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Datum van indiening: 5 oktober 2022 

 

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

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Jeugdwerk in Brussel 

___________________________________________________________________________ 
 

Geacht collegelid, 

 

Op 21 oktober – volgende week – is het de Dag van de Jeugdbeweging, die vorm krijgt door honderden 

acties en evenementen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Jeugdbewegingen zijn in opmars, 

vooral in Brussel. Ze worden steeds populairder met – helaas - als gevolg dat er wachtlijsten ontstaan 

en een tekort aan infrastructuur optreedt.  

 

Zo lazen we in de beleidsverklaring 2022-2023 dat het jeugdwerk “een grote nood aan 

materiaalopslagruimte” signaleerde. Het college stelt volgens de beleidsverklaring een grote ruimte ter 

beschikking. Het college lichtte die passage in de beleidsverklaring echter niet toe tijdens de bespreking 

ervan in de plenaire vergadering. 

 

Deze week berichtte de media dat de Brusselse jeugdraad en de jeugdbewegingen een oplossing hebben 

gevonden voor hun gebrek aan opslagruimte, namelijk de kelders van Tour & Taxis. De N-VA is alvast 

positief over het initiatief, die ervoor zorgt dat de eigen lokalen van de jeugdbewegingen meer plaats 

kunnen bieden voor hun activiteiten. 

 

Eveneens in de pers konden we lezen dat de Brusselse Zeescouts een nieuw volwaardig lokaal krijgen 

op hun terrein in de Haven van Brussel. De VGC zal hun helpen bij de bouw van een modulaire 

houtbouw.  

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 Zijn de kelders van Tour & Taxis de “grote ruimte” waarvan sprake in de beleidsverklaring? In 

bevestigend geval, kan het collegelid meer toelichting geven? Hoeveel bedragen de huurkosten 

en wie betaalt die? Hoeveel vierkante meter staat ter beschikking voor de jeugdbewegingen? 

Hoeveel jeugdbewegingen zullen gebruik maken van de opslagruimte? 

 Kan het collegelid eveneens meer toelichting geven over het nieuwe lokaal voor de Brusselse 

Zeescouts? Hoeveel kost het project en in welke mate ondersteunt de VGC het financieel? 

 Hoeveel jeugdbewegingen worden gesubsidieerd door de VGC ondertussen? Hoeveel leden 

tellen ze? Hoeveel kandidaat-leden staan er op de wachtlijsten en welke maatregelen 

onderneemt de Jeugddienst samen met de jeugdbewegingen om die weg te werken? 

 Een aantal jaren geleden vond de Week van het Brusselse Jeugdwerk plaats. Gedurende een 

week werd het jeugdwerk in Brussel in de kijker gezet. Het was een samenwerking tussen het 

jeugdwerk en de VGC Jeugddienst. Welke activiteiten en/of evenementen organiseert de VGC 

Jeugddienst dit jaar n.a.v. de Dag van de Jeugdbeweging? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


