
 
 

“De toekomst behoort hen toe die geloven in hun dromen…” 

Datum van indiening : 27 januari 2021               

 

Vraag van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Jong zijn in tijden van Corona 

 

Geachte collegelid,  

De laatste weken duiken steeds meer oproepen van jongeren om rekening te houden met hun huidige 

situatie bij het treffen van bijkomende veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis.  

En het zijn inderdaad geen evidente tijden voor onze jongeren. Die zorgeloosheid is enigszins verloren 

gegaan en maakte plaats voor angst, stress en paniekaanvallen.  

Vanuit het beleid wordt verwacht dat ze met concrete acties komen om jongeren terug perspectief en 

hoop te geven.  

Er moet met andere woorden een grotere aandacht worden geschonken aan deze jongeren. Ik ben 

daarom zeer blij met het projectoproep ‘Jong zijn in tijden van corona’, waarbij de VGC creatieve en 

ludieke projecten ondersteunt die inzetten op het welbevinden en op het correct informeren van 

Brusselse jongeren in deze coronacrisis. De aanvraag voor dergelijke projectoproepen moet ten laatste 

op 1 februari worden ingediend.  

Verder, maar in dezelfde lijn wil ik het hebben over het feit dat de Federale overheid op 26/01 heeft 

beslist dat 12-plussers ook buiten mogen samen komen om te sporten.   

Hieromtrent heb k volgende vragen voor u:  

Wat betreft de projectoproepen:  

 Hoeveel aanvragen hebt u ontvangen?  

 Over wat voor soort projecten gaat het?  

 Wanneer gaan de eerste projecten van start?  

 Hebt u aanvragen geweigerd en op basis van welke criteria werden deze projecten geweigerd?  

Wat betreft de beslissing van de Federale overheid:  

 Hoe gaat de VGC deze maatregel in Brussel implementeren?  

 Hoe gaat de VGC ervoor zorgen dat de indoor activiteiten nu ook outdoor kunnen georganiseerd 

worden, zodat 12-plussers hiervan kunnen genieten? 

Ik dank u voor uw antwoorden. 

Khadija Zamouri  

 


