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 Inleiding
De Jeugdraad van Brecht heeft niet stilgezeten voor, tijdens en na de
gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben deze moment aangegrepen om jongeren te
bevragen naar hoe zij het leven binnen de gemeente ervaren.
In de omgevingsanalyse opgemaakt naar aanleiding van de verkiezingen vinden we
terug dat er in Brecht 5018 kinderen onder de 16 jaar wonen en 5048 jongeren tussen
de 16 en de 31 jaar. Dit is 35% van het totale bevolkingsaantal in Brecht. Voor ons is het
belangrijk dat deze kinderen en jongeren zich goed voelen in de gemeente, dat ze zich
gehoord en gerespecteerd voelen en bovenal dat ze gewoon jong kunnen zijn
We willen met dit memorandum het lokale bestuur inspireren en handvaten aanreiken
om een goed, breed en kwaliteitsvol jeugdbeleid in het meerjarenplan op te nemen.
We rekenen ook op het engagement van het gemeentebestuur om kinderen, jongeren
en hun verenigingen de komende 5 jaar te betrekken bij hun beleid. Want de enige
expert in kinderen en jongeren, zijn kinderen en jongeren zelf.
Voor het schrijven van dit memorandum hebben we heel wat informatie verzameld. We
hebben de bezorgdheden van onze raadsleden gebundeld. Daarnaast hebben we
zowel voor als na de verkiezingen een online bevraging gehouden. Verder hebben we
met het bestuur van de jeugdraad boeiende gesprekken gevoerd over het huidige
jeugdbeleid, wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, wat er verbeterd kan worden
enz. Op zoek naar verbeteringsmogelijkheden hebben we eveneens gekeken hoe
bepaalde zaken in andere gemeenten worden aangepakt.

Dit memorandum is geschreven door de leden van het dagelijks bestuur van de
jeugdraad: Nick, Karel, Mick, Jens, Lindsay, Marie, Jasper en Jonas.
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Aanbeveling 1: Ondersteuning
jeugdverenigingen
Jeugdbewegingen zijn van onschatbare waarde, laten we ze
koesteren
a.

Gemeentelijke uitleendienst
Citaat uit de omgevingsanalyse van onze gemeente: “de kwaliteit en de
toegankelijkheid van de gemeentelijke uitleendienst moet geoptimaliseerd worden. De
aanvraagprocedure kan gebruiksvriendelijker gemaakt worden door het integreren van
een online softwaresysteem. Verder kan er ook bekeken worden of het aanbieden van
transportfaciliteiten van het uitgeleende materiaal tot de mogelijkheden behoort.”
Brecht heeft een goed draaiende uitleendienst waar het best trots op mag zijn. Maar
zoals met alles, stilstaan is achteruitgaan en dus heeft de jeugdraad een aantal
ideeën om onze uitleendienst te verbeteren en te moderniseren.
●

Zo zouden we graag de uitleendienst gedigitaliseerd zien. Een platform in de stijl
van een internetwinkel met foto’s, afmetingen, technische informatie en
beschikbaarheid. Een dergelijke digitalisering zou het administratieve werk voor
beide partijen aanzienlijk verminderen. Het maakt het de verenigingen ook
makkelijker om te zien wat ze kunnen ontlenen en of een bepaald materiaal
beschikbaar is of niet, waar ze dit nu via mail moeten doen en antwoord
moeten afwachten. Met een digitale checklist zouden manuele vergissingen
zoals een dubbele boeking ook vermeden kunnen worden.
Dit onderwerp is iets wat enorm leeft binnen de jeugdverenigingen en al
meermaals is aangehaald tijdens een vergadering van de jeugdraad.

●

Sommige materialen zijn verouderd en soms zelfs beschadigd in die mate dat ze
bijna niet bruikbaar meer zijn. Een goed onderhoud en nazicht van deze
materialen en ze tijdig vervangen is een must. Ook hierbij zou het digitale
platform van dienst kunnen zijn waar bijvoorbeeld verenigingen na ontlening
maar voor gebruik kunnen aangeven waar er materiaal ontbrak in een kist of
materiaal beschadigd of vuil was.

●

Het uitbreiden van de uitleendienst met nieuwe materialen die nuttig kunnen
zijn voor iedereen blijven we steunen.
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b.

Administratieve vereenvoudiging
Het subsidiereglement en invuldossier zijn aan een vereenvoudiging en
modernisatie toe. Categorieën moeten herbekeken worden of ze nog zinvol zijn.
Andere categorieën moeten dan misschien weer uitgebreid worden.
Het aanvragen van subsidies moet eenvoudiger en ook de procedures en deadlines
hiervoor moeten duidelijker worden.
Een digitalisatie van het aanvraagformulier zou het aanvragen van subsidies
gebruiksvriendelijker en eenvoudiger kunnen maken en vermindert de kans op
menselijke fouten.

c.

Kwetsbare jongeren in jeugdverenigingen
De 80/20 regeling in onze gemeente is een zeer goed initiatief en een regeling die
we zeker willen blijven behouden. Een jeugdbeweging is van onschatbare waarde en
zorgt ervoor dat alle jongeren, ook deze in een kwetsbare situatie, zich kunnen
ontplooien.
De aanvraag voor deze tegemoetkoming zou misschien wel eenvoudigere gemaakt
kunnen worden en zo ook discreter voor de aanvrager. Daarnaast kan de regeling
misschien ook verder uitgebreid worden naar betalende jeugdactiviteiten binnen de
vereniging en uniformkleren.
De regeling wordt door de jeugdraad reeds bij de jeugdverenigingen gepromoot
maar zou ook buiten de jeugdverenigingen meer in the picture mogen gezet worden
zodat iedereen die er recht op heeft ook weet dat hij/zij dit kan aanvragen.

d.

Jeugdlokalen
Brandveilige, toegankelijke en duurzame jeugdlokalen zijn een must. Zoals
hierboven al aangegeven kan dit één van de (nieuwe) categorieën zijn waarbij er met
de subsidies een aanmoediging aan verenigingen kan gegegeven worden om dit te
realiseren. Ook groepsaankopen voor bijvoorbeeld brandmeldsystemen, duurzame
verlichting ea kan hierbij een optie zijn.
Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor elke jeugdvereniging om zijn
activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Zo hebben KLJ Overbroek en KLJ
Sint-Lenaarts te weinig ruimte in hun lokalen voor hun leden en zouden ze graag
uitbreiden. JH ‘t Bastion zit in een tijdelijke containerconstructie, op korte termijn is
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dit een goede locatie maar op lange termijn moet er gekeken worden naar een meer
werkbare oplossing want ook zij hebben met momenten plaatsgebrek. KLJ Brecht
daarentegen moet op zoek naar een nieuwe locatie.
Ter info geven we het aantal ingeschreven leden van onze jeugdverenigingen
(exclusief jeugdhuizen) in 2017: 1224 leden. Dat is 30% van het totale aantal
jongeren tussen 6 en 18 jaar.

e.

Afvalbeleid
Jeugdverenigingen produceren heel wat afval. Het is de kunst dit zoveel mogelijk te
beperken en het afval dat geproduceerd wordt zo goed mogelijk te sorteren en
eventueel te recycleren. Dit is voor jeugdverenigingen niet altijd zo vanzelfsprekend.
Jongeren hebben ook niet allemaal een rijbewijs of de nodige ervaring om met een
aanhangwagen te rijden om bijvoorbeeld groter afval naar het containerpark te
brengen. Hier zouden vanuit de gemeente initiatieven rond georganiseerd kunnen
worden. Bijvoorbeeld: jeugdverenigingen financieel stimuleren om milieubewust
gesorteerd afval binnen te brengen.
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Aanbeveling 2: Ondersteuning
evenementen
Het verenigingsleven is een van de sociale-culturele motoren
van onze samenleving. Het verbindt mensen als geen ander.
a.

Logistieke ondersteuning
In onze gemeente kunnen de verenigingen materiaal reserveren en ophalen op de
vastgelegde openingsuren. Vaak heeft de leiding van onze jeugdvereniging nog geen
eigen wagen of rijbewijs tot hun beschikking, waardoor ze hun ouders of kennissen
moeten inschakelen om het gereserveerde materiaal te komen ophalen. Voor de
grotere wagens in de uitleendienst heb je een zware jeep of tractor nodig.
Dit is soms moeilijk voor onze verenigingen. Uit de online bevraging en uit
aangebrachte voorstellen op de jeugdraad leren we dat onze jeugdvereniging graag
een regeling zouden hebben waarbij het uitgeleende materiaal naar de locatie van
het evenement gebracht zou kunnen worden en terug worden opgehaald.

b.

Uitleendienst
De evenementen/ activiteiten van onze jeugdverenigingen zijn vaak in het weekend
en worden na afloop ineens opgeruimd. Dit is vaak vervelend omdat op het moment
wanneer alles opgeruimd en verzameld is, het materiaal niet meteen kan
teruggebracht worden. Jongeren zijn ook vaak niet in de mogelijkheid om tijdens de
openingsuren van de technische dienst (vaak zijn dit de school of werkuren van
jongeren) het materiaal te komen ophalen of terugbrengen. De jeugdverenigingen
zijn vragende partij achter een systeem zodat het materiaal afgehaald en/of terug
gebracht kan worden buiten de openingsuren van de uitleendienst.
●

Een voorstel om het afhalen en terugbrengen wat praktischer en meer
toegankelijk te maken is een avond/nachtkluis. Een nachtkluis met een code zou
hier de oplossing voor kunnen zijn. Materialen kunnen opgehaald en
teruggebracht worden zonder dat iemand van de technische dienst aanwezig
hoeft te zijn.
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●

Voor grotere materialen zoals de nadarhekken, wc-wagen, podiumwagen enz…
is een nachtkluis uiteraard geen optie. Hier zou het handig en ook veilig zijn
mocht de technische dienst dit ter plaatse kunnen brengen. Vele jongeren of
verenigingen beschikken niet over de benodigde voertuigen om dit materieel te
verplaatsen of hebben niet de nodige rijervaring. Voor verenigingen die dit wel
zelf kunnen zou een SAS een goede oplossing zijn (systeem met 2 poorten
achter elkaar waarvan de eerste poort met een code conform het principe van
bovenstaand puntje toegankelijk is en de tweede poort enkel toegankelijk is
voor gemeentepersoneel).

c.

Administratieve vereenvoudiging
Bij een evenement organiseren komt heel wat werk kijken. Om het vrijwilligers wat
eenvoudiger te maken zou het praktisch zijn dat de administratieve last wat verlicht
zou kunnen worden. Hier kan de gemeente een pro actieve rol spelen om
(jeugd)verenigingen te ondersteunen. Om een voorbeeld te geven, het PRIMA plan.
Dit is een hele invullijst met vragen. Bij jaarlijks terugkerende evenementen zou de
gemeente het plan van de voorgaande editie terug kunnen gebruiken mits een klein
check of er zaken gewijzigd zijn. Een ander voorbeeld zou een fuif/evenement
ambtenaar zijn, 1 persoon waarbij je moet zijn en ook terecht kan voor al je
aanvragen, vergunningen, organisatiehulp,... Deze persoon zou dan ook pro actief
kunnen helpen en de verenigingen vertellen wat ze nog moeten aanvragen, waar ze
op moeten letten of wat ze niet mogen vergeten in orde te brengen.

d.

Plaats en ruimte
We merken de laatste jaren een dalende trend in het aantal georganiseerde fuiven
alsook in het aantal bezoekers van deze fuiven. Mogelijke oorzaken alsook
oplossingen hiervoor zijn hieronder beschreven.
Momenteel wordt er door de gemeente een aantal infrastructuren ter beschikking
gesteld, namelijk drie jeugdhuizen, 27 speelterreinen en 1 repetitieruimte ( zie
tabel). Toch is er vanuit onze jeugdverenigingen nood aan aangepaste
multifunctionele infrastructuren en ruimtes voor hun evenementen. Er is vraag
achter een terrein/ ruimte waar bepaalde zaken aanwezig zijn voor een evenement
te houden, zoals water, sanitaire aansluitingen, elektriciteit en een parking. Dit is nu
voor onze verenigingen een grote kost om daar het materiaal te gaan huren en ter
plaatste te brengen. Er is ook nood aan een gezamenlijke plaats waar elke
jeugdvereniging gebruik van kan maken. Op dit moment moeten ze vaak rekenen
op welwillende landbouwers die hun wei ter beschikking stellen voor de
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jeugdverenigingen, maar dit is niet altijd zo vanzelfsprekend. Met een beschikbare
infrastructuur zouden de Brechtenaren een vaste plaats hebben en weten waar het
evenement te doen is, en zodoende eerder in Brecht blijven, in de plaats van naar
een evenement in een buurgemeente gaan.
Uit de omgevingsanalyse halen we dat Jongeren in onze gemeente vooral naar een
tentfuif gaan. Deze bereiken een vrij groot publiek. Gemiddeld zijn er 1.500 jongeren
per fuif. Dit soort fuiven is dus essentieel en moet koste wat kost behouden blijven.
Een rijk uitgaansleven zorgt ook voor een gezellige gemeente.
Jongerencafés zijn er niet in Brecht. Veel jongeren gaan uit in de gemeente waar ze
naar school gaan. Als gemeente kan het interessant zijn om te onderzoeken hoe er
meer cafés aangetrokken kunnen worden.

e.

Afvalbeleid
●

Vanaf 2021 zal het verboden zijn om op fuiven en andere evenementen nog
plastic bekers te gebruiken voor drankconsumptie. Dit is een goede en logische
beslissing om de plastic afvalberg te verkleinen. Deze bekers moeten uiteraard
wel vervangen worden door een duurzame en herbruikbare beker. Zo’n bekers
zouden dan in de uitleendienst opgenomen kunnen worden. Dit zou niet alleen
voor jeugdverenigingen handig zijn maar ook voor alle andere verenigingen in
Brecht die een evenement organiseren. De vraag rest dan natuurlijk hoe je die
bekers goed kan onderhouden. Een oplossing hiervoor zou een mobiele
wasstraat kunnen zijn die samen met de bekers mee uitgeleend wordt. Voor het
gebruik hiervan zou een infomoment en een goede handleiding wel
noodzakelijk zijn.

●

Een ander voorbeeld zijn de evenementencontainers. De ontleen en
gebruiksprocedure is hier vrij omslachtig. Je moet ze gaan halen, laten ledigen
en terugbrengen. Dit zou door de gemeente uitgevoerd kunnen worden.
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Aanbeveling 3: Mobiliteit
Veilige en duurzame mobiliteit geeft jongeren de mogelijkheid
om zich verder te ontplooien.
a.

Zwakke weggebruiker

Het verkeersinstituut VIAS publiceerde een rapport waaruit blijkt dat het aantal
verkeersdoden in België gedaald is tijdens de eerste drie maanden van 2019. Opvallend
is echter dat het aantal ongevallen met tweewielers wel een opmerkelijke stijging
kende: fietser (+20%) en bromfietsers (+10%). Deze laatst genoemde vervoermiddelen
vormen een belangrijk onderdeel in het vervoer van jongeren, zoals bv. het fietsen naar
de school, de sportclub, de jeugdvereniging tot het beoefenen van de wielersport en
nog vele andere toepassingen (bron: VRT & VIAS).
Uit een onderzoek van de provincie Antwerpen (de fietsbarometer), blijkt dat de
gemeente Brecht beter scoort dan het provinciaal en Vlaams gemiddelde inzake de
veiligheid, het comfort en het gebruik van fietsroutes. Het feit dat we beter als
gemiddeld presteren verdient zeker een schouderklopje, maar mag ons niet
tegenhouden

om

verder

te

werken

aan

een

veiligere

en

comfortabelere

fietsinfrastructuur. Hierbij denken wij in het bijzonder aan de dorpskernen van de
verschillende gemeenten en de verbindingswegen naar omliggende gemeentes (bv.
Oostmalle, Westmalle en Brasschaat). Van 2015 naar 2018 zijn er 21,1% meer fietsers
geteld in de provincie Antwerpen, wat erop wijst dat een degelijke fietsinfrastructuur
steeds meer aan belang wint. Hierbij denken wij aan beter onderhouden, veiligere,
bredere en comfortabelere fietspaden (Bron: Omgevingsanalyse gemeente Brecht en
Provincie Antwerpen).
Uit onze jongerenbevraging blijkt dat er nog heel wat ruimte tot verbetering mogelijk is
op vlak van veilige en zichtbare oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Deze
opmerking ligt in lijn met de aandachtspunten in de omgevingsanalyse van de
gemeente Brecht 2018, denken wij hier aan punctuele verlichting of verlichting in het
wegdek, verbetering van de zichtbaarheid aan de oversteekplaats voor fietser en
voetgangers

aan

De

Ring

–

Nollekensweg

en

verbetering

/

aanleg

van

oversteekplaatsen langs de gewestwegen. Daarnaast blijven wij het jaarlijks initiatief
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steunen, waarbij Brechtse jeugdverenigingen gratis een cursus tot gemachtigd
opzichter kunnen volgen via de jeugddienst van Brecht.
Een promocampagne voor het dragen van een fluohesje en een fietshelm bij de
schoolgaande jeugd in Brecht is een absolute meerwaarde voor onze gemeente. Een
gemeentelijk georganiseerde wedstrijd rond het dragen van fluohesje en fietshelm kan
hier een goed initiatief zijn ter motivatie. De school die gedurende een trimester
bijvoorbeeld de meeste kinderen heeft die met een fietshelm en fluohesje naar school
komen wordt beloont met een verrassing voor de hele school.

b.

Treinverbinding

Als gemeente mogen we gelukkig zijn met de aanwezigheid van een station in onze
gemeente. Sinds de opening van het station Noorderkempen in 2009, neemt de
populariteit jaarlijks toe. Voor de jeugd vormt dit station een belangrijke schakel in het
vervoer naar verschillende activiteiten, zoals bv. school (kot/pendelen), winkelen,
jeugdkampen, culturele uitstapjes, …
Sinds de invoering van de Beneluxtrein in 2018 is echter de betrouwbaarheid van het
vervoer

afgenomen

(bron:

VRT

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/06/beneluxtrein-problemen/).

juni
Door

2018
(ernstige)

vertragingen en afschaffingen kunnen reizigers er niet meer op vertrouwen om tijdig
op hun bestemming te geraken. Voor ons als jeugdraad lijkt het ons daarom waardevol
dat de gemeente samen met de spoorwegmaatschappijen zich inzetten om deze
betrouwbaarheid terug verder te herstellen. Indien deze betrouwbaarheid zich
opnieuw herstelt, zal de waarde van de trein als alternatief voor de wagen alleen maar
terug stijgen, wat eveneens een positieve invloed heeft op de maatschappij.
Tijdens ons maandelijks overleg met de jeugdverenigingen, kwam er naar boven dat
jeugdverenigingen geen reserveringen meer kunnen maken om met de trein naar een
bepaalde activiteit te gaan. Dergelijke reservaties waren in het verleden wel mogelijk en
geven jeugdverenigingen de garantie om hun bestemming te bereiken zoals gepland.
Het herinvoeren van de mogelijkheden van treinreservaties zou bijgevolg tot een
vermindering leiden van heel wat kopzorgen van de jeugdverenigingen inzake van hoe
op evenementen te geraken op een veilige, duurzame en kost-efficiënte manier.
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Figuur 1: Evolutie gemiddeld dagelijks passagiersaantal station Noorderkempen (bron:
NMBS)
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Aanbeveling 4: Wonen en werken
Betaalbaar wonen en kwalitatief werken in eigen streek
a.

Werk in eigen regio
Kwalitatief werk in eigen regio moet gepromoot en aangetrokken worden zowel
voor laag- als hooggeschoolden, zodat lange pendelritten bespaard kunnen blijven
en/of zelfs verhuizen. En goede balans work/life en zo ook het welzijn van de eigen
bevolking moet bewaakt worden. Een goed voorbeeld hiervan is Campus Coppens
in Brasschaat.
Een pagina op de gemeentelijke website waarop alle vacatures staan die er binnen
de gemeente op staan kan jongeren helpen makkelijker een job te vinden.
Een Roefeldag back to the roots kan ter promotie en kennismaking van wat Brecht
te bieden heeft voor kinderen en jongeren een goed initiatief zijn.
Kinderen uit de lagere school kunnen hier kennismaken met tal van beroepen en
ambachten en spelenderwijs heel wat te weten komen over die beroepen. Denk
maar aan de brandweer, politie, leerkracht, circus, winkels, ...
Jongeren uit het middelbaar kunnen dan weer kennismaken met verschillende
jobs/sectoren en ontdekken wat ze graag doen (of goed in zijn). Jongeren kunnen
live te weten komen wat ze in het dagelijkse leven allemaal gebruiken dat uit de
land- en tuinbouwsector komt. Ontdekken wat er in een bakkerij gebeurt alvorens
het brood in de winkel ligt, wat een beenhouwer doet vooraleer er biefstuk in de
toog ligt, wat een garagist zijn dagtaak is, wat een gemeentearbeider bij de
groendienst doet. Hierdoor kunnen ze ontdekken wat de gemeente hen te bieden
heeft. Tevens komen de Brechtse bedrijven en ondernemingen zo ook eens op een
andere manier in beeld en maken zij kennis met hun toekomstige sollicitatie pool.

b.

Betaalbaar wonen
●

Behoudens de aantrekkelijke omgeving die onze gemeente heeft, is het
fundamenteel dat ook de prijzen van gronden en woningen attractief zijn voor
jongeren. Dit met inbegrip van de huurmarkt. Brecht is één van de snelst
groeiende gemeenten, wat een uitdaging zal worden om de Brechtse bevolking
in kwaliteitsvolle en leefbare omstandigheden te laten wonen.
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●

Een transparant beleid dat gevoerd wordt om jongeren te ondersteunen om
een duurzame woning neer te zetten. Hierin kan er probleemoplossend gewerkt
worden om op een betaalbare manier te voldoen aan de opgelegde normen
(denk maar aan dubbele beglazing, rookmelder). Ambtenaren die identificatie
en analyse maken van begin af, geeft niet alleen het voordeel dat men weet
waaraan men begint, maar problemen kunnen ook tijdig onderkend worden.

●

De gemeente kan voor inwoners mogelijkheden creëren om gezamenlijke
problemen van leefbaarheid en veiligheid aan te pakken, diensten te verlenen
en samenhorigheid na te streven. Denk maar een goede gebuurte werking.

c.

Speelterreintjes/ontmoetingsplaatsen

Er zijn al heel wat leuke speel en ontmoetingsterreintjes (speelterreintjes, skateterrein,...)
aangelegd in bestaande wijken maar het is van belang om dit te blijven doen bij het
ontwikkelen van nieuwe wijken. Tevens is het belangrijk de bestaande terreintjes goed te
onderhouden.
Uit onze online bevraging is gebleken dat hier veel vraag naar is. Het zou leuk zijn dat er in
elke deelgemeente een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
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Samenvatting:
AANBEVELING 1: Ondersteuning
jeugdverenigingen

Jeugdbewegingen zijn van onschatbare waarde, laten we ze koesteren
●

Een update van de uitleendienst die het praktischer en eenvoudiger maakt om
materialen te ontlenen.

●

Een eenvoudigere en transparantere manier om een subsidiedossier in te dienen
alsook een update en modernisering van het subsidiereglement.

●

Kwetsbare jongeren hun weg helpen te vinden naar jeugdverenigingen.

●

Brandveilige, toegankelijke en duurzame jeugdlokalen voor elke jeugdvereniging.

●

Een duurzaam maar ook betaalbaar en motiverend afvalbeleid.

AANBEVELING 2: ondersteuning evenementen

Het verenigingsleven is een van de sociale-culturele motoren van onze
samenleving. Het verbindt mensen als geen ander.
●

Een praktische manier voor het afhalen en terugbrengen van materialen uit de
uitleendienst.

●

Ondersteuning bij de administratie voor het organiseren van een evenement.

●

Uitgeruste plaats/ruimte waar een evenement georganiseerd kan worden.

●

Duurzaam afvalbeleid: herbruikbare bekers.
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AANBEVELING 3: Mobiliteit

Veilige en duurzame mobiliteit geeft jongeren de mogelijkheid om zich
verder te ontplooien.
●

Een veilig en goed onderhouden fietspadennetwerk.

●

Veilige en zichtbare oversteekplaatsen.

●

Promotie voor het dragen van een fietshelm en fluohesje.

●

Betrouwbaar openbaar vervoer.

AANBEVELING 4: Wonen en werken

Betaalbaar wonen en kwalitatief werken in eigen streek
●

Kwalitatief werk in eigen regio.

●

Kinderen en jongeren kennis laten maken met verschillende beroepen en
ambachten en hen laten ontdekken wat ze later allemaal kunnen gaan doen.

●

Betaalbaar wonen voor jongeren in onze gemeente.

●

Speelterreintjes en ontmoetingsplaatsen in alle deelgemeenten.
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Nawoord
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.
We bedanken daarnaast ook het gemeentebestuur voor alle inspanningen die ze de
laatste jaren deden voor de jeugd. We merken dat de jeugd tevreden is in Brecht en we
zien dat de gemeente wil inzetten op jeugd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen
ruimte is voor verbetering. We hopen daarom dat het gemeentebestuur ook in de
toekomst samen met de jeugdraad op jeugd wil blijven inzetten.

Namens de Jeugdraad van Brecht
jeugdraadbrecht@gmail.com
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