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Persbericht : 

 
In Sint-Agatha-Berchem zijn de jonge Berchemnaren ‘CRACS’  

 
 
Sinds de eerste dagen van 2015 heeft Sint-Agatha-Berchem het handvest ondertekend waarmee ze 
"Gemeente Jongeren toegelaten" wordt.  
  
« Berchem-Sainte-Agathe, commune Jeunes admis ». Dit handvest, dat door alle raadsleden 
goedgekeurd werd, is een initiatief van de Federatie Wallonië-Brussel en biedt de kans aan Sint-
Agatha-Berchem om de zesde gemeente van het land met deze label te worden.   
 
Door de ondertekening van dit handvest, zetten alle partners van het lokale jeugdplatform, nl. de 
Schepen voor Franstalige jeugd, de jeugd- en preventiediensten, het Franstalige cultureel centrum Le 
Fourquet, de Franstalige bibliotheek, de dienst voor hulp in open milieu l'Oranger, het 
informatiecentrum voor jongeren le Kiosque, en het Project voor Sociale Cohesie Hunderenveld, een 
belangrijke eerste stap voor het ontwikkelen van een cultureel beleid voor de jongeren, één van de 
prioriteiten van het algemeen beleid van de Berchemse meerderheid.  
 
De campagne "Jongeren toegelaten" werd in 2012 door de Federatie van Franstalige jeugdhuizen in 
de steigers gezet en steunt de gemeentelijke beleidsprojecten die naar de jongeren toegespitst zijn, 
hen waarderen, hen een luisterend oor bieden en hun noden beantwoorden met het oog op hun 
emancipatie en autonomie.  
 
Het handvest waarop de campagne "Jongeren toegelaten" berust werd door de Federatie van 
Franstalige jeugdhuizen, door het lokale jeugdplatform en door een gemeentelijke overheid 
ondertekend en houdt wederkerige verbintenissen in van de ondertekenaars. Deze verschillende 
partners zullen dus in de komende maanden bijdragen tot het scheppen van een actieve 
burgerschap voor en door de jongeren en tot het ontwikkelen van acties die van deze jongeren 
tussen 12 en 26 jaar ‘CRACS’ (citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires – 
verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers) zullen maken. 
 
"Om deze initiatieven in de steigers te zetten hadden we een ruimte nodig specifiek gewijd aan het  
uitrollen van leuke projecten voor de jongeren. Gezien de komende verhuis van de Preventiedienst 
naar lokalen dichter bij het administratieve gebouw van het gemeentebestuur, zullen de lokalen 
gelegen aan het nr 8 van de Charles Leemansstraat een ruimte worden voor de Franstalige jeugd”, 
benadrukt Marc Vande Weyer, Schepen voor Franstalige jeugd.   
 
 
Zesde gemeente van het land met deze label, verbindt Sint-Agatha-Berchem zich er toe om een 
cultureel beleid voor jongeren te ontwikkelen, in de talenten van haar jongeren te investeren en zo 
de toekomst … hun toekomst te bouwen. "Onze uitdaging bestaat er nu in hen de nodige middelen te 
geven en hen te begeleiden op de weg naar de actieve burgerschap". 
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