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“

De gemeente Pelt toont aan dat er een voldoende breed draagvlak
is om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid.

”

1.1

Toon aan dat er een breed draagvlak en engagement bestaat om te werken aan
kindvriendelijkheid, zowel politiek als ambtelijk. Geef weer welke diensten op welke manier
betrokken zijn bij het proces naar een lokale strategie kindvriendelijkheid.

Pelt is een nieuwe gemeente, ontstaan op 1 januari 2019 ten gevolge de fusie tussen de buurgemeenten Neerpelt
en Overpelt. Het beleid en de aanpak ten aanzien van kinderen en jongeren was sterk verschillend tussen beide
gemeenten. Al vlug in het voorbereidingsproces op de fusie (december 2017) werd door de, toen nog twee,
schepencolleges bewust besloten om het traject ‘kindvriendelijke gemeente’ te hanteren als leidraad om te komen
tot één strategisch, doelgericht en breedgedragen beleid gericht op alle kinderen, jongeren en gezinnen van Pelt.
Begin 2018 zijn we in actie geschoten om dit politiek engagement te concretiseren. Kindvriendelijkheid gaat over
alle levensdomeinen en dus moeten ook alle beleidsdomeinen betrokken worden. Onder impuls van enkele
enthousiaste en overtuigde collega’s lukte het om een strategisch platform samen te stellen waarin zowel schepenen
als medewerkers uit de gehele organisatie samenwerken. Het platform tekende, onder begeleiding van Bataljong,
het proces naar een kindvriendelijke strategie verder uit. De volgende diensten en domeinen waren vanaf het begin
betrokken in het strategisch platform: ruimtelijke planning, wonen, technische dienst, politie, communicatie, OCMW,
vrije tijd en samenleven (welzijn, jeugd en gezin, straathoekwerk, buurtwerk).
Vanuit het strategisch platform werd een werkgroep gemandateerd om het proces concreet te maken. Drie
verschillende schepenen (jeugd, welzijn en vrije tijd) volgenden actief de samenkomsten van de werkgroep op en
fungeerden als katalysator richting het schepencollege. Het diensthoofd van de dienst Samenleven kreeg de opdracht
om het thema regelmatig op de agenda van het diensthoofdenoverleg en het managementteam te plaatsen. De
deelnemers in het strategisch platform informeren, overtuigen en enthousiasmeren hun collega’s op de diensten en
hun relaties (externe actoren) waarmee op hun domein wordt samengewerkt.
Deze aanpak heeft gezorgd voor een brede gedragenheid. Tot op heden zijn we 6 keer samengekomen met het
strategisch platform. In juni 2019 werd de groep uitgebreid met alle diensthoofden, de burgemeester en het
voltallig schepencollege. Er werd een stand van zaken gegeven betreffende de loop van het traject en er werden
belangrijke afspraken gemaakt over het implementeren van de thema’s en prioritaire doelstellingen in het meerjarenplan 2020 – 2025 dat op dat moment volop werd voorbereid.
De gemeenteraad van Pelt keurde op 19 december 2019 het eerste meerjarenplan goed voor de fusiegemeente. In
het meerjarenplan zitten 4 strategische beleidslijnen integraal verwerkt. Naast duurzaamheid, fietsvriendelijkheid en
dorpenbeleid is kindvriendelijkheid een prioritaire beleidslijn in het meerjarenplan.

1.2.

Toon aan hoe de stad of gemeente de strategie kindvriendelijkheid opvolgt en hoe de geest
geest en de grote principes van het Kinderrechtenverdrag hun uitwerking vinden in beleid
en praktijk.

De strategie kindvriendelijkheid werd verankerd als prioritaire doelstelling in het gemeentelijk meerjarenplan
2020 – 2025. Dit betekent dat de gemeenteraad, conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de mate
van realisatie mee zal opvolgen. Het schepencollege zal hierover regulier rapporteren aan de gemeenteraad.
De omgevingsanalyse en het meerjarenplan 2020 – 2025 werden opgebouwd rond de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs). Hoewel in de SDG’s niet rechtstreeks wordt
verwezen naar het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, zijn er toch tal van voorbeelden van interactie
tussen elk van de SDG’s en de rechten van kinderen die centraal staan in het traject kindvriendelijkheid. In het actieplan
kindvriendelijkheid vertalen we de SDG’s specifiek naar de situatie van de kinderen in Pelt.
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1.2.

Toon aan hoe de stad of gemeente de strategie kindvriendelijkheid opvolgt en hoe de geest

1.3.

Geef in tien lijnen weer wat de lokale visie op kindvriendelijkheid is, en toon via een
collegebesluit aan dat de visie goedgekeurd werd.

“Pelt wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor jonge gezinnen, voor kinderen en jongeren. Zij zijn het ‘nu’ en zij zijn
‘de toekomst’. Pelt is een warme en uitdagende omgeving waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn, waar ze
doorheen alle stadia van het kind en het jong zijn, maximaal kansen en steun krijgen om te groeien en te ontwikkelen
tot de beste versie van zichzelf. Pelt zet maximaal in op het stimuleren van verbindingen tussen kinderen en jongeren
in al hun diversiteit. Om een realistisch zicht te hebben op de leefwereld en op de behoeften gaan we permanent in
dialoog. Om gepast te ageren werken we samen en zoeken we verbinding met kinderen, jongeren, hun ouders en al
de relevante partners op het Peltse terrein. In dialoog en via samenwerking, creëren we ruimte voor onze kinderen en
jongeren in de breedst mogelijke zin op alle beleidsdomeinen. En dit met bijzondere aandacht voor het versterken van
de weerbaarheid van de meest kwetsbaren.”
Of kortom onze boodschap gericht aan de kinderen: “Pelt wil doen wat jij nodig hebt om je veilig en goed te voelen.
Pelt wil je alle ruimte geven om te doen wat jij graag doet en goed kan. We doen dat samen want Pelt is jouw thuis.”

1.4.

Benoem de sterktes, de uitdagingen en de werkpunten die voor jouw stad of gemeente
voorliggen o.v.v. dit criterium. Geef aan hoe de gemeente/stad met deze informatie aan
de slag gaat.

Een sterk politiek engagement was voor onze fusiegemeente de aanzet om de leidraad ‘kindvriendelijke gemeente’
te hanteren. Het doorlopen van het uitgekiend en sterk traject met coaching door Bataljong heeft zeker en vast
bijgedragen tot de bewustmaking en het versterken van het draagvlak. Kindvriendelijkheid zit in de Peltse ‘minds’.
Het is een uitdaging om dit zo te houden.
We houden het draagvlak sterk door het strategisch platform operationeel en functioneel te houden. Dit doen we door
minimaal 2 keer per jaar samen te komen om te evalueren en bij te sturen en om de rapportage aan gemeenteraad
voor te bereiden. Daarnaast gaan we ook minimaal 2 keer samenkomen met de themagerichte werkgroepen. Er zal
zowel vanuit het strategisch platform als vanuit de werkgroepen worden gerapporteerd aan het college van
burgemeester en schepenen en aan het managementteam.
Om intern het draagvlak nog te versterken maken we gebruik van de interne communicatiekanalen o.a. het intranet om
alle collega’s te bereiken met uitnodigingen, sfeerbeelden, bevragingen, eyeopeners inzake kinderrechten, …
We streven er naar om twee berichten per maand te posten op het intranet.
Ook de externe communicatie is belangrijk voor een sterk draagvlak. We willen met een kindvriendelijk figuurtje de
communicatie over de acties kindvriendelijkheid ondersteunen. Kinderen worden betrokken bij de ontwikkeling van
het figuurtje. We verwachten bovendien veel van onze gloednieuwe communicatie en participatiestrategie om
permanent in verbinding te staan met onze bevolking en organisaties. Op dit vlak staat onze collega, de participatiemedewerkster, ons bij met deskundigheid en advies en loopt er momenteel een selectieprocedure om een extra
communicatiemedewerker aan te werven. Deze strategie is nog volop in ontwikkeling, voor meer formatie verwijzen
we naar het actieplan.
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“

De gemeente Pelt toont aan dat ze een brede analyse gebruikt heeft
als basis van haar beleid rond kindvriendelijkheid, de lokale strategie 		
kindvriendelijkheid.

2.
ANALYSE ALS
BASIS VAN
BELEID
8

”

2.1.

De leefwereld van kinderen en jongeren gaat heel breed en bestrijkt op die manier alle
beleidsdomeinen in het lokale bestuur. Toon aan dat alle beleidsdomeinen binnen de stad
of gemeente onderwerp vormen van analyse.

We verwijzen naar het rapport over fase 1 dat als bijlage werd toegevoegd aan het dossier. In dit rapport leest u vanaf
blz 17 uitvoerig over de ‘staat van kindvriendelijkheid’, een analyse van Pelt. De basis was een uitgebreide data-analyse
met aansluitend (het is intussen zomer 2018) de uitvoering van een quickscan. Belangrijk om hier mee te geven is dat
we in deze analyse 10 thema’s hebben onderzocht: welzijn, wonen, veiligheid, onderwijs, vrije tijd, mobiliteit en verkeer,
milieu, gezondheid, gemeenteplanning en openbare werken en het gemeentebreed beleid.
Een ander facet dat we hier willen aanstippen is dat we er fier op zijn dat we in deze fase veel mensen hebben kunnen
bereiken voor het invullen van enquêtes en een mondelinge bespreking van de resultaten in meerdere focusgroepen:
264 volwassenen, 117 kinderen en 319 jongeren. We kozen ervoor om met de invulling van de focusgroepen breed te
gaan en organiseerden 7 focusgroepen met kinderen, jongeren en volwassenen. Vooral de gesprekken met de
collega’s (+/- 25 en organisatiebreed) en met de ouderverenigingen waren voor ons nieuw maar zeker inspirerend.

2.2.

Geef een beeld van het profiel van de kinderen en jongeren die wonen en leven in de stad
of gemeente, in al hun diversiteit, en van de leefwereld waarin diverse groepen kinderen
en jongeren opgroeien in de stad of gemeente.

Ook hier wensen we vooral te verwijzen naar het rapport over fase 1. We geven vanaf blz 14 een algemeen profiel van
Pelt. Vervolgens beginnen we de omschrijving van elk thema met een analyse van bestaand cijfermateriaal betreffende
het thema.
Belangrijk om te vermelden in dit portfolio is dat Pelt op 1 januari 2019 32.998 inwoners had. 18,7% van de totale
bevolking heeft een leeftijd tussen 0 en 19 jaar. Het aantal inwonende kinderen tussen 2,5 en 12 jaar is op 10 jaar tijd
gestegen met 10,23%. Dit tekent de sterke toename van het aantal jonge kinderen en het aantal jonge gezinnen. We
zien dan ook dat het aantal niet-Belgen in Pelt groeit. 27,3% van de Peltenaren is van buitenlandse herkomst. Er is een
sterke stijging in het aantal kinderen met een andere thuistaal. Bij de kleuters leeft 7,5% van de kinderen in een gezin
waar Nederlands niet de voertaal is. Bij lagere schoolkinderen gaat dit tot 9,2%. Het opvangcentrum voor vluchtelingen
‘Het Valkenhof’ is reeds meer dan 25 jaar actief in Pelt. Pelt is een onderwijsgemeente en telt 16 locaties voor basisonderwijs. In Pelt zijn 5 locaties voor secundair onderwijs en 1 locatie voor OKAN-onderwijs. In Pelt komen meer
kinderen en jongeren naar school dan er wonen. Het gaat zowel over scholen van het vrije net als van het gemeenschapsnet. Er zijn gewone scholen en scholen voor bijzonder onderwijs.
Pelt bestaat uit 2 centra en 7 kerkdorpen. De twee centra lopen steeds meer in elkaar over. Jongeren blijven na
schooltijd vaak hangen op het marktplein en nabij enkele openbare gebouwen zoals de bibliotheek. Jongeren geven
aan dat ze hun vrije tijd vooral spenderen in Pelt, bij verenigingen maar ook op de speelpleinen. De aanwezigheid van
een uitgangscentrum met enkele jongerencafés blijkt ook een troef te zijn. Op andere plaatsen zijn enkele trendy
koffiehuizen een aantrekkingspool voor een jeugdig publiek.
Kinderen, jongeren en hun ouders geven aan dat ze de groene rand rondom Pelt met twee grote gebieden, met stilte
natuurwaarde erg waarderen om te wandelen, te fietsen te picknicken. Het gaat om Bosland en de Groote Heide.
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2.3.

Welke keuzes werden reeds gemaakt en welke acties werden reeds ondernomen als gevolg
van bovenstaande analyses? Bijvoorbeeld in het aanbod van basisvoorzieningen die de stad 		
heeft voor kinderen en jongeren ( denk aan sociale voorzieningen, vrije tijd, politie,…).

Op basis van de analyses werden tijdens het strategisch platform van januari 2019 volgende prioritaire thema’s
geselecteerd en bevestigd door het schepencollege:
Thema 1: Ruimte voor kinderen en jongeren.
Thema 2: Het verhogen van de weerbaarheid en de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.
Thema 3: kinderen en jongeren een stem geven en actief betrekken met het oog op een actief en democratisch
burgerschap van kinderen en jongeren.
Er werden reeds een aantal belangrijke beslissingen genomen en er werden acties opgezet op basis van het
voorbereidend traject en de visie op kindvriendelijkheid. Enkele voorbeelden:
De aanwerving van een extra voltijds medewerker, een nieuwe collega voor de dienst samenleven (specifiek
voor de domeinen jeugd, gezin en brede school) om mee de acties kindvriendelijkheid te realiseren.
In het kader van de derde doelstelling (stem van kinderen en jongeren) werd samen met de participatiemedewerker de structuur van de adviesverlening in Pelt onder de loep genomen. Het doel is om samen met
kinderen en jongeren de structuur van inspraak en participatie helemaal op maat van de doelgroep te maken.
Recent werden, in coronatijden, 550 jongeren bereikt met een online bevraging over o.a. de situatie in ‘hun kot’.
Vervolgens namen 10 jongeren deel aan een digitale ‘meedenkersavond’ om de resultaten van de bevraging te
bespreken en om breder mee te denken over het organiseren van inspraak voor Peltse kinderen en jongeren.
Een geslaagd initiatief dat duidelijk maakt dat jongeren op nieuwe, digitale manieren te bereiken zijn en enkele
jongeren ook graag breder willen meedenken en meewerken aan een gemeentelijk jeugdbeleid.
Een collega van de groendienst volgde snel nadat de resultaten van het belevingsonderzoek ivm ‘ruimte voor
kinderen en jongeren’ intern werden voorgesteld een opleiding van Kind en Samenleving rond speelweefselplannen. Hij zal de trekker worden van de uitwerking hiervan voor Pelt. We willen dan ook samen met de
kinderen en jongeren werk maken van een doordacht speelweefsel.
Vanuit het belevingsonderzoek kwam ook sterk naar voren dat pesten vaak gebeurt tijdens de (middag)pauzes.
We organiseerden reeds een vorming “kijken naar pestgedrag (en/of uitsluiting)” en “hoe daar gepast op
reageren” voor de middagtoezichters van de lagere scholen.
Voor meer informatie over reeds gerealiseerde en nog te ondernemen acties verwijzen we graag naar het actieplan
(zie bijlage).
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2.4.

Benoem de sterktes, de uitdagingen en de werkpunten die voor jouw stad of gemeente
voorleggen o.v.v. dit criterium. Geef aan hoe de gemeente/stad met deze informatie aan
de slag gaat.

Bij de opmaak van een meerjarenplan of een themagericht beleidsplan is de analyse belangrijk en richtinggevend. Het
traject ‘kindvriendelijkheid’ heeft er mede voor gezorgd dat de analyse zeer grondig is aangepakt. We beseffen echter
dat het vormgeven van een strategische visie eerder een cyclische fase is. Het is noodzakelijk om regelmatig terug te
grijpen naar de visie om te zien of nieuwe acties er nog mee stroken. Anderzijds is het ook aan de orde om regelmatig
de visie in vraag te stellen aan de hand van nieuwe analyses die worden opgemaakt over bepaalde thema’s. We zullen
deze tussentijdse analyses structureel plannen en koppelen aan de tussentijdse evaluaties en bijsturingen van het
meerjarenplan. Structureel plannen betekent ook dat kinderen en jongeren hierbij worden betrokken.
De coronacrisis heeft dit cyclisch gegeven helemaal op scherp gezet. De doelgroep kinderen en jongeren zijn vanaf
het begin van de crisis in elke fase een belangrijke doelgroep voor de gemeentelijke crisiscel. De bevraging van
kinderen en jongeren waarvan sprake in 2.3. ging o.a. op vraag van de gemeentelijke crisiscel in de richting van een
analyse van de situatie van kinderen en jongeren in crisistijd. Hoe voelen onze kinderen zich? Waar hebben ze
behoefte aan? Hoe kunnen we jeugdverenigingen coachen zodat ze hun leden blijven uitdagen? Hoe bieden we
ondersteuning zodat ze toch op kamp kunnen gaan? Welke financiële noden hebben ze nu verschillende
kasactiviteiten werden geannuleerd? Hoe werken we optimaal samen met de scholen? Hoe organiseren we telkens
in elke fase van de crisis de buitenschoolse opvang? Hoe bieden we een aanbod tijdens de Paasvakantie? Hoe
organiseren we toch een aantrekkelijk zomeraanbod met (sport)kampen en hoe zullen de speelpleinwerkingen draaien
in de zomer? Kunnen speeltuinen en speelpleintjes na sluiting terug open en onder welke voorwaarden? … enz. We
durven stellen dat we bij al deze vragen de situatie duidelijk hebben geanalyseerd, met kinderen en jongeren én in
overleg met relevante actoren alvorens acties te ondernemen.
Heel bewust hebben we in deze crisis steeds de situatie van kwetsbare gezinnen geanalyseerd. Zij werden het hardst
getroffen. We zijn blij dat we in overleg met de scholen, het OCMW, een serviceclub en de welzijnsschakels een
oplossing hebben gevonden voor 80 kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen door een laptop ter beschikking
te stellen zodat ze online de lessen konden blijven volgen. We hebben de werking van de buitenschoolse opvang
permanent aangepast aan de richtlijnen en zijn steeds blijven werken. Dit vooral om kwetsbare gezinnen een
oplossing aan te reiken. Via het loket kinderopvang hebben we oplossingen gezocht voor een 20-tal gezinnen op
zoek naar gepaste kinderopvang. Dit gebeurde in nauw overleg met de partners van het Huis van het Kind. We
vermelden hier graag de eerstelijnspsychologische dienst ‘Gezin Centraal’, de onthaalouders en de oppasdiensten
van de Gezinsbonden die steevast structureel hebben meegedacht.
Coronatijden of niet, eender welke actie opzetten betekent tijd en middelen investeren. Een analyse van de situatie
is essentieel om beslissingen te nemen. En ja dat gebeurt ook samen met kinderen en jongeren maar het blijft een
uitdaging. Een mooi voorbeeld hier is, ikv de fusie, de opmaak van de nieuwe subsidiereglementen voor Pelter
verenigingen. Hier werd een analyse gemaakt van o.a. de financiële toestand van de jeugdverenigingen om zo samen
de inhoud van het reglement te bepalen. Dit is dan ook met een brede consensus gebeurt.
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“

De gemeente Pelt toont aan dat de participatie van kinderen en
jongeren centraal staat.

3.
PARTICIPATIE
VAN KINDEREN
EN JONGEREN
STAAT
CENTRAAL
12

”

3.1.

Toon aan dat er ruimte is voor participatie van kinderen en jongeren doorheen heel het proces
naar de lokale strategie kindvriendelijkheid ( opstart, analyse, keuzes, evaluatie).

Zoals eerder al aangegeven, verkregen we in fase 1 (analyse) al zeer veel input van een grote groep kinderen en
jongeren. In fase 2 (het belevingsonderzoek) wilden we absoluut een zeer diverse groep van kinderen en jongeren
bereiken. Daarom kozen we voor een mix van methodieken. In totaal werden in de tweede fase meer dan 450 kinderen
en jongeren betrokken bij 18 verschillende methodieken. De leden van het strategisch platform werkten mee aan het
bedenken en de uitvoering van de methodieken. De afbakening van de prioritaire thema’s was onderwerp van gesprek
in de jeugdraad alvorens het college ze heeft bevestigd. Voor meer informatie over de aanpak van de belevingsonderzoek verwijzen we graag naar het rapport over fase 2 (belevingsonderzoek).
Zoals reeds vermeld in 2.3. blijft participatie van kinderen en jongeren centraal staan in Pelt. We hebben er zelfs een
prioritair thema van gemaakt.

3.2.

Toon aan dat een diverse groep kinderen en jongeren betrokken zijn bij het proces en beschrijf
de keuzes die hierbij gemaakt worden. Er wordt minimaal rekening gehouden met leeftijd,
geslacht, onderwijs, geografische spreiding en maatschappelijke kwetsbaarheid.

Zoals uitvoerig omschreven in de rapporten over fase 1 en fase 2 werden er veel kinderen en jongeren betrokken bij
het belevingsonderzoek: 53% meisjes en 47% jongens. In leeftijden was er een grote spreiding: 9% was tussen de 4
en 6 jaar, 43% was tussen de 7 en 12 jaar, 44% was tussen de 13-18 jarigen en 4% was 18+. We zijn er fier op dat we er
in geslaagd zijn om door middel van een leuke werkvorm ook kleuters te betrekken bij moeilijkere thema’s als ‘speelruimte’ en ‘wonen’.
In het belevingsonderzoek werd gemikt op het bevragen van kinderen en jongeren woonachtig in Pelt met een
evenwichtige spreiding over de twee centra en de zeven verschillende dorpen. Maar ook, vooral jongeren, van
buiten Pelt die in Pelt naar school gaan werden bereikt door de gesprekken op de speelplaats. In totaal spraken
we 37 kinderen of jongeren die niet in Pelt wonen. Het grotere deel kwam wel uit buurgemeentes zoals Lommel,
Hamont-Achel, Bocholt, Peer,…
We hebben bijzondere aandacht gehad voor het bereiken van kinderen en jongeren met een profiel dat vaak onder
de radar blijft. Zo gingen we in gesprek met leerlingen uit alle studierichtingen en -niveaus, met naast ASO en TSOleerlingen ook aandacht voor het BSO en BuSO (OV4). Een bijzonder moment was de activiteit met de kinderen van
kinderwerking FABuleus (jeugdwerk in de wijk Overpelt-Fabriek, onder begeleiding van Arktos). En we zijn er in
geslaagd om met kinderen en jongeren van het opvangcentrum Valkenhof in gesprek te gaan. Bovendien werden onze
2 straathoekwerkers betrokken om ook de ideeën en de mening van jongeren ‘op straat’ en jongeren in kwetsbare
situaties in ons belevingsonderzoek te kunnen vatten.
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1.2.

Toon aan hoe de stad of gemeente de strategie kindvriendelijkheid opvolgt en hoe de geest

3.3.

Geef weer welke participatiemethodieken gebruikt worden en toon aan dat ze aangepast
zijn aan de verschillende doelgroepen.

zijn

Dit staat omschreven in het rapport over het belevingsonderzoek (fase 2). Belangrijk om hier toch te vermelden is
dat de participatie-initiatieven en vooral de gebruikte werkvormen werden uitgewerkt in samenspraak met de
gemeentelijke participatiemedewerkster. De gemeente Pelt heeft een voltijds participatiemedewerkster die methodisch
sterk is en veel ervaring heeft om werkvormen te ontwikkelen op maat van een doelgroep.

3.4.

Toon aan dat er aandacht is voor terugkoppeling van de resultaten van de participatie
naar wie participeerde.

We koppelden over de resultaten terug naar het grote publiek via:
Het online platform Participelt waar een aparte pagina ‘kindvriendelijkpelt’ is uitgebouwd:
https://participelt.be/kindvriendelijkpelt;
Verschillende artikels in het gemeentelijk infoblad (PLT magazine) met verwijzing naar het online platform;
Het delen van het filmpje van de kindercommissie op Facebook;
De stand van zaken werd gedurende het traject steeds besproken tijdens samenkomsten van de jeugdraden
van Overpelt en Neerpelt en later ook Pelt;
Ook bij andere overlegstructuren stond dit steeds (elk overleg) op de agenda (bv: LOK, overleg jongerenwelzijn, overleg lagere scholen, stuurgroep Huis van het kind,…) zodat we het middenveld continu een stavaza
konden meegeven en hen betrokken konden houden op het hele traject;
Naar alle leerlingen van de secundaire scholen werd er teruggekoppeld via een bericht op smartschool.
We werken nog aan een uitgebreide terugkoppeling en ook aan een structuur om permanent in dialoog te gaan met
kinderen en jongeren. Meer informatie hierover zit verwerkt in het actieplan (zie bijlage).
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3.5.

Toon aan dat tijd en middelen voor een voortdurende dialoog met kinderen en jongeren
gegarandeerd zijn in het meerjarenplan of in een apart officieel plandocument dat door de
gemeenteraad goedgekeurd is.

Op het vlak van personeelsmiddelen garanderen een aantal functies de voortdurende dialoog met kinderen en
jongeren. We verwijzen voor het overzicht van deze functies naar het actieplan. Dit actieplan is goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Naast de investeringen in medewerkers is er in het meerjarenplan een werkingsbudget voorzien voor de jeugdraad en
de kinderraad. In het werkingsbudget van de jeugddienst zitten middelen vervat voor het organiseren van participatieve
activiteiten met kinderen en jongeren. Bovendien is er een budget voorzien in het meerjarenplan voor het opzetten van
participatietrajecten op maat. Voor concrete cijfers verwijzen we ook naar het actieplan.

3.6.

Benoem de sterktes, de uitdagingen en de werkpunten die voor jouw stad of gemeente
voorliggen o.v.v. dit criterium. Geef aan hoe de gemeente met deze informatie aan de slag gaat.

We beschouwen het geïntegreerd werken als een sterkte in onze organisatie. De diensten samenleven en vrije tijd
werken al verschillende jaren bijzonder goed samen aan het ontwikkelen en concretiseren van een kindvriendelijk
aanbod in overleg met kinderen en jongeren. Zo wordt er vanuit een samenwerking tussen de BKO en de vrijetijdsdiensten op schooldagen een naschools sport- of crea-aanbod voorzien. In de schoolvakanties wordt er samen een
uitgebreid en gevarieerd vakantieaanbod uitgewerkt dat aanvullend werkt op de buitenschoolse opvang. Dankzij
het traject ‘kindvriendelijke gemeente’ zijn we nog gegroeid in het samenwerken met de andere diensten zoals: de
technische dienst, ruimtelijke planning en wonen. De betrokkenheid in het strategisch platform heeft voor deze
diensten duidelijk gemaakt dat de stem van kinderen en jongeren ook in het woonbeleid, het mobiliteitsbeleid, het
groenbeheer, … superbelangrijk is.
We waren dan ook blij met de uitnodiging om het traject kindvriendelijke gemeente te mogen gaan bespreken op het
woonoverleg met aanwezigheid van bv. de sociale woonmaatschappijen (sociaal verhuurkantoor, Kempisch tehuis,
Landwaarts). De kans werd gegrepen om de stem van de kinderen en jongeren uit de belevingsfase rechtstreeks bij
deze partners te laten weerklinken.
Een sterkte is bovendien ons digitaal platform www.participelt.be en het gemeentelijk informatieblad PLT dat we
hebben ingezet om breed terug te koppelen over de resultaten van het traject kindvriendelijke gemeente.
Een werkpunt is de permanente terugkoppeling naar kinderen en jongeren. Daarvoor werken we aan een structurele
aanpak (zie actieplan).
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“

De stad of gemeente toont aan dat ze in
interactie gaat met andere belanghebbenden,
bv. ouders, scholen, OCMW, kinderopvang,
middenstand, artsen,…

4.
INTERACTIE
MET ANDERE
BELANGHEBBENDEN
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4.1.

Toon aan hoe en welke andere belanghebbenden betrokken worden doorheen heel het proces
(opstart, analyse, keuzes, evaluatie).

We hebben gedurende het volledige traject steeds voeling gehouden met en teruggekoppeld naar onze bestaande
netwerken met externe partners:
Overleg lager onderwijs met de directies van de 11 basisscholen. Afhankelijk van de agenda sluiten soms ook
de zorgleerkrachten en het CLB aan.
Overleg ‘jongerenwelzijn’. Dit is een overleg met de leerlingenbegeleiders van de 7 secundaire scholen èn
een ruime vertegenwoordiging van welzijnsactoren (CAD, OCMW, straathoekwerk, 2 CLB’s, JAC, eerstelijnspsychologe van Gezin Centraal, politie, …).
Overleg Huis van het Kind met de partners in de opvoedingsondersteuning (opvoedingswinkel,
ouderverenigingen, Gezinsbonden, CLB’s, Kind en Gezin, CKG, …).
Lokaal overleg kinderopvang met de verschillende zelfstandige en gesubsidieerd kinderopvanginitiatieven.
In de jeugdraad zitten de 15 verschillende jeugdverenigingen samen. Het traject kindvriendelijke gemeente
werd ook met hen besproken.
Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie waarin verschillende organisaties samenwerken om de vrijetijdsactiviteiten
ook vlot toegankelijk te maken voor kwetsbare kinderen (2 welzijnsschakels, rap op stap, CMGJ, OCMW, …).
Overleg met de ouderverenigingen dat werd opgestart als focusgroep binnen het belevingsonderzoek maar
dat intussen een permanent karakter heeft gekregen.
We hebben in de afrondende fase van het traject op digitale wijze (corona) afgestemd met 9 kleine interne
werkgroepen. Telkens was de bevoegde schepen betrokken samen met de leidinggevende en/of deskundige
ambtenaar. Het gaat om volgende thematische werkgroepen:
		
Communicatie en participatie
		
Verkeersveiligheid en mobiliteit
		Wonen
		Ruimtelijke planning
		
Ontmoetings- en speelruimte
		
Klimaat en milieu
		Dorpenbeleid
		
Link KVG en SDG’s
		Psychisch welbevinden
Zoals reeds aangegeven in 1.4. zullen we deze werkgroepen jaarlijks twee keer samenbrengen. De resultaten van
deze besprekingen waren soms nog heel concrete aanvullingen op het actieplan. Maar ook het uitspreken van
bredere engagementen zoals bijvoorbeeld de structurele betrokkenheid van kinderen en jongeren in de
overlegstructuur die de komende jaren gaat werken aan een ruimtelijk beleidsplan voor Pelt.

4.2.

Toon aan dat er aandacht is voor terugkoppeling van de resultaten van de interactie naar de
belanghebbenden die betrokken werden.

Mensen en organisaties betrokken houden bij het traject was en blijft een belangrijk aandachtspunt. Enkel op die
manier kunnen we draagvlak creëren bij het middenveld. Zo werd er bij elk van in punt 4.1. vermeld overleg steeds een
stilgestaan bij de stand van zaken ikv het traject kindvriendelijke gemeente.
Het belang en de aanpak inzake de interne communicatie hebben we reeds geduid in 1.4. En de terugkoppeling naar
kinderen en jongeren wordt toegelicht in punt 3.4.
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1.2.

Toon aan hoe de stad of gemeente de strategie kindvriendelijkheid opvolgt en hoe de geest

4.3.

Toon aan dat tijd en middelen voor een voortdurende dialoog met andere
belanghebbenden gegarandeerd zijn in het meerjarenplan of een apart officieel
plandocument dat door de gemeenteraad goedgekeurd is.

Lokale besturen krijgen via allerhande decreten steeds meer een regierol in handen. In Pelt zijn we daar blij mee. Dit
betekent immers dat we netwerken moeten organiseren met externe en belanghebbende actoren. We verbinden
organisaties en doen ze resultaatgericht samenwerken. Dit vereist deskundigheid in het netwerkmanagement. Het
is een vrij nieuwe positie voor gemeenten waarvoor strategische kennis van het werkdomein nodig is. Pelt zet hier
bewust op in en maakt daarvoor de middelen vrij. De middelen zijn vooral personeel en werkingsbudgetten en soms
ook subsidies. Het actieplan geeft een overzicht van het personeel dat rechtstreeks wordt ingezet om de strategie
‘kindvriendelijke gemeente’ waar te maken.

4.4.

Geef weer hoe de analyse o.b.v. de participatie van kinderen en jongeren ( criterium 3) zich 		
verhoudt tot dit criterium en hoe met eventueel verschillende belangen omgegaan wordt.

De resultaten van de participatie met kinderen en jongeren waren steeds de basis voor de bespreking binnen de
netwerken met de belanghebbenden (zie 4.1.). Veel zaken die naar boven kwamen werden herkend en ook erkend.
Soms was het ook vertrouwen durven hebben in de kinderen en jongeren en ervan uit durven gaan dat zij wel weten
wat ze willen en weten wat goed is voor hen. Zelf gaven ze dat ook aan in het traject: “wie weet beter wat kinderen en
jongeren willen en denken dan wij zelf?” Anderzijds weten kinderen en jongeren niet altijd wat een bepaalde beslissing
exact inhoudt, of welke gevolgen hun idee misschien kan hebben. Een uitspraak van een architect sprak in dit verband
ook boekdelen: “Waarom heb ik dan vier jaar gestudeerd op ruimtelijke planning, als de stem van kinderen de enige
waarheid zou zijn?” Dan is het aan ons om hen dat goed uit te leggen, om met hen in gesprek te gaan over de verschillende opties en standpunten.
Het feit dat hangjongeren voor overlast zorgen, is misschien een voorbeeld dat we hier wel kunnen schetsen. Enerzijds
geven de jongeren in het belevingsonderzoek zelf aan dat ze niks mis doen, dat ze ‘er mogen zijn’, dat ze nood hebben
aan ruimte,… anderzijds geven omwonenden, andere jongeren, collega’s, leerkrachten, politie,… aan dat de jongeren
problematisch gedrag vertonen. Door de overlegstructuren die we hebben, komen onderliggende problemen sneller
naar de oppervlakte en kunnen we hierop inspelen. Samen bekijken we dan ‘hoe’ we hierop kunnen inspelen?,
Waarom zorgen deze jongeren voor overlast (is dat wel zo?...)?, Hoe kunnen we onze medewerkers leren om hier
op een constructieve manier mee om te gaan?,… Anderzijds probeert de straathoekwerker met deze jongeren in
verbinding te blijven, en gaat hij met hen het gesprek aan over hoe hun gedrag overkomt op volwassenen en andere
jongeren, hoe zij zelf ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en best een open houding kunnen aannemen.
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4.5.

Benoem de sterktes, de uitdagingen en de werkpunten die voor jouw gemeente voorliggen
o.v.v. dit criterium. Geef aan hoe de gemeente met deze informatie aan de slag gaat.

De netwerken zoals vermeld in 4.1. en de verbindende factor van deze netwerken zoals vermeld in 4.3. zijn absoluut
een sterkte als het gaat over interactie met andere belanghebbenden.
De netwerken zijn effectief. Doordat we kort op de bal spelen en actiegericht zijn, blijven alle partners betrokken en
geïnteresseerd. Waar de agenda’s aanvankelijk vooral met ‘welzijnsregelateerde’ agendapunten waren gevuld, zien
we steeds meer vragen en suggesties komen vanuit de dienst wonen, ruimtelijke planning, mobiliteit en vrije tijd, …
om ook input te bekomen vanuit deze netwerken voor hun projecten bv. verkeersveiligheid, woonomgeving, sociale
huisvesting, fietspaden, …
Een sterkte is dat er onderling vertrouwen is binnen de netwerken en respect voor elkaars standpunten. De belangen
zijn uiteraard wel eens verschillend maar er is steeds een constructieve samenwerking mogelijk.
Een voorbeeld: In de loop van het schooljaar 2019-2020 ontstond er een groep jongeren die door hun gedrag bij
steeds meer mensen ergernissen opwekten. Binnen deze groep neigden een kleine maar harde kern naar ontoelaatbaar crimineel gedrag. Het was een fenomeen dat zich vooral manifesteerde na de schooluren maar steeds vaker ook
in de avonduren en in het weekend. En dit op openbare plaatsen in de gehele gemeente o.a. op het marktplein en in
het cultuurcentrum. Het probleem werd uitvoerig besproken op het overleg ‘jongerenwelzijn’ en vanuit verschillende
invalshoeken benaderd, ook politioneel. Een actie die voortkwam uit dit overleg was een vorming door de straathoekwerkers aan de medewerkers van het cultuurcentrum en de bibliotheek. Hier kregen ze tips en tricks over hoe ze
op een andere manier met deze jongeren kunnen omgaan en zo minder conflict oproepen. Waar er eerst onbegrip,
frustratie en boosheid was over het onaangepast gedrag van de jongeren, komt er nu een andere tendens. Eentje waar
de jongeren de techniekers van het cultuurcentrum gaan helpen met het verslepen van materiaal, het klaarzetten van
zalen en zomaar eens een praatje komen slaan.
Een tweede sterkte die voortkwam uit het traject is het feit dat er tijdens de bevragingen vastgesteld werd dat racisme
welig tiert onder de jongeren. Binnen het overleg jongerenwelzijn werd er daarom een werkgroep ‘diversiteit’ opgestart
met leerkrachten, politie, vertegenwoordigers van de moskeeën, … die zich hier in de toekomst verder mee zal
bezighouden. Zo proberen we onmiddellijk in te spelen op de actualiteit.
Een groot werkpunt/uitdaging is de bereikbaarheid van het JAC. We moeten bekijken welke aanpak geschikt is voor
Pelt en hoe we jongeren dichter bij het JAC kunnen brengen. Momenteel bekijken we of het mogelijk is om een
samenwerking tussen het JAC en de scholen op te starten.
Een uitdaging is ook de betrokkenheid van jeugdtrainers binnen de sportverenigingen. Zij bereiken heel veel kinderen
en jongeren. Het is een groep die we in de toekomst nog meer en beter willen betrekken. Zij zijn vaak vertrouwenspersoon en verdienen de juiste ondersteuning in die rol.
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“

Een gemeente die het label ‘kindvriendelijke gemeente’ wil halen,
toont aan dat ze een lokale strategie kindvriendelijkheid heeft.

5.
STRATEGISCH
BELEID TOT OP
ACTIENIVEAU
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5.1.

Toon aan dat het lokale beleid gebaseerd is op onder criterium 1 beschreven visie op
kindvriendelijkheid.

De visie die we hebben uitgeschreven binnen het strategisch platform is gebaseerd op de uitgebreide analysefase en
het uitvoerig gevoerde belevingsonderzoek. De resultaten van deze eerste en tweede fase zijn integraal meegenomen
bij de opmaak van het meerjarenplan. Het was een bewuste keuze om het traject te doorlopen om als fusiegemeente
tot krachtig beleid te komen voor kinderen en jongeren. Het is echter meer geworden. Kindvriendelijkheid is een
prioritaire doelstelling in het gemeentelijk meerjarenplan.

5.2.

Toon aan dat de analyse beschreven onder criterium 2 vertaald is in een langetermijnstrategie
in het meerjarenplan of een ander officieel plandocument dat door de gemeenteraad
goedgekeurd is. Toon aan dat aan deze strategie een mandaat ( wie volgt de strategie op en 		
voert hem uit?) en budgetten gekoppeld zijn.

Zoals omschreven in punt 1.4. zal het strategisch platform de strategie bewaken. De verschillende acties zoals
opgenomen in het actieplan worden bewaakt en gecoördineerd door daarvoor aangewezen collega’s. De jeugdconsulent behoudt het globaal overzicht, garandeert de samenkomsten van de thematische werkgroepen (zie 4.1.) en
het strategisch platform. Het diensthoofd Samenleven volgt alles mee op en rapporteert over de voortgang aan het
managementteam en het college van burgemeester en schepenen. En omdat kindvriendelijkheid een prioritaire
doelstelling is zal het college van burgemeester en schepenen rapporteren aan de gemeenteraad.

5.3.

Toon aan dat de stad of gemeente beleidsdomeinsoverschrijdend werkt ( verschillende diensten
uit diverse beleidsdomeinen werken samen) in de realisatie van de strategie kindvriendelijkheid.

Dit gegeven komt reeds op verschillende plaatsen terug in dit portfolio. We verwijzen naar de samenstelling van het
strategisch platform, opnieuw naar de thematische werkgroepen, de verschillende netwerken waarin naast externen
ook collega’s van andere diensten worden betrokken. We verwijzen vooral naar het actieplan met een overzicht van
concrete acties die op een overzichtelijke manier (zullen) worden gerealiseerd.
Een klein voorbeeld is de bespreking in de thematische werkgroep ‘Wonen en Ruimtelijke planning’. Bij het overlopen
van het actieplan komt het idee om een overeenkomst te sluiten met een deskundig extern studiebureau om bij elk
ruimtelijk project (verkaveling, appartementsbouw, opmaak centrumvisie, beleidsplan fietsvriendelijkheid, …) in dialoog
te gaan met de kinderen en de jongeren van de buurt of de gehele gemeente. Er wordt gedacht aan een organisatie
zoals bv. kind en Samenleven. Bijkomend wordt het engagement uitgesproken om kinderen en jongeren een
structurele stem te geven bij de geplande opmaak van een algeheel ruimtelijk plan voor Pelt (wonen, ruimtelijke
planning, mobiliteit, …).
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1.2.

Toon aan hoe de stad of gemeente de strategie kindvriendelijkheid opvolgt en hoe de geest

5.4.

Toon aan dat er een plan is om te communiceren over de strategie kindvriendelijkheid:
binnen het stads-of gemeentebestuur ( politiek en ambtelijk), buiten het stads- of
gemeentebestuur (naar het middenveld, naar de inwoners) en naar kinderen en jongeren.

Momenteel is er zowel een intern als extern communicatieplan in opmaak. Voorheen werd er vooral ad hoc
gecommuniceerd. We kiezen er nu voor om hier een duidelijke strategie voor te ontwikkelen. Op die manier kunnen we
blijvend terugkoppelen naar collega’s, ouders, kinderen en jongeren en andere belanghebbenden.
Zoals reeds aangehaald in 1.4. werken we samen met de communicatiedienst en met inbreng van jonge, creatieve
Peltenaren aan een kindvriendelijk ‘figuurtje’ waaraan we ons kindvriendelijk verhaal kunnen ophangen. De
coronacrisis heeft dit project vertraagd maar het doel is om na de zomervakantie 2020 de ideeën voor te leggen aan
verschillende groepen kinderen en jongeren om samen met hen te kijken welke richting zij willen uitgaan. Hoe kijken zij
hiernaar? Wat vinden zij belangrijk? Misschien komen zij wel met een volledig ander ‘beeld’ of idee?

5.5.

Geef twee acties weer die gepland werden als gevolg van hoger beschreven strategie,
inclusief een budgettair en personeelsluik.

Actie 1.1.5.3
Binnen de ruimtelijke planning wordt de plaats voor kinderen en jongeren bekeken via de opmaak van een
speelweefselplan.
Via betrokkenheid, participatie en inspraak van kinderen en ouders maken we werk van een speelweefselplan
(speelpleintjes, speelbos, visie op speelstraten, ...). Op basis van een omgevingsanalyse en via een inspraak- en
participatietraject met kinderen wordt globaal en binnen ruimtelijke projecten gekeken waar het best speelruimte
wordt voorzien in de kerkdorpen.
Exploitatie
2020
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

38 166

38 166

38 166

38 166

38 166

38 166

-38 166

-38 166

-38 166

-38 166

-38 166

-38 166

Investeringen
2020
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

Financiering
2020

22

2021

2022

2023

2024

2025

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Actie 1.2.1.5
Samenwerking in project PRAGT (perinataal regionaal ambulant gezinstraject)
Opvolgen en co-financieren van het project PRAGT (perinatale zorg) via de Welzijnsregio Noord-Limburg ter ondersteuning van kwetsbare aanstaande mama’s en hun partner om de opvoedingssituatie te versterken en de baby’s
een zo goed mogelijke start te geven. De ondersteuning wordt uitgebouwd in een netwerk van hulpverleners en waar
mogelijk het eigen social netwerk
Exploitatie
2020
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

5 741

5 613

5 742

5 892

6 040

6 194

-5 741

-5 613

-5 742

-5 892

-6 040

-6 194

Investeringen
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Financiering
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

1.2.

Toon aan hoe de stad of gemeente de strategie kindvriendelijkheid opvolgt en hoe de geest

5.6.

Benoem de sterktes, de uitdagingen en de werkpunten die voor jouw gemeente voorliggen
o.v.v. dit criterium. Geef aan hoe de gemeente met deze informatie aan de slag gaat.

Het traject kindvriendelijke gemeente was een intensief voorbereidend traject dat in Pelt ruim 2 jaar heeft
geduurd. We zijn in ons opzet geslaagd om te komen tot een breedgedragen strategie kindvriendelijkheid voor de
fusiegemeente Pelt. We hebben elkaar doorheen het traject heel goed leren kennen. Een fusie tussen twee gemeenten
halveert voor iedereen de kennis en het geheugen. Het traject heeft ons snel dichter bij elkaar gebracht. We hebben
het bord afgeveegd en we zijn opnieuw begonnen aan de hand van een uitstekende leidraad.
De betrokkenheid van zowel de beleidsmakers, talloze collega’s, externe organisaties en veel kinderen en jongeren
heeft draagvlak gecreëerd voor de strategie en de vele acties die we onszelf hebben opgelegd.
De uitdaging bestaat er in om met hetzelfde enthousiasme en dezelfde energie het operationele luik aan te vatten.
Dit steeds in dialoog met kinderen en jongeren en via een integrale samenwerking.
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