
Temse officieel erkend 
als Kindvriendelijke Gemeente

Temse is een bruisende gemeente met hoogvliegers op meerdere domeinen. Het jeugdbe-
leid is er één van. Dat is onlangs nog extra in de verf gezet met de verwerving van de titel 
‘Kindvriendelijke Gemeente’, een officiële erkenning door de Vlaamse overheid. 
Namens het schepencollege is schepen van Jeugd Debby Vermeiren de gangmaker. 
Administratief-organisatorisch berust de leiding bij jeugdconsulente Joke Maes. 

De zachte sectoren zijn in Temse op verschillende tijdstippen tot ontplooiing gekomen. Het 
sportbeleid kwam op gang in de jaren ’50 en (vooral) ’60, cultuur en toerisme volgden in 
de jaren ’80. Het jeugdbeleid werd begin jaren ’90 op de sporen gezet. Toenmalig schepen 
van Jeugd Hugo Maes is de vader van het jeugdbeleid in Temse, met als orgelpunt: de 
creatie van jeugdontmoetingscentrum De Nartist. Het centrum opende zijn deuren (op 
de hoek van de Hoogkamerstraat) in 1993. In 2006 werd de nieuwbouw in de Clemens 
De Landtsheerlaan in gebruik genomen. De Nartist is uitgegroeid tot één van de meest 
gebruikte infrastructuren in Temse. 
Debby Vermeiren, de jongste schepen in de geschiedenis van Temse (toen zij in 2007 
schepen werd, was zij 29), zet het beleid van schepen Maes krachtdadig verder, zodat de 
gemeente beschikt over een steeds groeiend, indrukwekkend potentieel aan jeugdvoorzie-
ningen. De erkenning als Kindvriendelijke Gemeente is een referentie te meer, een kers op 
de taart. 

Kindvriendelijke gemeente

Op zondag 6 november deelde minister van Jeugd Sven Gatz de labels Kindvriendelijke 
gemeenten uit. Het label heeft roots in de internationale Child Friendly Cities-beweging, 
gestart vanuit de Verenigde Naties en UNICEF. Het lauwert gemeenten, die het internatio-
nale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid, en wel op àlle terreinen waarmee 
kinderen en jongeren in aanraking komen.
De deelnemende gemeenten dienden een dossier in, waaruit hun kindvriendelijkheid 
moest blijken. Samen met kinderen en jongeren analyseerden zij hun beleid vanuit een 
kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie, die rekening houdt met hun jonge 
inwoners in al hun beleidsbeslissingen, dus niet alleen als het om jeugdwerk of kinderop-
vang gaat, maar ook inzake - pakweg - mobiliteit, welzijn, cultuur, veiligheid, sport... of 
zoals kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen het stelde: van de Groendienst tot het 
OCMW. 
Naast Temse zijn ook Middelkerke, Kortrijk, Dendermonde, Poperinge, Herenthout, Ger-
aardsbergen en Leuven gelauwerd. 

Kindvriendelijke acties

Door het behalen van het label krijgt de lopende werking extra impulsen. De strategische 
werkgroep kindvriendelijkheid, die bestaat uit 19 vertegenwoordigers van de verschil-
lende beleidsdomeinen, kreeg de opdracht iedereen voortdurend attent te maken op de 
kindvriendelijke visie, de langetermijnstrategie te bewaken en handvaten aan te reiken om 
de kinderrechten binnen de verschillende beleidsdomeinen te respecteren. Het komt er nu 
op aan de al intense bestaande werking te verdiepen en uit te breiden. Bovenaan het lijstje 
staat de zoektocht naar ‘antennefiguren’: mensen die dicht bij kinderen en jongeren staan 
en mee een spreekbuis, een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon kunnen zijn. Andere 
prioriteiten zijn inspraakinitiatieven, strijd tegen kinderkansarmoede en jeugdwerkloosheid. 

Info: Joke Maes, 03 710 12 26 - jeugd@temse.be - www.jeugd-temse.be - Facebookpa-
gina Jeugddienst Temse
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De burgemeester poseert met 
sleutelfiguren in het dossier (v.l.n.r.): 
Nathalie Colman, schepen Debby 
Vermeiren, Brecht Michiels en Joke Maes.


