
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Commissievergaderingen 

Agenda       
 

 
 

Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport 

 

Woensdag 3 juni 2020 om 14u00 

 

Videoconferentie 

 
 
Voorzitter : MEVROUW LOTTE STOOPS 

 

 

1. Samengevoegde vragen om uitleg (R.v.O., art. 59, 6c) 
 

- Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de 

heropening van speelpleinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den 

Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en 

Stedelijk beleid en de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, 

Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de organisatie van jeugd- en 

zomerkampen en speelpleinen 

 

- Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, met betrekking tot de 

ondersteuning van zomerkampen en jeugdactiviteiten 

 

2. Vraag (R.v.O., art. 58) 
 

- Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de 

organisatie van de 11 juliviering in Brussel 

 
Samenstelling van de commissie 

 
Vaste leden 

Mevrouw Lotte Stoops 

De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Mathias Vanden Borre 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Hilde Sabbe 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Cieltje Van Achter  

Mevrouw Khadija Zamouri 

Mevrouw Els Rochette 



Datum van indiening : 26 mei 2020  

              

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Betreffende: Heropening speelpleinen BHG 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

De Nationale Veiligheidsraad keurde op 13 mei een reeks nieuwe maatregelen goed in het 

kader van de exit strategie uit de coronacrisis. Eén van de maatregelen is dat buitensporten 

met regelmatige trainen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in 

een georganiseerd verband mogelijk zijn. Dit voor een maximum van 20 personen en steeds in 

aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter en met respect voor de social 

distancing regels. 

 

Er wordt voor deze maatregel in de eerste plaats naar sportverenigingen gekeken, maar ook 

lokale besturen en (jeugd)verenigingen komen in aanmerking. De publicatie van het 

ministerieel besluit maakt het immers mogelijk dat ook (feitelijke) verenigingen activiteiten 

organiseren.   

 

Concreet betekent dit dat lokale sportterreinen (basketbalterreinen, skateparken, …) kunnen 

worden opengesteld voor jongeren op bepaalde tijdstippen en onder toezicht. De lokale 

besturen kunnen zelf kiezen hoe ze deze 2 voorwaarden invullen en kunnen hiervoor ook 

samenwerken met (jeugd)organisaties op het terrein. 

 

Door deze maatregel kunnen lokale besturen de kans geven aan jongeren die geen lid zijn van 

een sportclub om toch te sporten in de publieke ruimte. Voor Brusselse kinderen en jongeren 

die over weinig ruimte thuis beschikken is dit extra goed nieuws gezien zij op deze manier 

terug de kans om te bewegen en te sporten in de buitenlucht.  

 

Uit de reactie van Brussels minister-president Rudi Vervoort in de plenaire van vorige week 

blijkt dat hij de toegang tot openbare ruimte zoveel mogelijk heeft verdedigd. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Neemt de VGC een rol op in de organisatie van het toezicht op de speelpleinen 

gedurende de openingstijden? Is er reeds overleg geweest of staat er overleg gepland 

met sport- of jeugdorganisaties over deze kwestie?  

 

- Bent u in overleg met bevoegde collega van de Cocof om op een snelle heropening 

aan te dringen? Welke initiatieven hebt u genomen naar gemeenten toe om zo tot een 

gecoördineerde, uniforme en algemene heropening te komen over het Gewest? Bent u 

hierin geslaagd? 

 

- Voorziet het VGC-college flankerend beleid? Hoe worden de bijkomende middelen 

worden vrijgemaakt om de heropening te stimuleren en te faciliteren in het gewest? 

 

- In het kader van de psychologische gezondheid van kinderen en ouders is de 

heropenstelling van de openbare ruimte en infrastructuur een belangrijke maatregel. 

Hebt u een overzicht in welke openbare ruimte en welke infrastructuur reeds 

beschikbaar is? Hebt u contact met de gewestelijke administraties die een kadaster 

bezitten over de aanwezige speelpleinen in BHG? 



- Welk tijdskader stelt u voorop om de volledige capaciteit weer ter beschikking te 

hebben?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 



Datum van indiening : 26 mei 2020               

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan Collegelid Elke Van den Brandt, 

Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met 

Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid en Collegelid Pascal Smet, 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport 

 

Onderwerp : De organsiatie jeugd- en zomerkampen en speelpleinen 

___________________________________________________________________________ 

 

De knoop is doorgehakt. Jeugdorganisaties mogen hun langverwachte jeugd- en 

zomerkampen organiseren. De beslissing komt voor de veerkracht van onze jongeren geen 

dag te vroeg. De lockdown heeft zijn tol geëist. Zij kijken vol goesting uit naar deze kampen, 

waar zij zich kunnen uitleven.  

 

Niettemin zullen onze Brusselse Nederlandstalige jeugdorganisaties ook alle hulp kunnen 

gebruiken om deze kampen in alle veiligheid te kunnen organiseren. We mochten een aantal 

dagen geleden reeds in de pers de oproep lezen van jeugdcoördinatoren om ondersteund te 

worden door de gewestelijke en lokale overheden. Zij rekenen op de faciliterende rol van 

onder andere de VGC in de organisatie van hun zomerwerking.  

 

Mevrouw de collegevoorzitter, mijnheer het collegelid, over de organisatie van de kampen en 

speelpleinen heb ik volgende vragen voor jullie: 

 

1. Mijnheer het collegelid, op welke logistieke, financiële ondersteuning kunnen de 

Brussels jeugdhuizen rekenen voor de organisatie van hun jeugd- en zomerkampen? 

 

2. Wat is de overlegmoment met de Brusselse Nederlandstalige jeugdactoren? 

 

3. Hoe zal de organisatie van de VGC-kampen verlopen? Welke kampen komen wel en 

niet in aanmerking aangezien er nog onduidelijkheid is over sportieve activiteiten. Wat zijn de 

inschrijvingsmodaliteiten voor deze kampen? Voordien werden de leerlingen ook via de 

school hierover geïnformeerd.   

 

4. Mevrouw de collegevoorzitter, kan u ons meedelen of de speelpleinen van de VGC 

deze zomer operationeel zullen zijn? Vanaf wanneer starten de inschrijven? Zal u ook dit jaar 

beroep doen op (hoofd)animatoren? Zo ja, heeft u kans gehad om de opleiding te verzekeren 

van deze jongeren omdat die dikwijls fysiek plaats heeft voor een bepaalde periode. Zijn er 

voldoende animatoren? Is  de aanmeldingsprocedure reeds gestart voor de aanwerving van 

(hoofd)animatoren? 

 

5. Hoe gaan de speelpleinen de veiligheid van zichzelf en de kinderen kunnen 

verzekeren?  



Datum van indiening : 26 mei 2020               

 

Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : De ondersteuning van zomerkampen en jeugdactiviteiten 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 
 

Zomerkampen en speelpleinwerking mogen deze zomer doorgaan. Dat nieuws kregen de 

jeugdorganisaties op vrijdag te horen. Een opluchting voor de Brusselse jeugdwerkingen. 

Maar met deze nieuwe openingen komen ook nieuwe zorgen. 
 

Het tekort aan openbare ruimte, de kleine en soms slechte woon- en leefomstandigheden van 

veel Brusselse kinderen is gekend. Veel jeugdorganisaties trekken de natuur in tijdens de 

zomer, maar of dat deze zomer mogelijk zal zijn is maar de vraag. 
 

Mijn vragen zijn de volgende: 
 

- Heeft u contact gehad met de jeugdorganisaties op het terrein? 
 

- Welke ondersteuning heeft de VGC voorzien om deze organisaties te helpen bij het 

uitrollen van hun kampen? Om transport te regelen, om infrastructuur te vinden, toegang tot 

parken te organiseren, of extra terreinen te vinden en de betreffende organisaties te 

begeleiden? 
 

- Heeft u een plan opgesteld met de lokale overheden, met de brede scholen en de GC's om 

kampen en activiteiten op een georganiseerde manier te laten doorgaan? 
 

Met dank voor uw antwoorden, Jan Busselen 



Datum van indiening : 26 mei 2020               

 

Mondelinge vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, 

collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : betreffende de organisatie van de 11 juliviering in Brussel  
___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

'Vlaanderen Feest, Brussel Danst', de viering van de Vlaamse feestdag in Brussel wordt 

jaarlijks georganiseerd en lokt duizenden kijklustigen naar onze hoofdstad. Het is het moment 

bij uitstek om de band tussen Brussel en Vlaanderen in de verf te zetten en met talrijke 

activiteiten op te luisteren.  

 

Dit jaar zal het helaas op een heel andere manier moeten gebeuren. De coronacrisis en de 

sociale afstandsmaatregelen zorgen immers voor een ongeziene impact op de organisatie van 

massaevenementen en vieringen. 

 

Muntpunt, de organisator van dit jaarlijks feest, verklaarde op 19 mei jl. dat er volop gezocht 

wordt naar een alternatief. De directeur van Muntpunt verklaarde dat ‘we aan een alternatief 

werken, waarbij we niet enkel op 11 juli vieren, maar mensen een hele zomer lang Brussel 

laten beleven’.  

 

De N-VA ondersteunt de zoektocht naar een alternatief voor de belangrijkste feestelijke 

gebeurtenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het is belangrijk dat – zeker in deze 

tijden van sociale afstand – we de verbondenheid tussen Brusselse Vlamingen, onze hoofdstad 

en de rest van Vlaanderen in de kijker zetten.  

 

Maar de focus moet uiteraard absoluut gericht blijven op 11 juli als symbool voor de 

aanwezigheid van Vlaanderen in onze hoofdstad. Bijkomende acties en/of ‘sociale afstands’-

evenementen zijn meer dan wenselijk, maar mogen vanzelfsprekend geen afbreuk doen aan de 

focus en het belang van deze speciale datum en gebeurtenis, zijnde 11 juli.  

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

- Kan u verdere toelichting geven over de mogelijke alternatieven die worden 

georganiseerd voor de traditionele 11 juliviering? Welke rol speelt de VGC in het 

zoeken naar alternatieven? 

 

- Kan u de uitspraak van Muntpunt, nl. ‘de hele zomer lang Brussel laten beleven’, 

verduidelijken in de context van de traditionele 11 juliviering?  

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


