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Onderwerp: De relancemaatregelen van de Vlaamse Regering voor jeugdinfrastructuur 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
In het kader van de coronapandemie en de aangekondigde relanceplannen, stelt de Vlaamse 
Regering 30 miljoen euro investeringsmiddelen ter beschikking voor infrastructurele 
investeringen in de Vlaamse jeugdsector, zowel inzake de eigen jeugdinfrastructuur van de 
Vlaamse overheid als voor de infrastructuur van jeugdorganisaties in Vlaanderen en Brussel. 
 
Een van de maatregelen van het relanceplan is de projectoproep voor investeringen in 
kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur. Het tekort aan 
buitenspeelruimte wordt immers steeds groter. De mogelijkheid om zich vrij en veilig naar een 
speel- of hangplek te begeven, neemt af. De verstedelijking en de toenemende economische 
activiteit in en rond de stedelijke centra, dragen bij tot vooruitgang en innovatie, maar zetten 
ook de leefbaarheid en beschikbaarheid van ruimte vanuit het perspectief van kinderen en 
jongeren onder druk. Kinderen en jongeren vragen naar plekken waar er plaats is voor plezier, 
spel, ontmoeting en experiment. 
 
Deze oproep zet in op een verbeterde, kwaliteitsvolle basisinfrastructuur en inrichting , op 
gebouwen die zich herinrichten als veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen 
en jongeren en op kind- en jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden. 
 
Deze projectoproep richt zich tot non-profit organisaties, die beschikken over eigen 
jeugdinfrastructuur of er een langdurig gebruiksrecht op hebben. Ook lokale besturen kunnen 
projectvoorstellen indienen in partnership met een jeugdorganisatie. Een organisatie kan 
ondersteuning krijgen voor meerdere projecten voor een maximum van 250.000 euro. In totaal 
voorziet de Vlaamse Regering 7,7 miljoen euro voor deze projectoproep. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 
- Heeft het College kennis genomen van deze relancemaatregel? Zijn de Vlaams-
Brusselse jeugdorganisaties op de hoogte van deze projectoproep? 
- Neemt de VGC, als lokaal bestuur, deel aan deze projectoproep? Bekijkt zij momenteel 
de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen? In bevestigend geval, voor welke 
projecten en voor welk budget?  
- Bekijkt de VGC momenteel de mogelijkheid om in partnership met jeugdorganisaties 
een subsidieaanvraag in te dienen? In bevestigend geval, met welke jeugdorganisaties? Zijn er 
al concrete aanvragen? 
- Heeft de VGC weet van Vlaams-Brusselse jeugdorganisaties die van plan zijn een 
subsidieaanvraag in te dienen? In bevestigend geval, welke organisaties en ondersteunt de VGC 
die organisaties bij hun subsidieaanvraag? 
 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 


