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Perscommuniqué: 

In Sint-Agatha-Berchem opent woensdag 15 maart een nieuwe jongerenruimte officieel de deuren 

Na de omvangrijke investeringen in het aanbod activiteiten voor de leeftijdscategorie van 2,5- tot 12-

jarigen tijdens de vorige legislatuur besliste de gemeentelijke overheid om het beleid nu toe te 

spitsen op jongeren vanaf 12 jaar voor wie de afgelopen 4 jaar al tal van projecten in de steigers 

werden gezet (Jongerenvakanties, De zomer van de solidariteit, Job Jump, Jours Blancs, ...). 

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste dan ook om op initiatief van Marie Kunsch, 

Schepen voor Franstalige Jeugd, de “Espace jeunesse - Jeugdruimte” in de lokalen aan het Saint-

Moulin park op poten te zetten. 

De ruimte is uitgebouwd rond drie pijlers met diverse activiteiten: een informatiepijler, een 

activiteitenpijler en een derde pijler rond ontmoetingen en het ontwikkelen van projecten. 

De vzw “Infor jeunes Bruxelles” houdt er al op woensdag van 10.00 tot 18.00 uur en op donderdag 

van 13.00 tot 17.00 uur permanenties voor 12- tot 26-jarigen waar ze informatie vinden of hulp en 

advies krijgen aangereikt over alle domeinen die hen aanbelangen (onderwijs, opleiding, werk, 

huisvesting, gezin, gezondheid, sociale bijstand, justitie, sport en ontspanning, vakantie, 

internationale betrekkingen, ...). De toegang is vrij, gratis en anoniem. Tijdens schoolvakanties wordt 

de ruimte en het Saint-Moulin park voorbehouden aan “Jongerenvakanties” waarbij hen stages en 

allerhande activiteiten worden aangeboden. In de spelotheek kunnen kinderen, adolescenten en 

volwassenen nog steeds terecht voor het lenen van meer dan 1200 spellen en allerhande speelgoed.  

Aangestuurd door de gemeentelijke Preventiedienst heeft ook de Cel Schoolbemiddeling daar een 

vaste stek gevonden waar leerlingen uit het basis- en het secundair onderwijs samen met hun ouders 

terechtkunnen om samen naar oplossingen te zoeken voor schoolgerelateerde problemen, 

schoolondersteuning en huistaakbegeleiding. 

Het in de steigers zetten van deze “Jeugdruimte” gaat uit van de beleidskeuze om jonge 

Berchemnaren van 12 tot 26 jaar oud de kans te geven om hun burgerzin aan te scherpen door hen 

een informatie- en ontmoetingsruimte ter beschikking te stellen waar ze elkaar kunnen vinden en 

nieuwe projecten uit de grond kunnen stampen.  

“De gemeente wil samen met de jongeren een gestructureerd geheel uitwerken dat hen de 

mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten, met elkaar in discussie te gaan en actief deel te nemen 



aan het leven in de gemeente door mee hun schouders te zetten onder de Jeugdraad en als Berchems 

klankbord op te treden voor de politieke overheid”, verduidelijkt Marie Kunsch, Schepen voor 

Franstalige Jeugd. 

 

UITNODIGING 

Woensdag 15 maart, 16.00 uur: officiële opening van de “Espace jeunesse - Jeugdruimte” 

en meteen ook het “officiële” startschot voor de binnen de ruimte georganiseerde 

activiteiten.  

Afspraak dus voor deze feestelijke opening aan de Dr. Charles Leemansstraat 8 in de 

gebouwen aan het Saint-Moulin park (achter de gemeenteschool “Les Glycines”). Toegang 

tevens langs de Soldatenstraat, naast de Franstalige bibliotheek.  

Meer weten? 02/563 59 20 – jeunesse.jeugd@berchem.brussels 
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