
Inspiratiesessie 2:

Ik heb een concreet project idee Ik heb geen concreet idee
maar ik zoek partners om mee samen te 

werken rond dit thema

Naam idee +

naam

organisati

Pieter-Jan Teirlinck -

Lokaal Bestuur Laarne

Inrichten van een

klimaatvriendelijke

speel en ontmoetings-

speelplek aan de rand

van een erkend

natuurgebied

Free-Time op zoek

naar

ongeorganiseerde

vorm van

jaarwerking in

wijken in Gent

Yves Janssen  -

Gemeente

Oudsbergen -

Spelen, sportren

en ontmoeten in

de publieke

ruimte. 

Buitenspeeldag

- Departement

CJM

Jolien - jeugddienst

Deinze- bouw nieuw en

duurzaam jeugdlokaal op

site waar buitenruimte

gedeeld zal worden met

een schuttersvereniging -

participatief met beide

verenigingen en de buurt

(dichtstbijzijnde buur is

natuurcamping)

Tine - Goe Gespeeld!

Op zoek naar fondsen

om idee rond 'opeisen'

van braakliggend

(publiek) terrein en dit

terug te geven aan de

buurt om speel- en

ontmoetingsplekken

van te maken

De Ambrassade wil het overzicht

houden over de verschillende geplande

projectoproepen van het JKP, en wil

afspraken maken met de verschillende

organisaties die projectoproepen

trekken om zo:

- de good practises te filteren en

jeugdwerk in zijn kracht zetten

- kinderen en jongeren hun

perspectieven een stem te geven

- conclusies te trekken uit die praktijken

in een rapport 

- Aanbevelingen te formuleren en zo te

wegen op het beleid.  

Sarah, Betonne

Jeugd vzw. Er

moeten ookplaatsen

komen voor dak- en

thuisloze jongeren.

Droog, free wifi,

zorgende buurt.

Virginie ,

Groep

INTRO vzw 

Licorice Leroy

Netwerk Tegen

Armoede intresse op

Vlaams niveau

samen te werken om

kwetsbare jongeren

ook in dit verhaal

een stem te geven

Jolijn - Netwerk

Jeugdvriendelijk

Robin

Jeugdbond voor Natuur

en Milieu vzw (JNM)

Wij staan steeds open

voor het steunen van

projecten met

betrekking tot groen en

jeugd 

Bart Bergen

Lokaal

Bestuur

Mortsel

Jasmien

(stagiaire) -

Jeugddienst

Globelink

Stijn -Free-Time vzw altijd

op zoek naar

samenwerkingsverbanden

Aya - SNMH (Sint-Niklase

maatschappij voor de

huisvesting) - sociale

dienst

Mieke - sociale

huisvestingsmaatschappij

De Noorderkempen

Ivo Braem

Westhoek

Vrijetijd Anders

Ieper

Eva Helpers

-

Jeugddienst

Wemmel

Liesbeth - RIMO Limburg -

Op zoek naar meer dan

alleen de stem van de

kinderen binnen het project

van kindvriendelijke SHM.

het idee van kinderen als

onderzoekers spreekt me

aan. Maar ook om de SHM te

overtuigen om breder te

kijken dan de klassieke

invulling.

Tine - Goe

Gespeeld! - altijd

opzoek naar fijne

projecten rond

(avontuurlijk)

spelen 

2021 20242022 2023

Lokale besturen

stimuleren bij de

kindvriendelijke inrichting

van buurten

Stimulansen voor

multifunctioneel

gebruik van

infrastructuur en

publieke ruimte

Jonge

Wegweters

Ecosysteem voor

jong

ondernemerschap

De

projectoproep

Leefbuurten

Het Kopenhagenplan

waarbij lokale

besturen tot 35%

kunnen gesubsidieerd

krijgen voor

fietsinfrastructuur

De

schoolroute-

plannen

De huidige acties!

Youtu

Kind & Samenleving:

vanaf 2022: 

- tijdelijke

speelomgevingen

maken

-

mobiliteitsprojecten 

Martine - dienst jeugd -

Malle

Bouw van jeugdlokalen

voor 3

jeugdverenigingen met

gedeelde buitenruimte

die ook een publieke

functie zal hebben.

Gitte, gemeente

Kasterlee - inrichting

speelterrein met

intergenerationeel

spelmateriaal (over de

generaties

heen,multifunctioneel)

Patrick

Vleeschouwer

Dep.

Omgeving

team EDO

Goed.Wonen

Rupelstreek 

Wim
Seghers -

Stad
Antwerpen

Femke -

SHM De

Mandel

https://jkp.vlaanderen

Dorien.mp4

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!

Youtu

Doel van deze

inspiratiesessie

vandaag...

Gerda Van Roelen

JKP? JKP!

Dorien De Vries

W Break out room Ecosystemen.docx W Verslag breakout Jonge Wegweters JKP-sessie 9.03.docx W Notities breakout room multfunctioneel gebruik.docx

Verslagen Break-Out 

Een woordje van de

minister...

Benjamin Dalle

Youtu

Inspiratie!

Dienst mobiliteit Turnhout

Wouter Verhaert
JES

Gitte Van Der Biest

https://jes.be/

Blok-traject

Sven De Visscher

http://blok.kids-gids.be/

Youtu

Focus op inrichting
van ruimte in

kwetsbare buurten

Youtu Youtu

de inrichting van de
publieke ruimte vs een
veilige mobiliteit voor
kinderen en jongeren!

Hoe de buurt kan
betrokken zijn bij het
ontwerpen en gebruiken
van publieke ruimtes!

Youtu

https://youtu.be/fH5HemX6CDc
https://youtu.be/6-37W7KUHqs
https://youtu.be/xhiee7zuDvo
https://youtu.be/B8lpIzuxSiE
https://youtu.be/fKBn4slsPWw
https://youtu.be/1TBvLMUnhlE
https://youtu.be/l5ocHq5yxSc



