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WELKOM ALLEMAAL!
In onze mooie gemeente wonen er ongeveer 5000 kinderen en 
jongeren. Ze groeien er op, gaan er naar school, zitten er in een 
vereniging, leren er hun vriendjes kennen, spelen er, leren er hun 
eerste liefde kennen. Als alles goed gaat, hebben ze er een prachtige 
jeugd. Binnen aanzienlijke tijd wordt deze groep de groep die het 
werkveld betreedt, beslist hoe hun verdere levensverloop eruit zal 
zien en beslist over onze gemeente. Elke beslissing die gemaakt 
wordt vanuit het bestuur heeft vroeg of laat effect op de jongere 
inwoner van Kalmthout. Als gemeente en als overheid hebben we 
dus een grote verantwoordelijkheid naar deze doelgroep. 
Als actief dagelijks bestuur van de jeugdraad en officieel 
adviesorgaan willen wij de schakel zijn tussen de vraag van de 
jeugd en de beleidsmakers van onze gemeente. In dit memorandum 
hebben we de doelen uitgeschreven die wij graag willen bereiken 
binnen de komende legislatuur. Doelen waarvan we merken dat 
er vraag/nood aan is, die voortkomen uit onze expertise in 
het jongerenwerk en uit onderzoek bij de jeugd zelf. Onze 
jeugdraad deed in 2018 in het kader van project Debattle 
een belevingsonderzoek bij alle kinderen van de lagere 
scholen, bij een 100-tal tieners en een 200-tal jongeren.
Veel zaken op vlak van jeugdbeleid in onze gemeente 
vinden we geweldig zoals ze zijn. We mogen dus 
niet vergeten dit zo te houden en we moeten dus 
blijven investeren en onderhouden wat we al 
bereikt hebben. Toch zijn er ook nog een 
aantal zaken waar werk aan is en die dus 
onze aandacht vragen. Samen met het 
gemeentebestuur wil de jeugdraad de 
komende zes jaar keihard werken 
om van onze gemeente een nog 
kindvriendelijkere gemeente te maken.
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VOORWOORD
Eerst en vooral, dankuwel! Dankuwel om dit te lezen. Deze bundel bevat 
veel ideeën die, wanneer  omgezet in realiteit, zorgen voor een betere 
levenskwaliteit en -ervaring voor de jonge bewoner van Kalmthout. 
Deze bundel is een schetsboek. De schetsboek van een jongeling vol 
aantekeningen, bedenkingen, ideeën over zijn/haar jeugd. Een schetsboek is 
nooit definitief. Veel is aanpasbaar en bespreekbaar.
Op de voorkant vindt u steeds het idee en de concrete (korte) tips rond een 
thema, op de achterzijde wordt meer kadering gegeven rond het onderwerp.
Bedankt aan iedereen die dit memorandum mee tot stand heeft heeft gebracht, 
en aan iedereen die hier in de toekomst mee werkelijkheid van maakt! Wij 
hebben in dat laatste alvast enorm veel goesting!

→ Nieuw skatepark

→ Spelen op domein Diesterweg

→ Leiding van alle 
jeugdverenigingen samen op

Band Of Brothers



1.BREED JEUGDBELEID
→ Een beleid op maat van de jonge 
inwoner!2.JEUGDWERK

→ Ondersteunen en bevorderen 
van het jeugdwerk3.DIESTERTERUG

→ Een prachtige plek met een 
oneindigheid aan kansen mag niet 
verloren gaan



1.BREED JEUGDBELEID

2.JEUGDWERK

3.DIESTERTERUG

Kindvriendelijk label
Milieu
Woonbeleid
Vrije tijd
Mobiliteit
De buurt

maatschappelijk kwetsbare jongeren
Infrastructuur
Subsidies
Bonding jeugdwerk
Speelpleinen
Jeugdhuis Govio
Jeugdcentrumwerking
Jeugddienst

Een prachtige plek met oneindigheid 
aan mogelijkheden
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 van het label?
O

m
 de tw

ee jaar reikt een jury het label uit aan de steden en gem
eenten 

die aantonen dat ze een lange term
ijn am

bitie hebben om
 te w

erken aan de 
kindvriendelijkheid van hun beleid. Lange term

ijn w
il zeggen dat de am

bitie vertaald is in 
een groot draagvlak en een strategische verankering.

1.  G
a voor dit label in sam

enw
erking m

et Bataljong!

2. Im
plem

enteer de Jeugdreflex in het kom
end m

eerjarenplan!

3. Baseer beslissingen op basis van de kinderen!
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KINDVRIENDELIJK LABEL
- GEMEENTE KALMTHOUT

Jeugdbeleid gaat over domeinen heen. Het is sterk 

gelinkt met werk, onderwijs en welzijn, maar evenzeer 

met financiën, verkeer en toerisme. Elke beslissing op 

elk domein heeft vroeg of laat invloed op de kinderen 

van Kalmthout. Vandaar dat goed lokaal jeugdbeleid, breed 

lokaal jeugdbeleid is. Onderzoek van de jeugdraad leert 

ons dat kinderen graag in Kalmthout vertoeven. Toch 

hebben we het gevoel dat er nog te weinig structureel 

rond kindvriendelijkheid wordt 

gewerkt in het beleid.

• Ga onder begeleiding van Bataljong voor het Label ‘Kindvriendelijke 
Gemeente’. Dit is een intensief programma me een grote meerwaarde voor de 
gemeente. Maak hier dus voldoende middelen en mensen voor vrij.
 
• Bouw bij de opmaak van het meerjarenplan 2019-2025 binnen alle 
beleidsdoelstellingen en acties een jeugdreflex in! Heb steeds oog voor de 
effecten en gevolgen van beleidsbeslissingen voor kinderen, jongeren en hun 
verenigingen.

• Bouw bij grote infrastructuurwerken, grote beleidsbeslissingen participatie in 
naar kinderen en jongeren. Dit graag binnen alle diensten en sectoren binnen 
de gemeente.

http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/
https://bataljong.be/

ONZE AANBEVELINGEN



1.BREED JEUGDBELEID
M

ILIEU 
PRO

PER EN
 DUURZ

A
A

M
 KA

LM
THO

UT

Jongeren zijn erg begaan m
et het m

ilieu, m
et het klim

aat en m
et de levenskw

aliteit. 
Tegenw

oordig blijven jongeren zelfs w
eg van school om

 te protesteren voor een betere planeet. 
O

ok K
alm

thoutse jongeren w
illen een propere gem

eente. Eentje w
aar zuinig en effi

ciënt m
et 

energie w
ordt om

gegaan  en w
aar het aangenaam

 is om
 te leven. Een gem

eente m
et propere 

lucht ook. H
et zijn im

m
ers in de eerste plaats onze kinderen die het m

eest gevoelig zijn voor 
slechte lucht. W

e w
illen een gem

eente w
aar de evenem

enten energievriendelijk en afvalarm
 zijn. 
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• W

erk m
aken van energievriendelijke gebouw

en. Zeker de gem
eentelijke gebouw

en.

• Stim
uleer energievriendelijke jeugdlokalen.

• Stim
uleer de organisatie van ‘propere evenem

enten’.

• W
erk verder aan een beleid rond zw

erfvuil.

• N
eem

 m
aatregelen om

 de luchtvervuiling te verm
inderen

• Stim
uleer het gebruik van fietsen.
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• Bied bij nieuw

e verkavelingen steeds voldoende kansen voor K
alm

thoutse jongeren 

• Stim
uleer nieuw

e vorm
en van sam

enw
onen (co-housing)

• Stim
uleer om

 kleiner en energievriendelijker te w
onen 

• Probeer een m
ooie synergie te zoeken tussen hogere bebouw

ing en 

natuurlijke om
geving

A
ls jeugdraad pleiten w

ij vooral dat onze kinderen en 
jongeren hier een fantastische jeugd kunnen beleven. 
N

atuurlijk hopen w
e dat de m

eeste jongeren en kinderen hier 
kunnen blijven w

onen als ze dat w
ensen. O

nderzoek w
ijst uit dat veel 

jongeren veel m
oeite ervaren m

et het vinden van betaalbare w
oningen.
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K
alm

thout heeft voor een landelijke gem
eente een bruisend leven voor jongeren. Veel 

jongeren zijn actief in een vereniging. Er zijn veel feestjes. Er is veel tijd en ruim
te voor 

plezier en ontspanning. Er is in K
alm

thout echter w
einig cultureel interessant aanbod 

voor de jeugd, vaak om
dat de organisatie hiervan te veel kost. H

ierdoor gaan jongeren 
elders op zoek naar het aanbod. W

e zien dus nog een aantal verbeterpunten.

• W
erk een ruim

er aanbod uit aan culturele activiteiten en geef 

m
eer ondersteuning.

• W
erk een beleid uit w

aarin m
eer m

ensen uit m
aatschappelijk 

kw
etsbare groepen toegang vinden tot een vrijetijdsbesteding.

• O
nderzoek de m

ogelijkheid voor investering in een grote 

polyvalente zaal w
aar ook kan gefuifd w

orden.
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Veel jongeren bew

egen zich doorheen de gem
eente. Er w

ordt veel 
gefietst en veel gebruik gem

aakt van het openbaar vervoer. ‘Fietsen is 
één van de w

einige betaalbare alternatieven voor jongeren om
 zich te 

verplaatsen in een uitgestrekte gem
eente als K

alm
thout’. D

e belangrijkste 
behoefte is de drastische verbetering van de fietsinfrastructuur langs de 
gew

est- en verbindingsw
egen. D

e jeugdraad is zich bew
ust van de com

plexiteit 
van deze dossiers en pleit daarom

 voor enkele snelle, goedkopere m
aar veilige alternatieven.

• Voorzie nieuw
e en veilige fietsinfrastructuur aan gew

estw
egen K

apellensteenw
eg, Putsesteenw

eg, 
Brasschaatsteenw

eg, Roosendaalsebaan en aan verbindingsw
egen D

arm
 en Foxem

aatstraat.
• Voorzie in afw

achting van de nieuw
e fietspaden veilige alternatieve fietsw

egen (zoals fietsstraten, 
fietsw

egen langs landbouw
w

egen,…
)

• W
ij zijn fan van fietsstraten en w

e zijn niet de enige! Im
plem

enteer deze nieuw
e toepassing w

aar 
m

ogelijk.
• Voer het STO

P-principe in.
• Ijver m

ee voor nachtvervoer van- en naar A
ntw

erpen, of organiseer zelf m
eer 

nachtvervoer.
• Voer m

eer ‘zone 30’ in.
• O

rganiseer schoolstraten aan alle scholen. 
• M

aak veiligere verbinding en overgangen aan de fietsostrades.
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Veel herinneringen uit de kindertijd spelen zich af in de buurt van het kind thuis. D
e plek w

aar 
een kind opgroeit heeft dan ook veel invloed op de ontw

ikkeling ervan. W
aar kinderen w

onen is 
nood aan veiligheid, rust en veel ruim

te om
 te ontdekken.
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• Behoud open, groene en onbestem

de ruim
ten. 

• Betrek pro actief de jeugdraad bij elke grote investering in de publieke ruim
te.

• M
eer speelplekken, m

inder parking!

• Voorzie fysieke ruim
te voor jeugd.

• Extra speelruim
tes in de w

ijken. 

• H
eb oog voor natuurlijke en ongerepte speel- en ontm

oetingsplekken.



DE BUURT
GROEN, KINDVRIENDELIJK EN SPEELS 
KALMTHOUT

• Behoud zoveel mogelijk open, groene en onbestemde ruimte. 
Kinderen hebben nood aan ruimte om te ontdekken.
• Zorg voor aangename en kindvriendelijke woonbuurten met 
veel speel- en sportplekken. 
• Betrek pro actief de jeugdraad bij elke grote investering in de 
publieke ruimte
• Geef kinderen voorrang op auto’s bij de ontwikkeling van nieuwe pleinen en 
straten. Meer speelplekken, minder parking!
• Geef kinderen en jongeren fysieke ruimte bij alle nieuwe en bestaande 
infrastructuur en projecten 
• Voorzie extra speelruimtes in wijken Achterbroek, Dennendaal en 
Diesterweg. 
• Heb oog voor natuurlijke en ongerepte speel- en ontmoetingsplekken. Niet 
elke plek moet met perkjes aangelegd worden.

Kalmthout is een fijne en mooie gemeente om in te wonen. De verschillende buurten zijn rustig, groen en er is vergeleken met de stad nog veel open ruimte. De jeugdraad en de jongeren willen dit zoveel mogelijk behouden. We opperen om spaarzaam te zijn met open en groene ruimte. Laat jongeren de mogelijkheid om nog veel in de open en vrije ruimte op ontdekking te gaan. Niet alles hoeft perse ingericht te zijn. Geef kinderen en jongeren letterlijk en figuurlijk ruimte. Gebouwen die min of meer niet meer gebruikt worden, 
bieden ook mogelijkheden voor kinderen en jongeren! We zien enorme kansen in de herbestemming van de Kalmthoutse kerken.

ONZE AANBEVELINGEN
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Kalmthout telt tal van bruisende jeugdverenigingen. 
Ze trekken veel leden aan en veel mensen zien er de 
meerwaarde van in. Daarbij werken ze bijna volledig 
autonoom en hebben ze een sterk netwerk. De jeugdraad 
vindt dat de gemeente deze verenigingen al goed 
ondersteunt en vraagt om dit zeker te blijven doen. Toch 
kampen de verenigingen nog met heel wat moeilijkheden 
en kijken ze naar de gemeente of andere partners voor 
ondersteuning op maat. De verenigingen geven aan 
dat ondersteuning nodig is op financieel, logistiek en 
inhoudelijk vlak.
Wij vinden het belangrijk dit engagement zoveel mogelijk 
te ondersteunen. Daarbij wil de jeugdraad de verenigingen 
zoveel mogelijk samenbrengen zodat ze ook elkaar kunnen 
versterken.
Naast fantastische jeugdverenigingen heeft de gemeente een 
geweldige speelpleinwerking. Deze werking wordt gedragen 
door een 80-tal geweldige enthousiaste jonge vrijwilligers. 
Ook zijn we als jeugdraad trots op ons Koninklijk Jeugdhuis Govio. 
Een jeugdhuis dat mee uitstraling geeft aan onze gemeente. Zowel 
Speelpleinen als Jh Govio staan echter voor enorm grote uitdagingen 
voor de toekomst. De spil binnen de gemeente voor het jeugdbeleid en 
jeugdwerk is de jeugddienst. Ook zij staan voor grote uitdagingen. 





2.JEUGDWERK

ONZE AANBEVELINGEN
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2

Meer maatschappelijk kwetsbare jongeren toeleiden naar 
jeugdwerk en andere vrijetijdsbestedingen

Goede en veilige infrastructuur voor alle jeugdverenigingen

Ideeën voor acties: 
• Vorming geven aan jeugdwerk over omgaan met kansarmoede, 
kinderen met een beperking en good practices aanbieden.
• Samenwerking met hulpverleningsorganisaties, buitengewoon 
onderwijs en het OCMW voor toeleiding van bepaalde doelgroepen.
• Extra stimulansen inbouwen in subsidiereglement.

Ideeën voor acties: 
• Formaliseren van een investeringssubsidie voor grote investeringen 
aan (jeugd)lokalen (70/30 principe).
• Grondige renovatie van jeugdhuis Govio (fuifzaal, sanitair).
 • Langetermijnvisie voor onderkomen speelpleinen.

Financiële ondersteuning van de jeugdverenigingen handhaven

Ideeën voor actie: 
• Aangepast en vereenvoudigd subsidiereglement voor ondersteuning 
van  jeugdverenigingen. De regeling is verouderd en is niet meer 
volledig op maat van de verenigingen. Er is nood aan een nieuw 
subsidiereglement.
• Blijf het subsidiebudget jaarlijks indexeren.3



De meeste Kalmthoutse jeugdverenigingen hebben eigen 
infrastructuur. Dit is voor alle jeugdverenigingen een blijvende 

zorg, kost en verantwoordelijkheid. De gemeente kent het systeem van 
het bouwfonds. De jeugdraad pleit ervoor om dit systeem te behouden 

maar enkel te gebruiken voor onderhoudswerken of kleine tot middelgrote 
investeringen aan de lokalen. Voor nieuwbouw en zeer grote renovaties 

adviseert de jeugdraad om mee te investeren in het gebouw. De jeugdraad is 
heel blij met het initiatief dat de gemeente in 2019 neemt in de dossiers van 
Chiro Nieuwmoer en Scouts Heuvel.  Hier neemt de gemeente 70% van de 

totale kostprijs voor hun rekening. De jeugdraad is vragende partij om 
dit systeem te formaliseren in een modelreglement. Zo kan het als kader 

dienen voor andere (jeugd)verenigingen.

De jeugdverenigingen zijn tevreden over de financiële ondersteuning 

vanuit de gemeente. Zij vragen dat dit zeker behouden blijft. Het 

huidige subsidiereglement is echter verouderd. Het is niet meer 

op maat van deze tijd en van de vorm van de verenigingen van 

Kalmthout. Zo krijgt de vereniging met het meeste leden ook meer 

subsidie, terwijl het net de kleine verenigingen zijn die het vaak 

moeilijk hebben. De Jeugdraad wilt meewerken aan een geactualiseerd 

subsidiereglement voor de jeugdverenigingen.

We merken dat de aansluiting bij het jeugdwerk bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren een uitdaging blijft. Bij deze groepen is het 
jeugdwerk vaak minder gekend en is de stap vaak te groot. Deel 

zijn van een vereniging kan net voor deze jongeren een grote waarde 
hebben. Ze leren op sociaal vlak en gaan om met jongeren die een 

andere achtergrond hebben dan zij. De jeugdraad wil de gemeente aansporen om extra in te zetten om de kloof met deze doelgroep te verkleinen.

1
2

3



2.JEUGDWERK

Jeugdwerkers en verenigingen bonden – tous ensemble

Ideeën voor actie: 
• Voorzie voldoende budget en mensen voor activiteiten die 
jeugdverenigingen samen brengt.

Voldoende professionele ondersteuning voor een steeds 
diversere Speelpleinwerking

Ideeën voor actie: 
• Voldoende professionele ondersteuning blijven bieden vanuit de 
gemeente en alert zijn voor de draagkracht van de vrijwilligers. 
• Zorg ervoor dat speelpleinen gebruik kan blijven maken van 
Diesterweg

4
5

6
Ondersteun het jeugdhuis in de transformatie van een 
jeugdhuis naar een jeugdcentrum

Ideeën voor actie:
• Ondersteun de uitbouw naar meer jeugdcentrumwerking.
• Verhoog de weddesubsidie van Govio tot de waarde van één voltijdse 
kracht.
• Zorg ervoor dat de kosten voor de infrastructuur aanzienlijk dalen 
(huur, energie,…).
• Verhoog de samenwerking tussen het jeugdhuis en gemeente
• Doe een grondige renovatie van het gebouw, vooral op gebied van 
duurzaamheid.

TEAMWORK MAKES DREAMWORK!
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5

De verenigingen zijn vragende partij dat de gemeente activiteiten 
organiseert die de jeugdbewegingen verbinden, mekaars werking 
laat leren kennen en ze beter leert samen werken. Dat maakt het 
voor hen eenvoudiger hun werking nog sterker te maken. Eerder 
al waren er activiteiten zoals Jeugdverenigingen Vervredigd, 
vormingen voor leiding en bondingactiviteiten. De jeugdraad 
krijgt hier positieve feedback op en wil dit graag nog 
uitbreiden.
Allemaal Samen! Tous Ensemble! 

De Kalmthoutse Speelpleinwerking werd opgericht in 
1992 en is intussen uitgegroeid tot een begrip in de 

gemeente en daarbuiten. Ook de inclusiewerking is heel 
succesvol. Zeker sinds de werking op Diesterweg zit, is het 
aantal kinderen enorm toegenomen. Intussen bereikt de 

speelpleinwerking ongeveer 150 kinderen per dag. De laatste 
jaren is de diversiteit van het publiek toegenomen. Verder 
wordt de gemiddelde leeftijd van animatorenploeg steeds 

jonger. Deze factoren vragen dat de werking meer en meer 
professionele ondersteuning nodig heeft om te voldoen aan de 

verwachtingen van kinderen en ouders.

Naast de jongeren die actief zijn in het verenigingsleven, sport- en/
of jeugdvereniging, zijn er nog een heleboel jongeren die moeilijker 

te bereiken zijn. Er is geen rechtstreeks kanaal dat boodschappen naar 
hen verspreidt. Omdat ook deze jongeren vaak nood hebben aan een 
gestuurd aanbod, of met een ei zitten, willen we deze groep een kans 

geven hun ding te kunnen doen. Dit vraagt om een breed jeugdbeleid, waar 
jeugdhuis Govio een grotere rol in zou kunnen spelen. Ze zijn al bezig met 
hun aanbod te verbreden via bovenlokale projecten rond ondernemerschap 
en creativiteit en rond het evolueren van klassiek toogjeugdhuis naar een 
polyvalent jeugdcentrum, waar tal van jongerenprojecten en ontmoetingen 
plaatsvinden. Met extra ondersteuning denken wij dat hun werking nog 
sterker en breder uitgebouwd kan worden. 

6
JEUGDHUIS GOVIO

SPEELPLEINEN

TOUS ENSEMBLE



2.JEUGDWERK

Laat alle beroepskrachten die werken voor jeugd binnen de 
gemeente meer samenwerken

Ideeën voor actie:
• Ga voor meer samenwerking tussen alle diensten 
• Breng alle diensten fysiek meer samen zodat jongeren snel en efficiënt 
geholpen kunnen worden. 
• Ga voor een centrale coördinator.

ALLEMAAL SAMEN VOOR JEUGD: JEUGDDIENST, JEUGDRAAD, JEUGDHUIS, JAC-PUNT, TEJO!, SPEELPLEINWERKING,..

Breid de capaciteit uit van de jeugddienst met één VTE

 Ideeën voor actie:
• De capaciteit van de jeugddienst uitbreiden met minstens één voltijdse 
werkkracht.
• Zorg voor meer samenwerking met andere diensten en ga voor een 
geïntegreerde vrijetijdsdienst waarin jeugd wel nog zijn eigenheid kent.

7
8
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Als 
Kalmthoutse 

jeugdraad 
willen wij 

het jeugdwerk 
optimaal ondersteunen 
door in te zetten op vier 
zaken: ondersteunen van 

Jeugdhuis Govio, behalen van ‘Label 
kindvriendelijke gemeente’, opstarten 

van een samenhangend jeugdcentrum 
en de capaciteit van de jeugddienst 

uitbreiden. Dit doen we onder de noemer 
‘Jeugdcentrumwerking’ waarvoor ook ons nieuw 

logo is opgemaakt! We willen een kanaal zijn 
dat duidelijk communiceert naar de jongere 

in Kalmthout. Door alle diensten onder 
één (al dan niet fysiek) dak te steken 

en meer samen te werken, 
kunnen we een duidelijk 

front vormen dat klaar staat 
voor de jonge 

bewoner.

De jeugddienst 
levert veel nuttig werk. Met 

‘anderhalve’ werkkracht krijgen ze hun 
taken moeilijk rond. Veel werkkracht wordt gedragen 
door stagiaires en enthousiaste vrijwilligers. Dit is heel 
fijn maar structureel is er een capaciteitstekort! Sinds 
september 2015 heeft de jeugddienst quasi onafgebroken 
kunnen werken met een voltijds stagiair of jobstudent. Zij zijn nodig om 
al het werk gedaan te krijgen. Hierdoor is de stagiair structureel tot het 
personeelsbestand van de jeugddienst gaan behoren. Andere gemeenten 
met een vergelijkbaar aanbod en grootte hebben vaak 2,5 tot 3 VTE op 
de jeugddienst, tegenover Kalmthout 1,5. De huidige bezetting blijkt 
onvoldoende om de huidige werking naar behoren uit te voeren.

JEUGDCENTRUMWERKING

JEUGDDIENST
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We moeten jullie hoogstwaarschijnlijk niet vertellen wat 
voor een prachtig domein zich bevindt aan het einde van 
de Acacialaan in Kalmthout. Den Diesterweg. Een prachtig 
domein, speciaal ingericht als speel- en ontmoetingsplek 
voor kinderen en jongeren. Vanaf 2007 
worden er door de gemeente Kalmthout 
jaarlijks zeven weken speelpleinwerking 
georganiseerd, gebruikt Scouts Heide 
wekelijks de terreinen en worden er 
sporadisch evenementen georganiseerd. 
Zo vonden het kinderfestival, De J-Cup, 
de dag van de G-Sport en vele andere 
evenementen er daar de perfecte locatie. 
Ook scholen en verenigingen gebruiken 
het terrein sporadisch. Op die manier is het domein voor 
veel Kalmthoutse kinderen ook een Kalmthouts domein… 
Een plek die hen nauw aan het hart ligt, een plek waar ze hun 
jeugd beleven… 
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Diesterweg biedt dus ontzettend veel mogelijkheden maar 
buiten deze mooie projecten staat het domein heel veel leeg.
De jeugdraad vernam dat Stad Antwerpen eind 2018 een 
marktbevraging deed, waarin zij op zoek gaat naar mogelijke 
overnemers voor het domein. De Kalmthoutse jongeren zijn dus 
zeer bezorgd over hun geliefde plek. 
Enkele Kalmthoutse jongeren deelden deze bezorgdheid 
en namen het initiatief om een online petitie op te starten 
onder de benaming ‘Red den Diesterweg’. Bijna 1000 mensen 
ondertekenden de petitie en gaven hun steun aan de jongeren. 
Hierbij vragen zij of de gemeente het domein en de gebouwen 
op één of manier kan verwerven of uitbaten. De jeugdraad 
steunt deze boodschap volledig. Samen met 1000 anderen wil 
de jeugdraad een mandaat geven aan het gemeentebestuur om 
gesprekken aan te knopen met de stad Antwerpen waarin zij zich 
kandidaat stelt om het domein te verwerven. Uiteindelijk willen 
zoveel Kalmthoutse jongeren zich blijven uitleven op hun geliefde 
domein en zien zij een zeer mooie Kalmthoutse toekomst voor 
het domein. 

De jeugdraad is zich bewust dat de gemeente deze investering 
niet alleen kan dragen. Zij wil dan ook constructief meewerken 
en nadenken over de toekomst van het domein. Maar vooral 
onder het motto: Meer Diesterweg voor Kalmthout en meer 
Kalmthout voor Diesterweg!
In de ideale wereld van de jeugdraad is terrein Diesterweg fysiek 
het centrum van het jeugdwerk in Kalmthout. 
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• Onderhandelingen opstarten met de Stad Antwerpen om domein Diesterweg 
op één of andere manier te verwerven.

• De jeugdraad wil vooral bekomen dat de gemeente de regie over het domein 
in handen heeft. Zo kan zij zelf de partners en bestemmingen kiezen en veel 
beter de toekomst van het domein mee bepalen. Zo heeft de gemeente de beste 
troeven in handen om te bewaken dat Diesterweg een plek wordt voor alle 
Kalmthoutenaren. 

• Indien de gemeente de regie in handen zou krijgen, vervolgens een actieplan 
opstarten waarin verschillende bestemmingen en partners worden gezocht 
voor de uitbating en de investeringen aan het domein.

• In een latere fase het hoofdgebouw gefaseerd en casco restaureren en op zoek 
gaan naar partners voor verhuur.

ONZE AANBEVELINGEN
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TIPS VOOR FUNCTIES EN PARTNERS DIESTERWEG
Ideeën voor functies die onmiddellijk of op korte termijn kunnen worden 
gerealiseerd: 

Buitenomgeving en poyvalente lokalen:  
• Behouden van huidige werking (speelpleinen), jeugdbewegingen, 
mogelijkheden voor verhuur van domein,… 
• Buitenruimte (gedeeltelijk) openstellen als parkfunctie met sport,- spel- en 
recreatiemogelijkheden
• Bewoning organiseren die toezicht organiseert 
• Meer jeugdevenementen door gemeente of externen
• Meer gebruik door jeugdverenigingen 
• Mierenklassen 
• Permanent of tijdelijk gebruik door Kalmthoutse jeugd/cultuur-verenigingen
• Organisatie van Kinderopvang 
• School 

Voor het hoofdgebouw dient eerst een renovatie te gebeuren alvorens er een 
nieuwe werking kan ontstaan: 

Hoofdgebouw: 
• Jeugdverblijfcentrum door externe partner (sociale tewerkstelling?).
• Horeca-functie samen met partner in sociale tewerkstelling (een organisatie 
die met jongeren werkt).
• Hangars aan hoofdgebouw: partnership aangaan met een partner in Sociale 
tewerkstelling die werkt rond groenonderhoud en onderhoud gemeentelijke 
gebouwen die zich hier kan huisvesten en tegelijk kan instaan voor een deel 
van het onderhoud van het domein.



Vele mensen hebben geholpen aan de totstandkoming van 
ons memorandum. Graag maken wij even gebruik van die 
gelegenheid om ze te bedanken.  

 
Eerst en vooral bedankt aan de Kalmthoutse jeugdraad. Zonder 
jullie inzet, motivatie, ideeën, enthousiasme en veelzijdige, 

aanvullende talenten waren we niet zo ver geraakt.  
 
In het bijzonder bedankt aan Alexander Arnouts voor de realisatie 
van het prachtige ontwerp en lay-out.  Ook bedanken wij in bijzonder 
de jeugddienst van Kalmthout, met name Stefan Beyers voor zijn 
uitstekende begeleiding. Zijn inzicht en kennis hebben echt een 
meerwaarde gebracht aan dit document.  
We bedanken ook alle jongeren die deelgenomen hebben aan de 
enquête, Debatlle, ... Dankzij jullie tijd en inzet konden we zo ver 
geraken. Hopelijk hebben we binnen 6 jaar veel van deze bundel kunnen 
realiseren!

Tot slot willen we benadrukken dat we als jeugdraad met dit 
memorandum in de eerste plaats ons engagement willen uitdrukken. 
Een engagement om samen met het gemeentebestuur te gaan voor een 
nog mooiere toekomst voor onze gemeente… 

Tous ensemble: gemeente, jeugdraad, kinderen en jongeren… want 
Teamwork makes dreamwork!

DANKJEWEL!



Memorandum Jeugdraad Kalmthout 2019-2025
Opgemaakt door Jeugdraad Kalmthout

Ontwerp door Alexander Arnouts


