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!

Open brief met betrekking tot het dossier ’Jeugdhuis’!

!
!

Beste inwoners en in het bijzonder de jeugd van onze stad,!

!

We willen in de eerste plaats onze beste wensen over maken voor 2015. Met onderstaande brief
hopen we een deel van de ongerustheid weg te nemen in het kader van de recente wijzigingen
rond jeugd.!

!

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er persberichten in het heden en verleden werden
gepubliceerd over jeugd. In het bijzonder over een eventueel jeugdcentrum en/of jeugdhuis.!

!

We wensen jullie op de hoogte te brengen dat we als jeugdraad dit dossier ter harte nemen,
overwegende dat wij hier al zeer lang mee bezig zijn en verschillende adviezen hierover hebben
uitgebracht. !

!

Na een constructief overleg met de nieuwe schepen van jeugd kunnen wij melden dat de huidige
meerderheid is afgestapt van de piste jeugdcentrum in het vroegere financiëngebouw. Verder zou
de jeugdherberg de Wullok niet opgenomen worden in het project, maar wordt deze wel
opgewaardeerd.!
Er werd ons op het hart gedrukt dat er over dit dossier continu overleg zal zijn met ons, als
jeugdraad. De nieuwe schepen heeft de intentie om een nieuwe locatie naar voor te schuiven
tegen de zomer.!

!

De volgende vragen neemt ze alvast ter harte:!
- Wat gebeurt er juist met het budget dat werd voorzien voor jeugd?!
- Wat is de motivatie van het stadsbestuur om af te stappen van het vroegere verhaal?!
- Is er sprake van een verkleinde vorm van jeugdcentrum, met onder andere repetitieruimte,
polyvalente zaal, JIP, … zoals beschreven in ons advies? Dit advies en andere documenten
kunnen jullie op onze website terugvinden www.jeugdraadblg.be.!

!

Op de komende algemene vergaderingen, eerstvolgende 06/02/2015 om 20u in de jeugddienst,
van de jeugdraad zal dit punt telkens aan bod komen. We hopen vele jongeren te mogen
begroeten op onze komende vergaderingen, om zo van onze stad een thuis te maken voor elk
kind, elke jongere en elk gezin.!

!
Wij houden jullie verder op de hoogte.!
!
Met jeugdige groet,!
!
De jeugdraad.

Pagina 1 van 1

