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Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2017
Indiener : sp.a fractie – Caroline Gennez
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Proefproject ‘de stem van jongeren’
In Zottegem gaan ze samen met de Vlaamse Jeugdraad en de KU Leuven een proefproject
‘de stem van jongeren’ opzetten. Op die manier krijgen jongeren zo toch de kans om hun
stem te laten horen, nu blijkt dat stemrecht voor 16- en 17-jarigen er niet zal komen.
Ook in Mechelen hebben jongeren volgens ons het recht om hun politieke stem te laten horen
en willen we hen mee laten participeren aan het beleid. Mechelen kan na Zottegem, en deze
week ook de Stad Gent, een voortrekkersrol hierin opnemen.
Er kan nog meer en beter werk worden gemaakt van inspraak van jongeren bij het lokaal
beleid. Jongeren zijn de toekomst, zij dragen nog het langst de gevolgen van de beslissingen
die nu genomen worden, toch kunnen ze momenteel niet bijdragen aan de democratie om
mee wat deze beslissingen kunnen zijn.
Jongeren ervaren vaak zelf dat het niet eenvoudig is om binnen de huidige klassieke organen
jongeren echt warm te maken voor jeugdbeleid. Elke (nieuwe) piste om jongeren mee(r) te
betrekken bij het beleid in de stad is een goede zaak. Het kan het enthousiasme en
betrokkenheid bij de samenleving alleen maar verder stimuleren.
Grijpt het stadsbestuur de kans om mee op de kar te springen van het proefproject en op
deze manier ook 16 en 17-jarigen mee laten participeren aan ons beleid?
Wil de stad nog andere initiatieven nemen om jongeren meer te betrekken bij het lokale
beleid?
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*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

