienota klaar met de resultaten van de projecten Speelgroen en
Speelweefsel 2009-2014. Binnen een domeinoverschrijdende werkgroep waarbij ook vertegenwoordigers van de jeugdsector en jeugdadministratie betrokken worden, worden aanbevelingen
geformuleerd voor de werking van het project op lokaal niveau.
Maar het moet gezegd dat we, volledig in de lijn van de interne staatshervorming en de richtlijnen
inzake planlastvermindering voor lokale besturen, als Vlaamse overheid niet zomaar kunnen ingrijpen op het lokale beleid. De gemeenten bepalen autonoom wat er in het politiereglement wordt
opgenomen. Ze zijn wel verplicht om bij aanpassingen aan dit regelement het advies van de jeugdraad in te winnen. Wij subsidiëren jeugdorganisaties om hen hierin te begeleiden, en proberen als
partners modellen en expertise aan te reiken aan de lokale besturen.

