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Vraag van mevrouw Els Rochette aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Het afspringen van het project om jeugdhuis DAR in De Ambrassade te 

huisvesten 

___________________________________________________________________________ 

 

Enkele weken geleden vernamen we dat de verhuis van jeugdhuis DAR naar de lokalen van De 

Ambrassade aan het Muntplein niet zal doorgaan. Dit is opmerkelijk en spijtig nieuws.  

 

Opmerkelijk omdat er een overeenkomst is tussen de VGC, Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel 

(JHOB), De Ambrassade en jeugdhuis DAR voor het huisvesten van het jeugdhuis in de lokalen 

van De Ambrassade aan het Muntplein. De financiering vanuit de VGC voor de verbouwing 

lag klaar. En ook de bouwvergunning voor de renovatie – inclusief geïsoleerde feestruimte – 

was na lang wachten toegekend.  

 

Spijtig omdat iedereen meer dan ooit de noodzaak inziet en verkondigt van ruimte voor 

jongeren. Maar als puntje bij paaltje komt, kan dergelijk mooi, nodig en vergevorderd project 

dan toch afspringen. 

 

De Ambrassade brengt in dat de geraamde kostprijs al te zeer de hoogte inging en dat er “geen 

meerwaarde gecreëerd wordt bij een verkoop”. Volgens DAR hebben ze nooit de kans gekregen 

het project aan te passen om de kosten te beperken, speelt een commerciële logica, en was De 

Ambrassade vooral beducht voor overlast door de jongeren.  

 

Het beleidskader waarbinnen De Ambrassade middelen krijgt van Vlaanderen schuift het 

creëren van extra ruimte voor de jeugd en de inbedding in Brussel als doelstellingen naar voren. 

In het Vlaams Parlement gaf minister van Jeugd, Benjamin Dalle, te kennen niet op voorhand 

geïnformeerd te zijn over de beslissing, zich niet te willen uitspreken over een beslissing van 

de Raad van Bestuur van DAR maar tegelijk wel te betreuren dat het is misgelopen.  

 

Voor De Ambrassade lijkt het project nu definitief afgesprongen. De achterbouw zal nu op een 

voor hen interessantere manier ingevuld worden. Het eerste jeugdhuis van de Stad Brussel heeft 

kostbare tijd en motivatie verloren, en heeft na al die jaren nog steeds geen vaste stek. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

- Wat is uw reactie op het afspringen van dit project? Is dit definitief? Wat zijn de redenen 

voor het afspringen van het project? 

- Heeft u overleg gehad met de partners in dit project? Met de Vlaamse Regering? 

- Wat zijn de consequenties voor de overeenkomst met De Ambrassade en de genomen 

subsidiebeslissingen?  

- Is er een nieuwe zoektocht gestart naar een locatie voor jeugdhuis DAR? 

 

 

Els Rochette  

 


