Projectoproep voor kleine landelijke gemeenten: Deadline: 15 januari 2023

‘Kindvriendelijke en duurzame publieke ruimte
in kleine landelijke woonkernen‘
Samen met kinderen of tieners nadenken over de toekomst van het dorp
Het project in het kort
Wil je kinderen en tieners betrekken bij een belangrijk plan of beleidsactie voor een kleine landelijke woonkern
in jouw gemeente? Wil je samen met hen de sociaal-ruimtelijke beleving in kaart brengen en nadenken over de
toekomst van het dorp? Schrijf je dan in voor deze projectoproep!
Kind & Samenleving begeleidt een participatieproces met kinderen en tieners waarin het gemeentebestuur
samen met de lokale jeugd nadenkt over de transitie naar een duurzame en kind- of tienervriendelijke
landelijke woonkern. De aanpak kan inspirerend zijn voor andere deelkernen en projecten in de gemeente.
Vanuit het participatieproces worden alle gemeentelijke actoren uitgedaagd om door een jeugdbril naar
sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen te kijken. De gemeente krijgt concrete oplossingen aangereikt voor de
versterking van het kind- en tienerweefsel in brede zin.

Wie kan indienen?
Deze oproep richt zich tot kleine en/of landelijke gemeentebesturen. Ook studie- en ontwerpbureaus,
intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, jeugdwerk of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
kunnen indienen als ze projecten hebben in een kleine landelijke woonkern en samenwerking aangaan met
de gemeente.
Onder ‘kleine landelijke woonkern’ begrijpen we concreet:
•
•
•
•
•

De woonkern maakt deel uit van een gemeente met minder dan 14 000 inwoners.
En/of de woonkern zelf heeft minder dan 2500 inwoners.
En/of de woonkern is ruimtelijk gescheiden van de hoofdkern door open ruimte.
En/of er is geen regelmatige trein- of busverbinding (bijv. enkel belbus of geen bus).
En/of er zijn weinig voorzieningen en winkels.

Er worden 3 projecten gekozen. Een project maakt meer kans indien het meerdere van bovenstaande
criteria combineert.
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Waarom deze projectoproep?
Veel kleine en/of landelijke gemeenten hebben bijzondere uitdagingen op vlak van kind- en
tienervriendelijkheid: centralisering en verdwijnen van voorzieningen, mobiliteitsarmoede, grote tractoren en
landbouwmachines op de weg, lintbebouwing, enz. Bovendien ontbreken er in dit type gemeenten vaak
mensen en middelen om écht in te zetten op een participatief kind- en tienervriendelijk beleid. Nochtans
kunnen kinderen, tieners en jongeren actor zijn in de transitie naar meer kindvriendelijke en duurzame
publieke ruimte. Zij kunnen mee nadenken over toekomstige ontwikkelingen op korte, middellange of lange
termijn.
In bijlage bij deze projectoproep vind je meer achtergrondinformatie over de inhoudelijke vraagstellingen.

Met welk soort sociaal-ruimtelijk project dient u in?
Stel u kandidaat met een concreet ontwerp-, plannings- of beleidstraject. Hierop spelen we in met het
participatieproject. Het kan gaan om een concreet plan voor dorpskernhernieuwing, een ontwerpplan voor
een park, dorpsplein, stratencluster, centraal speelterrein, gemeenschapsruimte,… Of om een reeks quickwins
om de leefbaarheid te vergroten. De participatie kan ook deel uitmaken van een abstracter beleidsplan (bijv.
i.f.v. een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte, een circulatie- of mobiliteitsplan, een landschapsstudie, een RUP
voor de dorpskern,…).
Het beleidsproces (beleidsplan, masterplan, inrichtingsplan,…) staat bij voorkeur nog in de beginfase, zodat
er nog input mogelijk is vanuit het participatietraject. De échte beleidsbeslissingen zijn nog niet genomen
en de inspraakmomenten die zullen doorgaan in 2023 kunnen logisch meegenomen worden in de verdere
besluitvorming.
Met ons participatieproject kan u een concrete inbreng verwachten voor dat lopende ontwerp- of
planningstraject. Daarnaast zullen de resultaten van de inspraak bruikbaar zijn voor de opmaak van het
volgende gemeentelijke meerjarenplan.

Belangrijkste praktisch punten:
•

•
•
•

•

•
•

Indienen via mail vóór 15 januari 2023 bij info@k-s.be en wvanderstede@k-s.be.
De formele kandidaatstelling omvat:
1. Het ingevulde inschrijvingsformulier met de intentieverklaring, ondertekend namens het College of
de organisatieverantwoordelijke; (zie bijlage)
2. Informatie over het ontwerp- plannings- of beleidstraject waarop je met de participatie wil inspelen
3. Een bewijs (een mail kan volstaan) van een school of (jeugd)organisatie dat ze principieel bereid
zijn om aan het project deel te nemen met het vereiste aantal kinderen of jongeren.
Het inspraakproject wordt volledig doorlopen en afgerond tegen eind 2023.
Eigen inbreng van de indiener: 1800 euro.
De indiener kan garanderen dat 3 keer minstens 8 kinderen en jongeren (tussen ca. 8-18 jaar)
kunnen worden bijeengebracht voor 2 uur (bij voorkeur dezelfde groep). De indiener legt hiervoor de
eerste contacten met de school of organisaties, reeds vóór de kandidaatstelling.
De indiener zorgt voor de praktische organisatie van een startvergadering, terreinbezoek en
eindvergadering met de diensten. Die tijdsinvestering is beperkt. Wel wordt een brede aanwezigheid
van diensten en bestuur verwacht op de start- en eindvergadering. Wij nodigen vertegenwoordigers van
de gemeente ook graag uit om sessie(s) bij te wonen.
Alle inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de inspraak gebeurt door Kind & Samenleving.
De bevindingen en concrete aanbevelingen worden voorgesteld op een eindvergadering.
Voor meer informatie: contacteer Wouter Vanderstede:
Vanderstede - wvanderstede@k-s.be - 0487 023 216 (werkt niet op vrijdag).
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Wat kan je verwachten en wat haal je eruit als gemeente?
•

•
•
•

•

•

Professionele begeleiding en uitvoering van een participatieproces met kinderen en tieners. Dit
participatieproces omvat concreet:
- Een startmoment en terreinbezoek met verschillende diensten en beleidsverantwoordelijken
- Voorbereiding en uitvoeren van drie inspraaksessies door Kind & Samenleving
- Een beeld van de sociaal-ruimtelijk beleving van kinderen en tieners in de woonkern.
- Concrete sociaal-ruimtelijke aanbevelingen om de landelijke woonkern te verbeteren voor kinderen
en tieners
- Een tweede stuurgroep / eindvergadering. We bespreken de resultaten tijdens een workshop.
De vraagstelling, inspraaksessies, methodieken en aanbevelingen zijn aangepast aan de concrete
situatie en uitdagingen in jullie gemeente.
We realiseren een good practice die inspirerend kan werken voor eigen toepassing in andere
deelkernen en projecten.
Wij brengen een boeiende dialoog op gang tussen gemeentelijke actoren over hoe kind- en
tienervriendelijkheid geconcretiseerd kan worden in de praktijk. Alle beleidsdomeinen worden
uitgedaagd om door een jeugdbril te kijken.
Wij geven jullie gemeente concrete informatie over hoe kinderen of tieners het wonen ervaren in de
landelijke woonkern. Deze informatie kan in de nabije toekomst meegenomen worden in de opmaak
van het gemeentelijk meerjarenplan.
Wij stellen concrete oplossingen en aanbevelingen voor om het kind- en tienerweefsel in de
gekozen deelkern te versterken: niet alleen voor formele speel- en jeugdruimtes, maar ook op vlak van
mobiliteit, groeninrichting en -beheer, ruimtelijke planning, gemeentelijke voorzieningen, sociale
cohesie en sociale veiligheid,…

Selectiecriteria en keuze van projecten
Wij selecteren 3 projecten die het beste scoren op de criteria, maar die ook complementair zijn t.a.v.
elkaar (bijv. provinciale spreiding, graad van ‘landelijkheid’, verschillende types projecten,…). De belangrijkste
selectiecriteria zijn hieronder opgesomd. In het invulformulier vindt u meer info over hoe we dit concreet
beoordelen.
•
•
•
•

•

•

Het gaat om een ‘kleine landelijke’ woonkern. Om dit te bepalen zijn er verschillende deelcriteria (zie
invulformulier). Een project maakt meer kans indien het meerdere criteria combineert.
Garantie dat de gemeente drie keer een groep (of groepen) kinderen en jongeren kan
samenbrengen. Dit moet je aantonen met een bevestigingsmail van een school of jeugdorganisatie.
Het gaat om een interessant (sociaal-)ruimtelijk project, relevant voor kinderen en jongeren, en
dat bij voorkeur nog in de beginfase staat.
Timing: Het inspraaktraject met 3 inspraaksessies en een afsluitende bijeenkomst moet in 2023 worden
afgerond. De inspraaksessies worden gepland op een interessant moment in de besluitvorming van het
ruimtelijke project.
Intentieverklaring van het College of met garantie over de financiële inbreng. De indiener geeft
een bewijs (bijv. collegebesluit, bevestigingsmail van een financieel verantwoordelijke) dat het
gevraagde bedrag van 1800 euro beschikbaar is en in 2023 gefactureerd kan worden.
Motivatie
Waarom schrijven jullie in op deze projectoproep? Geef een beknopte motivatie (bijv. een halve
bladzijde) wat jullie zelf met het project willen bereiken? Waar willen jullie een antwoord op?
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Timing
Ons inspraaktraject moet worden afgerond in 2023. Het projectverloop ziet er als volgt uit:
• Lancering oproep: november 2022
• Indiening dossier: tot en met 15 januari 2023
Voor het indienen van het dossier moet gebruikt worden gemaakt van het invulformulier. Een formeel
ondertekende intentieverklaring van het gemeentebestuur én bewijs van engagement van school of
jeugdroep moeten worden bijgevoegd. Begin dus snel met de opmaak van het dossier.
• Bekendmaking: ten laatste 15 februari 2023
• Opstart projecten: vanaf 15 februari 2023
• Laatste inspraaksessies: november 2023
• Eindvergadering: ten laatste december 2023

Voor meer informatie
Contacteer:
Wouter Vanderstede - wvanderstede@k-s.be - 0487 023 216 (werkt niet op vrijdag)

Dit traject wordt uitgewerkt met de steun van de Vlaamse overheid, Departement CJM.
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