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   Inleiding 
Op 14 oktober 2018 vinden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke 
partijen beginnen stilaan hun partijprogramma samen te stellen. Jeugdraad 
Oudenaarde heeft ook niet stil gezeten wat de verkiezingen betreft. Wij zagen dit als de 
uitgelezen kans om jongeren te bevragen hoe zij hun gemeente ervaren. Omdat het 
voor jongeren niet altijd evident is om inspraak te hebben, lanceerden we een 
Debattle-avond in de school Bernardus Technicum. 

Ons Debattle wil jongeren aan het woord laten over alles wat hen aanbelangt: 
fuifbeleid, verkeersveiligheid, speelterreinen, groen in de stad... noem maar op.  
 
Om de jeugd doelgericht te bevragen stelden wij de ‘Debattle enquête’ op. Onze 
doelgroep, jongeren van 16 tot 30 jaar oud, werden hiervoor bevraagd via 
verenigingen, het uitgaansleven, op straat en online. Ook hebben we het  “Debattle 
spel” opgesteld en gespeeld dat peilt naar de noden en behoeften van jongeren. 

De resultaten van ons onderzoek worden gebundeld in dit memorandum.  
Op die manier kunnen zij in hun verkiezingsprogramma en in het toekomstige beleid 
rekening houden met de wensen en verwachtingen van de jongeren. 
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Aanbeveling 1 Stations 
problematiek + 
fietsendiefstal  

Aanpakken van vandalisme en overlast in en rond de 
stationsbuurt 

 

Probleem 

Al enkele jaren merken we op dat er in Oudenaarde een problematische situatie is 
omtrent de stationsbuurt. Hangjongeren zorgen voor overlast en vandalisme,  ook 
diefstallen in de fietsenrekken blijven maar aanslepen. Wij zijn er vanuit de jeugdraad 
van overtuigd dat kinderen en jongeren gestimuleerd moeten worden om op de fiets 
en met het openbaar vervoer rond te raken in hun stad.  We kunnen dit dan ook maar 
gaan promoten als we kunnen garanderen dat ’s avonds hun fietsen nog steeds terug 
te vinden zijn op de plaats waar ze deze achtergelaten hebben. Wat nu jammer genoeg 
nog altijd niet het geval is.  

      Quote: “Ik voel me niet op mijn gemak om mijn fiets achter te laten aan het station. Het 

zou niet de eerste keer zijn dat ik mijn fiets beschadigd terug moet vinden. ” 
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Conclusies en aanbevelingen:   

Enkele kleinschalige en eenvoudige oplossingen kunnen er alvast voor kunnen zorgen dat 
de bezittingen van de Oudenaardse jeugd veilig gesteld worden.  

● De fietsstallingen moeten meer afgesloten worden.  Op die manier zou de situatie 
verbeteren indien er slechts twee openingen zijn waarlangs je met je fiets binnen en 
buiten kan. Dit vermijdt dat er mensen met slechte bedoelingen tot tegen de 
fietsenstalling aan kunnen rijden en er direct een fiets in een bestelwagen kunnen 
laden, wat nu het geval is. Wanneer we dan ook nog eens camera’s hangen aan die 
ingangen en een waarschuwingsbord, raken we al direct een hele stap verder.  
 

● Verder zijn we ook vragende partij om mee na te denken over hoe we de 
stationsbuurt kunnen opfleuren, zodat dit een plek is waar jongeren met veel plezier 
en een veilig gevoel wachten op hun volgende bus of trein.  
 

● Als laatste willen we ook nog even extra aandacht vragen voor de aanwezigheid van 
de lokale politie zodat ook zij kunnen optreden op het moment dat er zich toch 
problemen zouden voordoen.  
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Aanbeveling 2: Open 
ruimtes voor jeugd 

Wij willen meer openbare plaatsen waar de jeugd zich thuis 
voelt. 

 

Probleem 

In Oudenaarde is er een aanzienlijk probleem met openbare plaatsen waar 
jongeren zich thuis voelen.  
Het gegeven ‘thuis voelen’ is hier belangrijk, er zijn wel degelijk plaatsen waar 
jongeren kunnen samenkomen, denk maar aan het Liedtspark of de Donkvijver. 
Alleen merken  we maar al te vaak dat deze plaatsen hier niet op aangepast zijn. 
Zo staan bankjes te ver van elkaar waardoor jongeren op de grond moeten 
zitten, er zijn geen vuilbakken voorzien of worden ze weggejaagd omdat ze daar 
niets te zoeken hebben. 

Dit gaat zich gaan uiten in jongeren die ongepast gedrag vertonen, gaan spelen 
op plaatsen waar het eigenlijk niet veilig is, of die zichzelf terreinen gaan 
toe-eigenen die niet van hen zijn. Ook op momenten dat jongeren geen overlast 
bezorgen worden deze vaak weggestuurd door buurtbewoners. 

Ook merken we dat een groot deel van de schoolgaande en andere jeugd uit 
Oudenaarde geen rust kan vinden in het bestaande jeugdhuis.  Zij geven hier 
vooral de oorzaak aan de monochrome bevolkingsgroep die daar terug te vinden is. We 
vinden deze jongeren regelmatig terug in de stationsbuurt die op dit moment toch 
bekend staat als een locatie waar je slechte dingen kunt bekomen.   
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Conclusies en aanbevelingen: 
 

● Wij vragen om alternatieve plaatsen te voorzien voor de vele hangjongeren 
op de speelpleintjes, aan het station of in het park. 
  

● Samen kunnen we in gesprek gaan en nadenken over wat op deze plaatsen 
te vinden moet zijn en wat voor infrastructuur jongeren belangrijk vinden. 
(kampvuurplaats, pannakooi, fitness plaatsen in het park/aan de finse piste, 
aula’s in het park...) 
 

● Laat ons werk maken van het imago van het jeugdhuis, zodat dit een plaats 
kan worden waar iedereen zich thuis kan voelen, dit door sessies en 
activiteiten te organiseren die alle lagen van de bevolking aanspreken.   
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Aanbeveling 3: 
Studieplaatsen voor 
studenten 

 
Op zoek naar een locatie voor de studerende jeugd.  

 
  Probleem 

Het fenomeen ‘collectief studeren’ neemt al enkele jaren toe in populariteit. 
Jongeren kiezen ervoor om samen met andere studenten een locatie uit te 
kiezen waar ze elkaar kunnen zien studeren. Voor meer en meer jongeren is dit 
de ideale manier om gefocust aan de slag te gaan en de blok door te komen.  
Door de groei en interesse in deze studie methodiek, merken we dat de 
infrastructuur van het huidige bibliotheekgebouw in Oudenaarde niet 
aangepast is aan deze noden. Er is duidelijk sprake van geluidsoverlast door de 
openheid van het gebouw, ook is er geen afscherming van de ‘gewone’ 
bezoeker en de plaatsen zijn jammer genoeg beperkt.  

 

Conclusies en aanbevelingen: 
 

● Wij zoeken graag samen met de stad en de bibliotheek een oplossing gezocht voor 
dit probleem. 

● Wij willen graag mee betrokken worden in de nieuwe plannen van de 
bibliotheek.  
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Aanbeveling 4: Integratie 
OK-pas 

 
Wegwerken van de stigmatisering omtrent OK-PAS 

 
  Probleem 

De OK-PAS is een succesvol initiatief waar sinds kort ook veel verenigingen 
achterstaan. Wij willen graag dit succes vergroten door ervoor te zorgen dat al 
wie op deze pas aanspraak maakt, ook hier de weg naartoe kan vinden. We 
merken dat vooral jongeren en pubers problemen ondervinden omtrent 
stigmatisering van deze pas. Mensen schamen zich en voelen zich bekeken 
wanneer ze om hun korting vragen met de OK-PAS.  

Er is dus de vraag om op een alternatieve, meer discrete manier hier mee om te 
gaan. We willen jeugdverenigingen ook stimuleren om meer aandacht te 
schenken aan kansarme jongeren en proactief op zoek te gaan naar leden uit 
deze kwetsbare groep.  

 

Conclusies en aanbevelingen: 
 

● Een volledige terugbetaling vanuit de stad, aan de verenigingen zodat zij zelf geen 
inbreng hebben aan mensen met een OK-PAS. Dit om verenigingen te stimuleren 
mensen aan te trekken met een kansenpas. 

● Een imagocampagne opmaken om de stigmatisering rond de OK-PAS weg te 
werken. Dit zowel in vrije tijd als in schoolse of andere contexten.  
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Aanbeveling 5: Open en 
eerlijke communicatie  

Wij ijveren naar een open en eerlijke communicatie vanuit het 
beleid naar de Oudenaardse jeugd.  

 

Probleem 

Al veel te vaak zijn we in de situatie beland waarbij er niet op een eerlijke 
manier omgegaan wordt met informatie en beleidsbeslissingen. Nog veel te 
vaak worden we te laat of niet gecontacteerd om mee te denken over 
beslissingen die de jeugd van Oudenaarde aangaan. Graag willen we dit anders 
zien.  

 

Conclusies en aanbevelingen: 

● Wij ijveren voor een participatief jeugdbeleid waarin de jeugd bevraagd wordt. Als 
het nu over fuiven gaat, over het milieu of de aanpassingen aan de markt,. 
Bevraag ons en geef ons oprecht feedback waarom een keuze gemaakt is, 
zodat wij samen aan een en hetzelfde zeel kunnen trekken.    
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Samenvatting: 

Aanbeveling 1: Stations 

problematiek + fietsendiefstal  

Aanpakken van vandalisme en overlast in en rond de stationsbuurt.  

 

● Jeugdraad Oudenaarde ijvert voor het beter afsluiten van de fietsenstalling. 
● Jeugdraad Oudenaarde staat open voor gesprek om de stationsbuurt op te fleuren. 
● Jeugdraad Oudenaarde vraagt om actieve controle door de lokale politie om 

overlast te beperken. 

Aanbeveling 2: Open ruimtes voor 
jeugd 

Wij willen meer openbare plaatsen waar de jeugd zich thuis voelt. 

● Jeugdraad Oudenaarde is vragende partij in het aanbieden van alternatieven om 
hangjongeren op te vangen. 

● Jeugdraad Oudenaarde staat open voor gesprek om mee na te denken hoe we 
openbare plaatsen kunnen inkleden zodat jongeren er zich hier thuis voelen. 

● Jeugdraad Oudenaarde wil werk maken van het imago van het jeugdhuis zodat alle 
jongeren zich hier thuis kunnen voelen. 

  

13 



 

 

AANBEVELING 3: Studieplaatsen 
voor studenten  

Op zoek naar een locatie voor de studerende jeugd.  
● Jeugdraad Oudenaarde wilt samen met de stad een oplossing zoeken voor het 

probleem van de studieplaatsen. 
 

● Jeugdraad Oudenaarde wilt samen met de stad nadenken over hoe we de jeugd een 
plaats kunnen geven in de nieuwe plannen van de bib. 

 

AANBEVELING 4 : Integratie OK-PAS 

Wegwerken van de stigmatisering omtrent OK-PAS 

● Graag hadden we een volledige terugbetaling gezien aan verenigingen zodat zij zelf 
geen geld moeten investeren in de kansenpas. 

● Jeugdraad Oudenaarde stelt voor om een imagocampagne op te stellen rond de 
ok-pas om de negatieve connotatie weg te werken. 
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AANBEVELING 5: OPEN EN EERLIJKE 
COMMUNICATIE 

Wij ijveren naar een open en eerlijke communicatie vanuit het beleid 
naar de Oudenaardse jeugd.  

● Jeugdraad Oudenaarde ijvert voor een participatief jeugdbeleid waarbij jongeren 
gehoord worden over beleidsbeslissingen.  
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Dankwoord 
Vele mensen hebben meegeholpen aan de totstandkoming van dit memorandum. Wij 
maken graag van de gelegenheid gebruik om hen te bedanken voor hun hulp en inzet. 

 

Eerst en vooral bedanken wij graag de jeugddienst van Oudenaarde  voor hun 
uitstekende begeleiding tijdens het opstellen van dit memorandum. Hun inzicht en 
deskundige kennis hebben een duidelijke meerwaarde betekent. 

 

Daarnaast bedanken wij de deelnemende scholen van de Bernardusscholen. 
Dankzij hun vertrouwen en inzet hebben wij een maximum aantal jongeren kunnen 
bereiken. 

Verder bedanken wij ook alle leden van de jeugdraad en jeugdverenigingen om mee na 
te denken over het opstellen van de enquête in de eerste plaats en voor hun input 
tijdens de nabespreking in de tweede plaats. 

 

Ten laatste bedanken wij iedereen die onze enquête heeft ingevuld, zijn mening heeft 
achtergelaten op sociale media. 
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