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1.

Goedkeuring verslag 7 maart 2017.

Verslag goedgekeurd.

2.

Goedkeuring verslag 30 maart 2017.

Verslag goedgekeurd.

3.

Toelichting Mechelen Kinderstad ‘Jury label kindvriendelijke steden en
gemeenten’ (Toelichting door Gert Eeraerts, departementshoofd en Herman
Beyens, diensthoofd Jeugd).

Gert Eeraerts en Herman Beyens stellen Mechelen Kinderstad voor aan de hand van een
presentatie (in bijlage als pdf).
Vragen / opmerkingen van commissieleden:
Bert Delanoeije: heeft stad Mechelen de doelstelling VN al ondertekend?
Gert Eeraerts: zal nakijken en opnemen in het verslag.
Antwoord van Katrien Smets, dienst Mondiaal Beleid: Mechelen ondertekende op 23 december
2016 de engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’, opgesteld door VVSG en gebaseerd
op de duurzame ontwikkelingsdoelen van VN. Op deze link kan je bekijken welke steden en
gemeenten deze engagementsverklaring ondertekend hebben:

http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/Engagementsverklaring-%27global-goals,-localfocus%27.aspx
Tine Van den Brande: hoeveel jongeren zijn er tussen 12 en 18?

Herman Beyens: cijfer is nu niet opgenomen, want omschrijving en leeftijdsbegrenzing
‘jongeren’ is zeer divers, maar algemeen kan je rekenen op 1.000 jongeren per leeftijdsjaar in
Mechelen.
Bert Delanoeije: heb je zicht op de 1€ maaltijden?
Herman Beyens: nog niet zo lang geleden gestart. We kunnen de cijfers toevoegen (deze
cijfers zijn ons nog niet bezorgd door Sociaal Huis en worden later bezorgd aan
commissieleden).
Tine Van den Brande: wat wordt er bevraagd in de kinderstadbevraging?
Herman Beyens: is breed opgesteld door stafmedewerker Karen Claes van Mechelen
Kinderstad, met verschillende thema’s: wonen, welzijn, speelruimte, onderwijs, etc.
Gert Eeraerts: uitnodiging om deel te nemen. De bevraging kan je terugvinden via
www.mechelen.be/kinderstadbevraging.
Freya Perdaens: hoe verloopt het Jongerenkabinet, want deze jongeren zijn niet gelinkt, dus
hoe kan je die bereiken?
Herman Beyens: via vele (ons bekende) groepen, die allemaal hun achterban hebben,
verwante organisaties waar we vragen om interessante jongeren met verschillende
achtergrond en opleiding door te geven, het is een uitnodiging, maar het is geen probleem om
deze te bereiken.
Bert Delanoeije: jongeren vormen de redactie van ‘2800Leeft’. Hoe hard wordt er vanuit de
dienst op ingegrepen?
Herman Beyens: we zetten hier echt op in, dagelijks, maar doen geen censuur; voorbeeld
apart taalgebruik gaan we niet aanpassen. Alles wat respectvol is, kan. Moesten er aanvallen
zijn of respectloos gedrag, zouden we ingrijpen, maar tot nu toe was dit niet nodig.
Tine Van den Brande: staat dit open voor iedereen?
Herman Beyens: ja, iedereen kan dit zeer makkelijk delen; jongeren van Project Wolf zijn het
actiefste.
Freya:
- aantal kindvriendelijke horecazaken: intramuros vs dorpen?
- binnen toerisme: worden musea gestimuleerd om kinderen op te nemen als target?
Herman Beyens:
- een overzicht van kindvriendelijke horeca is terug te vinden op
https://kinderstad.mechelen.be/horeca (Beans, De Cirque, Il Cardinale, L’Artista,
Mona’s Toast & Tea, Bokes en Co, Sava, Sister Bean, Café Belge, Camogli, Zahia’s
Cuisine, Den Equator, Brasserie Botanique, Cups ’n Cakes). Te herkennen aan het grote
Rommy-bord.
Hotels die een kindvriendelijk aanbod hebben, waaronder behalve logies ook eten en
drinken, zijn deze: https://kinderstad.mechelen.be/logeren (Martin’s Paterhof, Novotel,
NH Mechelen, Vixx, Elisabeth, Best Western Gulden Anker, Muske Pitter, Holiday Inn
Express, Jeugdherberg De Zandpoort).
- Jeugddienst maakte recent overstap naar Vrije Tijd departement. Hierdoor is het
makkelijk om vooraf met de betrokken dienst samen te zitten en afspraken te maken
welk kinderluik hierop kan aansluiten, met succes.
Bert Delanoeije: opmerking; sterk bezig, felicitaties; vanuit de verenigingen die met kinderen
bezig zijn, niet zo makkelijk aan te haken. Want alles gaat snel.
Tine Van den Brande:
- GO team: hoeveel gezinnen worden bereikt?

-

Hoeveel gezinnen schat je in, leven in dergelijke situatie?

Gert Eeraerts: 50tal gezinnen zijn bereikt over een verloop van 2 jaar. Niet onmiddellijk cijfers
bekend over totaal aantal gezinnen in deze situatie. Politie en school pikken signalen meestal
als eerste op en geven dit door aan GO team.
Ondertussen werken 6 medewerkers/maatschappelijk assistenten voltijds in GO team.
Freya Perdaens: project met buggies?
Herman Beyens: Mechelen is trendsetter, vb in Gent start gelijkaardig project; zal het
bevragen (info wordt nog doorgegeven door Karen Claes en bezorgd aan commissieleden).
Als afsluiter: filmpje speeldag 2017 MK.
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