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’t Rapport van Rotselaar 
volgens kinderen en jongeren 

 

Waarom krijgt de gemeente een rapport?  
 

Het is ondertussen zes jaar geleden dat het huidige gemeentebestuur aan de slag ging. Tijdens die zes 

jaren hebben zij belangrijke beslissingen genomen en op die manier verandering gebracht binnen de 

gemeente. De vele kinderen en jongeren in Rotselaar komen dagelijks in aanraking met deze 

aanpassingen: een nieuwe speeltuin, straatverlichting die ’s nachts wordt gedoofd, nieuwe of net 

verouderde fietspaden, enzovoort. Toch is het voor hen niet simpel om in al deze zaken hun zegje te 

doen. De jeugdraad ging daarom op zoek naar hun mening.  

Dit rapport is mogelijk gemaakt dankzij de jeugdraad en alle kinderen en jongeren die via de kinder-

enquêtes, online enquêtes of op welke manier dan ook te kennen gaven wat zij goed en minder goed 

vinden aan onze gemeente. In totaal werden maar liefst 1155 (!) antwoorden verzameld, wat van dit 

rapport een enorm belangrijk document maakt voor toekomstige bestuurders in onze gemeente.  

 De kinder-enquêtes werden afgenomen in alle lagere scholen in Rotselaar. In totaal kreeg de 

jeugdraad zo een blik op de mening van maar liefst 947 schoolgaande kinderen van 6 tot 12 

jaar. 

 De online enquête richtte zich vooral op jongeren tussen 12 en 25 jaar. De jeugdraad ontving 

204 antwoorden.  

In februari 2018 telde Rotselaar 4650 kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar. De jeugdraad is er 

m.a.w. in geslaagd om voor dit rapport +/- een kwart van alle kinderen en jongeren te bevragen.   

 

Wat vinden kinderen en jongeren van hun gemeente?  
 

 

o Maar liefst 95% van de jongeren woont graag in Rotselaar. Jongeren geven aan dat het hier 

rustig wonen is, maar ook dat de sfeer tijdens Rock Werchter een jaarlijks hoogtepunt is. 

Jongeren vinden dat er in de gemeente veel ontspanningsmogelijkheden zijn. Het Meer, 

sportverenigingen, fijne evenementen en verschillende jeugdverenigingen zijn een troef. 

o Bij de bevraagde kinderen geeft 81% aan dat ze graag in Rotselaar woont.  

(Opmerking: sommige kinderen gaan wel naar school in de gemeente maar wonen hier 

echter niet, en duidden daardoor mogelijks ‘nee’ aan) 

 

o Rotselaarse kinderen (66%) en jongeren (74%) gaan graag naar school.  

o Hoewel kinderen over het algemeen graag naar school gaan, waren er opvallende 

verschillen in de cijfers wanneer je de lagere scholen vergelijkt. De vrije basisscholen 

scoorden op deze vraag opvallend beter (beste score is 78%) dan de gemeentescholen 

(laagste score is 59%). De oorzaak van dit verschil werd in de enquête niet bevraagd.  
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o Kinderen en jongeren brengen in hun vrije tijd veel momenten door in sport-, muziek- of 

jeugdbewegingen. 

 

o Rotselaar is een sociale gemeente. Zowel kinderen (78%) als jongeren (83%) geven aan hun 

buren te kennen. Jongeren geven bovendien aan dat er veel plaatsen zijn waar buurtbewoners, 

vrienden en leeftijdsgenoten elkaar kunnen ontmoeten (91%).  

 

 

o Wanneer de resultaten binnenkwamen van de kinder-enquêtes kwam één duidelijk 

verbeterpunt naar boven: de Rotselaarse kinderen willen meer speeltuinen!  

(Het is nodig te vermelden dat deze enquête plaatsvond in april, wanneer de grote nieuwe 

speeltuin aan het Meer nog niet geopend was.)  

 

o Meer dan de helft van de jongeren ervaart onveilige fietspaden in de gemeente.  

 

o Bij jongeren werd getoetst naar mogelijke drempels om zich aan te sluiten bij muziek-, sport- 

of jeugdverenigingen. 10% van de jongeren gaf aan dat een te hoge kostprijs bij hen een 

bepalende factor is.  

 

o Wat inspraak en participatie betreft moet het vanuit de ogen van jongeren toch beter. Bijna 

30% geeft aan dat de gemeente onvoldoende de mening vraagt van burgers, en (slechts) 30% 

is er van overtuigd dat de gemeente aan de slag gaat met hun mening of die van anderen. De 

enquête toonde ook dat de adviesraden van de gemeente weinig bekend zijn bij de jeugd. De 

jeugdraad staat met 56% bekendheid bovenaan, net als de kindergemeenteraad met 35%. De 

meeste andere adviesraden waren door nog geen tien procent van de jongeren gekend.  
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Toekomstmuziek  
7 uitdagingen voor het nieuwe gemeentebestuur 

 

1. Veilige fietspaden en oversteekplaatsen  

Kinderen voelen zich volgens onze enquête veilig op weg naar school. Bij de jeugdraad leeft echter het 

vermoeden dat dit veiligheidsgevoel vooral te danken is aan de begeleiding van ouders en 

oversteekmama’s of –papa’s. De oudere jeugd geeft namelijk aan dat er belangrijke problemen zijn 

met onveilige fietspaden.  

De jeugdraad verwacht dat de gemeente meer dan ooit inzet op veilige fietspaden en 

oversteekplaatsen, met een nadrukkelijke prioriteit voor straten en buurten waar veel kinderen en 

jongeren passeren (in de buurt van scholen, chiro- of scoutsterreinen, etc.). De jeugdraad vraagt 

daarom onderstaande aanpassingen: 

 Het is dringend tijd dat de Aarschotsesteenweg veiliger gemaakt wordt voor fietsers en 

voetgangers! Dit werd in de jongerenenquête aangestipt als één van de slechtste zaken 

aan onze gemeente.  

 Geef meer informatie over de nieuwe fietsstraten. Er moet bovendien voldoende controle 

zijn op deze wegen.  

 Het fietspad op de Provinciebaan tussen Rotselaar centrum en Werchter moet veiliger, 

eventueel met een duidelijke scheiding tussen het fietspad en de autoweg.  

 De jeugdraad verwacht een ambitieus toekomstplan voor verbeteringen in de fiets- en 

voetpadeninfrastructuur. De jeugdraad wil hierbij adviseren over gevaarlijke plaatsen die 

aangepakt moeten worden.  

 De gemeente moet voldoende oversteekplaatsen voorzien in de buurt van scholen en 

chiro- en scoutsterreinen.  

 Het station van Wezemaal voelt ’s nachts onvoldoende verlicht en veilig, vooral met 

betrekking tot de fietsenstalling.  

 

2. Blijf investeren in ons jeugdwerk 

Jeugdhuizen en jeugdbewegingen spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Hun 

aanwezigheid blijkt bovendien een belangrijke reden waarom jongeren graag in Rotselaar wonen. De 

enquête toont hoe broodnodig de subsidies en begeleiding zijn om deze verenigingen te 

ondersteunen. Subsidies voor hun werking, project-, lokalen- en vormingssubsidies, fuifcheques, extra 

geld voor speelstraten en een enthousiaste jeugddienst moeten in de toekomst gegarandeerd blijven.  

Daarnaast wil de jeugdraad nog vier aanbevelingen doen: 

 

 De jeugdraad verwacht een investering in de infrastructuur voor Jeugdhuis Mena. De 

gemeente is hier aan zet, aangezien het gebouw hun eigendom is. De jongeren in het 

jeugdhuis verdienen een aantrekkelijk gebouw dat voldoet aan de basisverwachtingen 

van onze jeugd, wat momenteel niet het geval is.  

 De jeugdraad hoopt dat het nieuwe gemeentebestuur begeleiding biedt wanneer het 

gaat over de infrastructuur van onze verenigingen. Bij Jeugdhuis Floere Bloes hoopt de 
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jeugdraad dat de gemeente mee nadenkt over de inzet van onafhankelijke experten 

en creatieve manieren om het gebouw te verbeteren.  

 De gemeente moet bekijken welke rol zij, maar ook andere actoren (zoals Huis van het 

Kind) kunnen spelen om de drempel naar sport-, muziek- en jeugdverenigingen te 

verlagen. Het aanbod (en bijhorend prijskaartje) in kaart brengen lijkt voor de 

jeugdraad een eerste, belangrijke stap.  

 De samenwerking tussen alle Rotselaarse verenigingen voor kinderen en jongeren 

moet mee ondersteund worden vanuit de gemeente.  

 De gemeente moet actief de jeugdhuizen en jeugdbewegingen adverteren en zo 

ouders, kinderen en jongeren op de hoogte te brengen van het uitgebreide aanbod.  

 

3. Creëer speelzone en groene ruimte 

Uit de kinder-enquêtes kwamen erg positieve cijfers, zoals dit rapport al vermeldde. De roep naar meer 

speeltuinen was echter duidelijk. De enquête werd opgesteld voor de opening van de grote speeltuin 

aan het Meer, maar er zijn zeker nog andere mogelijkheden die bekeken moeten worden: 

 

o De gemeente moet bekijken op welke manier kinderen tijdens schoolvakanties gebruik 

kunnen maken van de speelplaatsen in lagere scholen, of een goed alternatief 

voorzien.  

o De jeugdraad wil graag dat er meer gebruik wordt gemaakt van het landschapspark op 

de wei van Werchter. Daar zijn enorm veel mogelijkheden, maar die moeten meer  

gepromoot worden, eventueel met een kick-off-activiteit.  

o Enkele jongeren van het skatepark (te Sportoase) stelden een nota op die via een 

participatief project tot stand kwam met hulp van andere skaters en gebruikers van 

het park. De jeugdraad wil dat de gemeente de gevraagde uitbreiding mee 

ondersteunt.  

o Het ervaren van weinig natuur, speelplekken en speeltuinen is volgens de kinder-

enquête het sterkst aanwezig in het centrum van Rotselaar. De gemeente moet, in 

overleg met de scholen, jeugdraad en kindergemeenteraad, op zoek naar oplossingen.  

o De gemeente moet bekijken hoe ze ook indoor speelmogelijkheden kunnen voorzien.  

o Vrije gronden mogen niet allemaal volgebouwd worden. Ze moeten ook ingericht 

worden als groene ruimte en speelzone. De jeugdraad hoopt op een duidelijk 

engagement om vrije gronden op deze manier in te richten.  

 

4. Investeer in het Meer van Rotselaar 

Jongeren nomineren het Meer van Rotselaar als hun favoriete plek. Deze troef moet door de gemeente 

meer worden uitgespeeld. De jeugdraad doet de volgende aanbevelingen: 

 Tijdens de zomermaanden moeten kinderen en jongeren unieke ervaringen 

kunnen beleven aan het Meer. Activiteiten zoals yogasessies, 

beachvolleywedstrijden, avondzwemmen of festivalletjes zouden een enorme 

troef zijn. 

 Op zonnige zomerdagen moet het Meer langer open blijven.  

 De jeugdraad wil investeringen zien in de infrastructuur. Investeringen zijn nodig 

om het Meer ook in de toekomst aantrekkelijk en veilig te houden. 
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- De sanitaire voorzieningen en reddersfaciliteiten zijn verouderd en niet 

up-to-date. Hier wordt veel commentaar op gegeven door inwoners en 

andere bezoekers.   

- De jeugdraad wil graag een uitbreiding van de drank- en eetfaciliteiten, 

eventueel in samenwerking met de uitbaters van de cafetaria. Een 

zomerse beachbar op het terrein zou zowel voor jongeren als volwassenen 

een fijne toevoeging zijn.   

- Verlichting op het wandelpad rond het meer maakt deze plaats ook in de 

winter toegankelijker en aantrekkelijker.  

 In de zone rond het Meer zouden meer vuilbakken geplaatst moeten worden, die 

dan ook regelmatig geledigd worden. Er is nood aan preventie rond afval en 

optreden tegen sluikstorten.  

 

5. Bevraag onze lagere scholen 

De jeugdraad wil, net als elke juf, meester en ouder, dat kinderen graag naar school gaan. We waren 

blij verrast dat de kinderen aangaven dat dit meestal het geval is.  

De verschillen tussen de basisscholen zijn echter opvallend, en de jeugdraad geeft het toekomstig 

gemeentebestuur de uitdaging om te zoeken naar een verklaring. We hopen op een bereidheid tot 

investeren indien dit nodig blijkt.  

De jeugdraad doet alvast de oproep om een bevraging op te stellen voor leerkrachten en leerlingen, 

best op wederkerende basis waardoor verbetering (of problemen) zichtbaar worden en gemonitord 

worden. Op die manier kan de situatie langs twee kanten geëvalueerd en aangepakt worden.  

 

6. Communiceer met jongeren 

Slechts 5% van de jongeren leest het infoblad van de gemeente (‘Trots’). De gemeente moet dus op 

zoek naar andere (aantrekkelijkere) manieren om haar jongeren te informeren. De jeugdraad wil 

daarom zelf drie voorstellen doen: 

 Een mobiele app van de gemeente zou getuigen van een moderne mindset. Deze 

app moet vooral dienen om de vele activiteiten te bundelen en praktische 

informatie te geven (bijvoorbeeld over de openingsuren van het Meer, de 

hondenweide, het containerpark, enzovoort).  

 Maak de Trots aantrekkelijker voor jongeren, eventueel door de achterflap te 

voorzien voor jeugdige evenementen of initiatieven.  

 Initiatieven zoals ‘Maak je buurt mee’ zijn belangrijk om burgerparticipatie te 

installeren in onze gemeente. Dergelijke initiatieven moeten voldoende 

gepromoot en afgesteld worden op Rotselaarse jongeren. De gemeente moet ook 

initiatieven nemen om kinderen te bevragen.  

 

7. Word een vijf-sterren-gemeente 

De jeugd van Rotselaar geeft haar gemeente gemiddeld vier op vijf sterren! Dit is een fantastisch 

resultaat. Wij geloven dat dit het gevolg is van bewonderenswaardige inzet van scholen, verenigingen, 

betrokken jongeren, burgers en de gemeente zelf. We dagen jullie uit om er samen met ons een vijf-

sterren-gemeente van te maken.  
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