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UITWISSELING EN DEBAT: GEDEELD RUIMTEGEBRUIK 
We geven je hier een overzicht van wat besproken werd tijdens de sessie, de verschillende meningen en de belangrijkste 
besluiten.

INLEIDING 

Uit de energizer kwamen verschillende voorbeelden van Gedeeld ruimte gebruik aan bod. We sommen ze hier even op. 
 - Verhuren van je eigen lokaal
 - Een lokaal 
 - Gedeelde stockageruimtes
 - Polyvalente zalen 
 - Park 
 - Lokalen in een school 
 - Speelplaats
 - Je weides op kamp 
 - Tenten huren of verhuren 
 - Een specifiek lokaal in je gebouw delen met een andere groep
 - 1 lokaal voor 2 groepen 
 - Openbaar terrein voor buitenstaanders 
 - Conciërge die inwoont
 - Speelpleinen 
 - Fuifzaal in je gebouw 
 - Jeugdverlijf voor kampen 
 - Het delen van lokalen/gebouwen of lokalen in een gebouw met andere groepen kwam het meest aan 

bod. 

WAAROM RUIMTE DELEN? 

Kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel hebben steeds minder ruimte om jong te zijn. Be-
volkgingsgroep, verstedelijking, verkavelingswoede en de auto zetten een grote druk op de ruimte.  
Terwijl het aantal jonge mensen toeneemt, blijven investeringen vaak uit, waardoor er een tekort heers taan vrijetijdsplekken 
voor kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten. En dit allemaal terwijl er heel wat ruimte onderbenut wordt. In onze steden 
en dorpen staan veel gebouwen en gronden leeg. Zowel permanent als tijdelijk. Denk maar bijvoorbeeld aan speelplaatsen 
en sportzalen van scholen in het weekend. Deze onderbenutte ruimtes en infrastructuren delen met kinderen, jongeren en 
jeugdwerkorganisaties biedt heel wat mogelijkheden om meer duurzaam en efficiënt om te gaan met onze beperkte ruimte. 
Voorbeeld ruimte gebruik in Vlaanderen 

STELLINGEN 

Er werden vier stellingen gegeven waar de deelnemers op konden antwoorden. Hier vind je de conclusies terug van de 
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stellingen. 

 * Stelling 1: In de zomer staan de lokalen leeg. Kunnen we ze verhuren?
 - Verhuren kan een leuke financieel extraatje zijn, maar de administratie kan soms wel veel werk met zich 

mee brengen. En om het lokaal volledig in orde te brengen moeten er misschien teveel kosten gemaakt 
waardoor dit niet de moeite waard zijn. 

 - Iemand anders merkt hierbij op dat je hier niet altijd geld voor hoeft te vragen. Andere groepen helpen is 
ook belangrijk. Je hoeft niet uit alles geld te slaan. 

 - Belangrijke vraag: Waarvoor willen we ons lokaal verhuren? Zomerkamp? (douches, bedden,..) En wat 
met je eigen materiaal dat dan kapot zou kunnen gaan? De oplossing kan zijn dat je al het duur materiaal 
in je materiaalkot kan steken. 

 - Organisatorisch komt er ook wel wat bij kijken. Je groep moet zeker genoeg draagkracht hebben. Oplos-
singen hierbij kunnen zijn: Volwassen begeleiding inschakelen, vrijwilligers buiten de leidingsgroep, ou-
derraad…

 - Bij verhuren dien je ook zeker rekening te houden met je buren. Neem zeker op voorhand zeker even con-
tact met hen op. Spreek hen zeker eens direct aan en leg jullie plannen voor. Dit zullen ze zeker appreciëren.  

 * Stelling 2: Onze groep is de voorbije jaren sterk gegroeid. We kunnen niet meer allemaal tegelijk spelen 
in onze lokalen. We mogen de speelzaal van de lokale school gebruiken. 

 - Goed idee vanuit de school om de band met de KSA te versterken, maar er moeten dan wel goede af-
spraken gemaakt worden omtrent het gebruik. De school zou de KSA ook toevertrouwen met sleutels, de 
groepsleiding zal het aanspraakpunt worden bij de KSA. 

 - Er kan gewerkt worden met een logboek zodat de school weet wie wanneer in de school is geweest. Dat 
kan basis van vertrouwen geven. Het logboek kan ook wel controlerend over komen. Misschien kan een 
vertrouwenspersoon van de KSA als aanspreekpunt ook al een oplossing zijn. 

 * Stelling 3: Een nieuwe jeugdbeweging in de gemeente vraagt of ze onze lokalen mogen gebruiken. Wij 
hebben activiteit op zaterdag, zij op zondag. 

 - Je lokaal verhuren brengt sowieso extra kosten met zich mee.

 › Extra vraag: zijn die extra kosten de moeite waard? Investeren in je lokalen om het verhuurbaar te 
maken levert uiteindelijk (financiële) voordelen op.

 - Ruimte delen met een andere jeugdbeweging verbetert de contacten met die andere jeugdbeweging.

 › Potentieel voordeel: ontmoeting en samenwerking stimuleren

 › Potentieel nadeel: vertroebelde relaties door slechte afspraken, door gebrek aan neutrale facilitator.

 - Als KSA is het niet onze verantwoordelijkheid om ruimte te voorzien voor anderen. Wel kunnen we ons 
constructief opstellen om probleemoplossend te werken. 

 - In de praktijk merken de aanwezige groepen wel dat het mogelijk is om een lokaal te delen meerdere 
groepen. Zij merken wel in hun dagelijkse werking dat het vooral qua leden concurrentie is, maar de lei-
dingsgroepen onderling hebben geen problemen met elkaar. Dit kan groepen dichter bij elkaar brengen. 

 - Het is misschien ook een optie om een kleine ruimte voor te behouden voor elke groep apart waar ze hun 
verbruiksproducten kunnen bewaren. 
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 * Stelling 4: De gemeente heeft grootse plannen om te investeren in ons speelterrein (speeltuigen, reliëf, 
zandbak …). De voorwaarde is dat het terrein opengesteld wordt voor buurtbewoners.

 - Als buurtbewoner zie je dat zeker zitten. Zij zouden wel graag hebben dat de jeugdlokalen gesloten zou-
den zijn door de week.. 

 - Het lokaal is vooral een ontmoetingsplek voor de leiding van de KSA. Dit zou erg veel vrijheid en sfeer 
wegnemen bij de KSA. Voor de activiteiten neemt dit ook veel zichtbaarheid en veiligheid weg voor de 
kinderen die aan het spelen zijn. 

 - Oplossing voor beide partijen:  Afgeschermd tuintje voorzien voor de KSA alleen. Bij heel erg veel 
KSA-groepen is het al het geval dat hun terreinen openbaar zijn voor het grote publiek. Mits privacy voor 
de groep zou dat wel mogelijk zijn.  

TIPS UIT DE UITWISSELING
 - Openbrief naar de stad om zaken rond de lokalen in gang te zetten. Media kan ook worden aangesproken 

om bepaalde zaken in de media te zetten. 

 - Gebruik je jeugdraad om druk uit te oefenen via adviezen. 

 - Probeer voorzitters van de partijen en de gemeenteraad aan te spreken als het niet lukt bij de schepencol-
leges. (Ook de oppositiepartijen)

 - Probeer samenwerkingen op te starten met de andere jeugdbewegingen. 
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