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JEUGDPARTICIPATIE BIJ STEDELIJKE VERNIEUWING



JES is een STADSLABO voor kinderen en jongeren in Antwerpen, 
Brussel en Gent.

JES werkt met JONG GEWELD in de stad. Of ze nu muziek maken, een 
ontmoetingsplek zoeken, vorming willen,… ze krijgen alle ruimte om 
te experimenteren. Maar ook wie het spoor naar werk, opleiding of 
een zinvolle vrijetijdsbesteding even kwijt is geraakt, kan bij JES 
terecht. En in alles geven we jongeren een stem, en zetten hen zo 
aan het roer van hun eigen toekomst.

JES werkt met PARTNERS in de stad. Vanuit de praktijk bouwen we 
veel ervaring op in het werken met jongeren in de stad. Deze ex-
pertise delen we graag met partners. Bovendien staan we open voor 
partnerschappen met organisaties die zich, net als ons, volop 
inzetten voor de jonge stedelijke bevolking.



7 UITGANGSPUNTEN waar JES 100% voor gaat

De stad groeit, verjongt en verkleurt

Innovatief stadslaboratorium

Een geïntegreerde aanpak

Vindplaatsgericht werken

Focus op competenties

Beleidsgericht

Samen met anderen

www.jes.be 



CONTEXT 









POST - INDUSTRIËLE STEDELIJKE VERNIEUWING 
 
* Complexe stedelijke vernieuwingsprocessen 

* Verwevenheid van visies, beleidsvorming,participatie en 
   stedenbouw 

* Meerschalige context : lokaal, regionaal, federaal  

* Verschillende beleidsinstrumenten: stadsontwikkelingsprojecten, 
   contracten tussen het Gewest en gemeenten, tussen gemeenten en   
   de federale regering

* Veel betrokken actoren : 
 publieke en private actoren, 
 stedelijke professionals en maatschappelijk middenveld 



CARTOGRAFISCHE CONTEXT 

Kanaalplan, Chemetoff  2015





 Schéma directeur Tour & Taxis, ATELIERS LION +MSA 2006

Etude urbanistique et paysagère, Michel Desvigne 2011



ONDERSTEUNING JEUGDPARTICIPATIE 



JEUGDPARTICIPATIE IN DE OPENBARE RUIMTE 

In ons streven naar een jongeren- en kindvriendelijke stad, betrek-
ken we de jonge inwoners van de hoofdstad bij de inrichting van de 
(semi-) openbare ruimte: 

ACTIE: 

We zetten projecten op die kinderen en jongeren actief betrekken 
bij de stedelijke vernieuwing in hun buurt.

DIALOOG: 

Bij elk participatietraject stimuleren we een permanente dialoog 
tussen kinderen en jongeren enerzijds en beleidsmakers, ontwerpers 
en planners anderzijds.

ONDERSTEUNING: 

De ervaringen die we opdoen in onze verschillende projecten, ver-
talen we in uitgewerkte methodes voor het stimuleren van participa-
tie. Iedereen die zelf participatieprojecten met kinderen en jon-
geren uitwerkt, kan een beroep doen op onze expertise.



ACTIE



ACTIE



METHODEN & TECHNIEKEN



Actieve participatie door het maken van 
een COLLECTIEVE KAART van een SPEELWEEFSEL 

Hoe gebruiken kinderen, tieners en jon-
geren in hun vrije tijd de (semi-) open-
bare ruimte? 

Aandacht voor 

◊ Mobiliteit 
◊ Groene Ruimte 
◊ Sport
◊ Cultuur
◊ Spel
◊ Ontmoeting

EVALUATIE van die routes en routines

METHODEN & TECHNIEKEN 



DIALOOG 

Uitspraak over sterktes, problemen in verband met openbare ruimte, 
aanbod vrije tijd, mobiliteit.  . 

In dialoog samen met hen een coherent beeld verkrijgen op hun relatie 
met de omgeving. 

Een relatie die soms onder druk staat: negatieve beeldvorming van 
buitenaf, vernieling, verwaarlozing, niet-communicatie, 
beschadiging: reframing mogelijk maken.

Het is niet altijd eenvoudig om het gedrag van kinderen en jongeren te 
interpreteren. Het vraagt inspanning van volwassenen om de realiteit 
van kinderen en jongeren te leren zien. 

Positie van kinderen en jongeren in openbare ruimte is een com-
plex gegeven: kan niet losgekoppeld worden van 
economische, culturele en sociale context waarin ze opgroeien. 

Kinderen/jongeren interageren anders dan volwassen met hun om-
geving; een omgeving die in ruime mate gestructureerd wordt 
door volwassenen. Door wie ze zijn en wat ze kunnen, geven ze 
vaak een andere betekenis aan de omgeving dan volwassenen zou-
den doen. 





Mapping Maritiem

dialoog over de wijk - dialoque sur le
quartier

USERS

RELATIONS

PROJECTWALL

Mapping Maritiem http://www.lomap.be/Projectmap.php?id=28

1 van 1 2/03/2016 17:35

METHODEN & TECHNIEKEN 



Tot wederzijds begrip komen door het erkennen van verschillen en niet 
noodzakelijk door het samengaan van visies. Interpretatie wordt 
mogelijk door samen te handelen in de sociale wereld. Bij uitstek in 
een creatief proces. Door samen te handelen worden nieuwe realiteiten 
gecreëerd. Realiteiten waarin kinderen/jongeren een gelijkwaardig en 
rechtmatige plaats hebben. 

 

DIALOOG 
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DIALOOG 

Rechtstreekse dialoog tussen kinderen 
en jongeren en beleidsmakers, planners 
en ontwerpers, vertegenwoordigers van 
organisaties. 

Vertalen

 » Behartigen en verdedigen van belan-
gen van kinderen en jongeren. 

 » Vertolken van de rechten, de belan-
gen en de noden van kinderen en jonge-
ren. 

 » In dialoog zoeken naar een oplossing 
met bijzondere aandacht voor de positie 
en rechten van kinderen en jongeren.

 » Formuleren van jeugdgerichte voor-
stellen aan ontwerpers, bevoegde be-
leidsmakers, jeugdactoren. 



VERDUURZAMEN VAN JEUGDPARTICIPATIE 

Uitbreiding naar een meer geïntegreerde benadering: Jeugdwerk, Cul-
tuurparticipatie, Arbeid, Competenties en Onderwijs. Hierbij aan-
dacht voor zelforganisatie en ondernemerzin bij jongeren. 

> Participatieproces als multidisciplinaire leeromgeving zowel 
individueel als collectief.

Uitbreiding naar verschillende schaalniveaus: Ondersteuning van jeugd-
participatie bij fysieke en niet - fysieke projecten op het niveau 
van regio, stad, wijk 

> Afstemming vernieuwing beleidstools, stadsprojecten,
economische ontwikkeling 

> Ondersteunen lokaal en bovenlokaal netwerk: reeds aanwezige dy-
namiek stimuleren, aan te moedigen, uit te breiden



Binnenkort een nieuw plein,
deze zomer alvast op het St Rémi plein:

Stadslabo Maritiem
activiteiten voor kinderen van 6 tot 14 jaarelke dag van 14 uur tot 17 uur

9 tem 13 juli - 16 tem 20 juli
27 tem 31 augustus
8, 12, 15 en 16 september

en momenten voor dialoog over het plein en uw wijk!

En niet te vergeten: op woensdag 18/7 en woensdag 29/8 een buurtfeest op en 

rond het plein! Op 16/9 feest op autoloze zondag!
Graag tot dan! Caroline en Cathelijne, Yota! Jes vzw - 02/411 68 83

V.U. Patrick Manghelinckx - Kolenmarkt 66 te 1000 Brussel
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VERDUURZAMEN VAN JEUGDPARTICIPATIE  
LOKAAL VERSTERKEN 



VERDUURZAMEN VAN JEUGDPARTICIPATIE  
LOKAAL VERSTERKEN 

2012-1013: INSPRAAKPROJECT vernieuwing fysieke ruimte 
    
             + Uitbreiding project niet - fysieke ruimte.

2014: GEÏNTEGREERDE JEUGDWERKING MARITIEM 

    Aanbod:  Jeugdwerking 
           Arbeidscompetentiebegeleiding (ACB)
          Eldersverworvencompetentiebegeleiding(EVC)
       Verhuur sportzaal aan jeugdorganisaties 
     
    Steun:  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
       Gemeente Molenbeek, Grootstedenbeleid, 
       Vlaamse Gemeenschapscommissie       
     
    Actie:  Aantal Activiteiten: 64
       Aantal Sessies: 84
       Aantal Deelnemers: 527
       + Activiteiten Verhuur Zaal 
             



T O E L I C H T I N G  E N  D E B A T 

WELKE TOEKOMST 
VOOR THURN & TAXIS?

MAANDAG 12/10/2015

E X P L I C A T I O N S  E T  D É B A T

QUEL AVENIR
POUR TOUR & TAXIS?

LUNDI 12/10/2015

 17u30 - 18u30 @ PARCKFARM 

- Hapje en drankje 
- Wandeling naar Thurn & Taxis

 19u00 - 21u00 @ RESTO TASSO 
 Thurn & Taxis, Koninklijk Pakhuis 

 - Voorstelling van de plannen 
 Pierre LEMAIRE,  
 Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling,  
  projectverantwoordelijke T&T

-  Openbaarheid en sociaal beheer
 Jeugdraad en JES

-  Reacties en debat
 Rudi VERVOORT,  
 Minister-President van de Brusselse  
 Hoofdstedelijke Regering
 Geoffroy COOMANS DE BRACHÈNE,  
 Schepen van Stedenbouw en Patrimonium  
 van de Stad Brussel
 Sarah TURINE,  
 Schepen van jeugd, sociale cohesie en  
 intercultureel dialoog van Molenbeek
 Michel DE BIÈVRE,  
 General Manager T&T (Extensa)

- Beschouwing
 Kristiaan BORRET, Bouwmeester

- Q&A

 17h30 - 18h30 @ PARCKFARM 

- Apéro 
- Promenade vers Tour & Taxis

 19h00 - 21h00 @ RESTO TASSO 
 Tour & Taxis, Entrepôt Royal 

 -  Explications des plans 
 Pierre LEMAIRE,  
 Agence de Développement Territorial,  
 Chargé de projet T&T

-  Caractère public et gestion sociale 
 Conseil des jeunes et JES

-  Réactions et débat
 Rudi VERVOORT,  
 Ministre-Président du Gouvernement de  
 la Région de Bruxelles-Capitale
 Geoffroy COOMANS DE BRACHÈNE,  
 Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine  
 de la Ville de Bruxelles
 Sarah TURINE,  
 Echevine de la jeunesse, cohésion sociale et   
 dialogue interculturel de Molenbeek
 Michel DE BIÈVRE,  
 General Manager T&T (Extensa)

- Analyse
 Kristiaan BORRET, Maître architecte

- Q&A

Vrije ingang 
Entrée libre
Inschrijven niet verplicht
Inscription non obligatoire
steyn@bral.brussels
caroline.claus@jes.be
Un collaboration de
Een samenwerking van

V.U. -  E.R. SARAH HOLLANDER

VERDUURZAMEN VAN JEUGDPARTICIPATIE  
STADSONTWIKKELING 

Verbinding lokale en 
bovenlokale projecten

Hierbij bijzondere aandacht voor     
de positie van kinderen en jon-
geren: 

Hoe kan dit netwerk de positie van 
kinderen en jongeren versterken?

◊ Informeren over planningscon-
text

◊ Organisatie debat 
(200 bezoekers)

◊ Ondersteuning oprichting 
platform lokale organisaties 
en bewoners

◊ Complementariteit 



Bedankt! 


