
Doelstelling:   participatie van kinderen en jongeren in het strategisch beleid van de stad

Uitgangspunt:   de 4 beleidsthema's die in het participatietraject Kindvriendelijke Stad 

door kinderen en jongeren als prioritair werden bevonden

Methodiek:   online vragenlijst 

Datum van het onderzoek:   juni 2017

Tab 16+ onderaan: resultaten van leeftijdscategorie 16-26 jaar

Tab Tieners onderaan: resultaten van leeftijdscategorie 13-15 jaar (eerste graad secundair)

Tab Basisschool onderaan: resultaten van leeftijdscategorie 8-12 jaar

Tab TOTAAL onderaan: de resultaten van de 3 leeftijdscategorieën naast elkaar gezet

Totaal aantal respondenten: 1.012

Aantal respondenten in de leeftijdscategorie 8-12 jaar: 345

Aantal respondenten in de leeftijdscategorie 13-15 jaar: 250

Aantal respondenten in de leeftijdscategorie 16-26 jaar: 417

VEILIGHEID OP STRAAT EN OP DE FIETS

16+ 13-15 8-12j TOT

Meer (overdekte en/of bewaakte) fietsparkeerplaatsen voorzien 33% 25% 29%

Strenger optreden tegen dubbelparkeerders die de fietsers hinderen 24% 34% 26% 28%

Alle straten zonder fietspad krijgen geschilderde fietsstrook 35% 62% 32% 43%

Méér camera's in de stad 15% 33% 46% 31%

Meer politie op straat 18% 46% 32%

Stadsbeleid uitwerken waarbij fiets zelfde prioriteit krijgt als auto 15% 15%

Veiliger maken van kruispunten 35% 50% 53% 46% 3

Vesten volledig verlichten 62% 65% 52% 60% 2

Meer verkeersbrigadiers aan scholen en gevaarlijke kruispunten 12% 29% 51% 31%

Autoloze dagen invoeren 16% 26% 37% 27%

Aanleg van 'bike lanes' op de meest gebruikte trajecten 45% 45%

Meer en betere fietspaden aanleggen 61% 71% 67% 67% 1

Binnenstad autovrij maken 19% 16% 8% 14%

Wat als... ik burgemeester van Lier zou zijn?

INHOUD RESULTATEN:

Méér camera's in de stad

Meer politie op straat

Stadsbeleid uitwerken waarbij fiets zelfde prioriteit krijgt als auto

Veiliger maken van kruispunten

Vesten volledig verlichten

Meer verkeersbrigadiers aan scholen en gevaarlijke kruispunten

Autoloze dagen invoeren

Aanleg van 'bike lanes' op de meest gebruikte trajecten

Meer en betere fietspaden aanleggen

Binnenstad autovrij maken
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Wat bevordert volgens jou de veiligheid op straat?

BASISSCHOOL TIENERS 16+



TOP 3: BASISSCHOOL

1. Meer en betere fietspaden aanleggen

2. Veiliger maken van kruispunten

3. Vesten volledig verlichten

TOP 3: TIENERS

1. Meer en betere fietspaden aanleggen

2. Vesten volledig verlichten

3. Alle straten zonder fietspad krijgen een geschilderde fietsstrook

TOP 3: JONGEREN 16+

1. Vesten volledig verlichten

2. Meer en betere fietspaden aanleggen

3. Aanleg van 'bike lanes' op de meest gebruikte trajecten

TOP 3: TOTAAL

1. Meer en betere fietspaden aanleggen (67%)

2. Vesten volledig verlichten (60%)

3. Veiliger maken van kruispunten (46%)

Algemene conclusies VEILIGHEID:

1. De beleidsbeslissing om de Vesten te verlichten, heeft een groot draagvlak bij de Lierse jongeren. (op de tweede plaats met 60%)

2. Fietsveiligheid blijft de absolute prioriteit bij jongeren. Voor de jongste leeftijdscategorie ligt de nadruk eerder op een veilige oversteek (kruispunten, 

verkeersbrigadiers,…). Bij de ouderen ligt de focus op de veiligheid van de fietser op de rijbaan.

WELZIJN

16+ 13-15 8-12 TOT

45% 32% 0% 26%

27% 32% 29% 30%

Alle jongeren met psychische problemen moeten hulp kunnen krijgen. 56% 61% 54% 57%

Alle jongeren moeten naar dokter of ziekenhuis kunnen gaan indien ziek. 78% 78% 87% 81% 2.

40% 36% 17% 31%

Alle jongeren moeten naar de school van hun eigen keuze kunnen gaan. 34% 40% 68% 47%

29% 25% 50% 35%

80% 83% 86% 83% 1.

71% 76% 84% 77% 3.

Alle jongeren moeten de mogelijheid hebben om hun favoriete sport of hobby te 

Alle jongeren moeten voldoende kledij kunnen hebben.

Alle jongeren die niet meer op school terecht kunnen (bijv. door ziekte, schorsing of 

Alle jongeren die het moeilijk hebben op school, moeten extra begeleiding kunnen krijgen.

Alle jongeren hebben recht op een warm en veilig huis.

Alle jongeren moeten voldoende en gezond eten kunnen krijgen.

Meer (overdekte en/of bewaakte) fietsparkeerplaatsen voorzien

Strenger optreden tegen dubbelparkeerders die de fietsers hinderen

Alle straten zonder fietspad krijgen geschilderde fietsstrook
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Alle jongeren die niet meer op school terecht kunnen (bijv. door ziekte, schorsing of

schoolmoeheid) zouden begeleid moeten worden zodat ze toch een diploma halen.

Alle jongeren die het moeilijk hebben op school, moeten extra begeleiding kunnen krijgen.

Alle jongeren met psychische problemen moeten hulp kunnen krijgen.

Alle jongeren moeten naar dokter of ziekenhuis kunnen gaan indien ziek.

Alle jongeren moeten de mogelijheid hebben om hun favoriete sport of hobby te beoefenen.

Alle jongeren moeten naar de school van hun eigen keuze kunnen gaan.

Alle jongeren moeten voldoende kledij kunnen hebben.

Alle jongeren hebben recht op een warm en veilig huis.

Alle jongeren moeten voldoende en gezond eten kunnen krijgen.
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Niet alle jongeren hebben het even goed in Lier. 

Welke hulp en ondersteuning vind jij het belangrijkst voor jongeren?
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TOP 3: BASISSCHOOL

1. Alle kinderen moeten naar dokter of ziekenhuis kunnen gaan als ze ziek zijn.

2. Alle kinderen hebben recht op een warm en veilig huis.

3. Alle jongeren moet voldoende en gezond eten kunnen krijgen.

TOP 3: TIENERS

1. Alle jongeren hebben recht op een warm en veilig huis.

2. Alle jongeren moeten naar dokter of ziekenhuis kunnen gaan als ze ziek zijn.

3. Alle jongeren moet voldoende en gezond eten kunnen krijgen.

TOP 3: JONGEREN 16+

1. Alle jongeren hebben recht op een warm en veilig huis.

2. Alle kinderen moeten naar dokter of ziekenhuis kunnen gaan als ze ziek zijn.

3. Alle jongeren moet voldoende en gezond eten kunnen krijgen.

TOP 3: TOTAAL

1. Alle jongeren hebben recht op een warm en veilig huis.  (83%)

2. Alle jongeren moeten naar dokter of ziekenhuis kunnen gaan als ze ziek zijn.  (81%)

3. Alle jongeren moet voldoende en gezond eten kunnen krijgen.  (77%)

16+ 13-15 8-12 TOT.

Elke jonge nieuwkomer moet een Lierse buddy krijgen om wegwijs te maken. 27% 22% 44% 31%

Elke jonge vluchteling of nieuwkomer moet betaalbare, warme kledij kunnen kopen. 15% 24% 62% 34%

20% 12% 0% 16%

Plaatsen creëren waar ze andere (Belgische) jongeren kunnen ontmoeten. 34% 20% 0% 27%

Een minimum loon geven aan elke vluchteling of nieuwkomer. 11% 25% 0% 18%

Zo snel mogelijk de Nederlandse taal en onze cultuur aanleren. 62% 57% 49% 56% 3.

Vluchtelingen zo snel mogelijk naar een andere stad of ander land begeleiden. 8% 6% 12% 9%

62% 56% 0% 59%

Ontspanningsactiviteiten voor jonge vluchtelingen. 29% 29% 59% 39%

Psychologische hulp om mogelijke trauma's te verwerken. 55% 61% 73% 63% 2.

Zorgen dat jonge vluchtelingen zo snel mogelijk naar school kunnen. 65% 63% 76% 68% 1.

Een goede, betaalbare woning aanbieden voor jonge vluchtelingen. 33% 55% 62% 50%

TOP 3: BASISSCHOOL

1. Zorgen dat jonge vluchtelingen zo snel mogelijk naar school kunnen.

2. Psychologische hulp om mogelijke trauma's te verwerken.

3. Elke jonge vluchteling of nieuwkomer moet betaalbare, warme kledij kunnen kopen.

Zorgen dat elke jonge vluchteling ondersteund wordt als hij/zij iets nieuws wil 

Opvang of begeleiding voor jonge vluchtelingen die alleen naar hier gekomen zijn (zonder 

schoolmoeheid) zouden begeleid moeten worden zodat ze toch een diploma halen. 45%

Elke jonge nieuwkomer moet een Lierse buddy krijgen om wegwijs te maken.

Elke jonge vluchteling of nieuwkomer moet betaalbare, warme kledij kunnen kopen.

Zorgen dat elke jonge vluchteling ondersteund wordt als hij/zij iets nieuws wil ondernemen (bijv.

naar een sportclub gaan)

Plaatsen creëren waar ze andere (Belgische) jongeren kunnen ontmoeten.

Een minimum loon geven aan elke vluchteling of nieuwkomer.

Zo snel mogelijk de Nederlandse taal en onze cultuur aanleren.

Vluchtelingen zo snel mogelijk naar een andere stad of ander land begeleiden.

Opvang of begeleiding voor jonge vluchtelingen die alleen naar hier gekomen zijn (zonder ouders

of familie).

Ontspanningsactiviteiten voor jonge vluchtelingen.

Psychologische hulp om mogelijke trauma's te verwerken.

Zorgen dat jonge vluchtelingen zo snel mogelijk naar school kunnen.

Een goede, betaalbare woning aanbieden voor jonge vluchtelingen.
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Wat zou je doen voor het toenemende aantal jonge vluchtelingen of nieuwkomers

die hier voor korte of langere termijn willen wonen? 
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TOP 3: TIENERS

1. Zorgen dat jonge vluchtelingen zo snel mogelijk naar school kunnen.

2. Psychologische hulp om mogelijke trauma's te verwerken.

3.

TOP 3: JONGEREN 16+

1. Zorgen dat jonge vluchtelingen zo snel mogelijk naar school kunnen.

2.

3.

TOP 3: TOTAAL

1. Zorgen dat jonge vluchtelingen zo snel mogelijk naar school kunnen.  (68%)

2. Psychologische hulp om mogelijke trauma's te verwerken.  (63%)

3.

Algemene conclusies WELZIJN:

1. Zowel uit de meerkeuzevragen als uit de individuele antwoorden bleek dat kinderen een zeer duidelijke mening hebben omtrent welzijn.

In de verschillende leeftijdscategorieen werd aangegeven dat het niet fair is te moeten kiezen uit de suggesties, aangezien het vaak om basisbehoeftes gaat 

die voor niemand in vraag mogen gesteld worden.

2. Naast basisbefoeftes (onderwijs, voeding, ziekenzorg) scoren psychische hulp en vrijetijdsaanbod voor kansarme jongeren hoog.

OPENBARE RUIMTE

16+ 13-15 8-12 TOT.

Méér woningen en appartementen die betaalbaar zijn voor jonge mensen 48% 0% 0% 48%

Méér of betere verlichting rond mijn huis of school 12% 19% 27% 20%

Betere straten en fietspaden 45% 55% 49% 50%

Méér openbare toiletten 53% 39% 33% 42%

Méér zitbanken en vuilbakjes in de stad 44% 59% 57% 53% 2.

De bouw van een grote sporthal 18% 23% 19% 20%

Gezellige winkelstraten met méér winkels 54% 49% 52% 52% 3.

Méér of betere speeltuinen en ontspanningsplekken 37% 53% 52% 47%

Méér of betere sportveldjes 31% 44% 49% 42%

Méér groen in en rond de stad (bvb. bossen, weiden, parken, moestuinen,…) 66% 77% 82% 75% 1.

TOP 3: BASISSCHOOL

1. Méér groen in en rond de stad (bvb. bossen, weiden, parken, moestuinen,…)  

2. Méér zitbanken en vuilbakjes in de stad. 

3. Gezellige winkelstraten met méér winkels.  

TOP 3: TIENERS

1. Méér groen in en rond de stad (bvb. bossen, weiden, parken, moestuinen,…)  

2. Méér zitbanken en vuilbakjes in de stad. 

3.

Zo snel mogelijk de Nederlandse taal en onze cultuur aanleren.  (56%)

Zo snel mogelijk de Nederlandse taal en onze cultuur aanleren. 

Zo snel mogelijk de Nederlandse taal en onze cultuur aanleren. 

Opvang of begeleiding voor jonge vluchtelingen die alleen naar hier gekomen zijn (zonder ouders of familie).

Betere straten en fietspaden

Méér woningen en appartementen die betaalbaar zijn voor jonge mensen

Méér of betere verlichting rond mijn huis of school

Betere straten en fietspaden

Méér openbare toiletten

Méér zitbanken en vuilbakjes in de stad

De bouw van een grote sporthal

Gezellige winkelstraten met méér winkels

Méér of betere speeltuinen en ontspanningsplekken

Méér of betere sportveldjes

Méér groen in en rond de stad (bvb. bossen, weiden, parken, moestuinen,…)
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Welke dingen zou je verbeteren zodat Lier nog leuker wordt om er te wonen?
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TOP 3: JONGEREN 16+

1. Méér groen in en rond de stad (bvb. bossen, weiden, parken, moestuinen,…)  

2. Gezellige winkelstraten met méér winkels.  

3.

TOP 3: TOTAAL

1. Méér groen in en rond de stad (bvb. bossen, weiden, parken, moestuinen,…)  (75%)

2. Méér zitbanken en vuilbakjes in de stad.  (53%)

3. Gezellige winkelstraten met méér winkels.  (52%)

16+ 13-15 8-12 TOT.

Meer hangplaatsen 22% 0% 0% 22%

Een outdoor DJ-tafel waarmee je de muziek op je gsm versterkt kan afspelen en mixen 14% 0% 0% 14%

Een kabelbaan (tokkelbaan) 0% 0% 50% 50% *

Een schaatsbaan in de winter 45% 43% 49% 46% 3.

Een reuzedoolhof 20% 26% 58% 35%

Een nieuw skatepark 22% 26% 23% 24%

Een fiets-crossparcours 13% 19% 29% 20%

Hangmatten tussen de bomen (bvb. langs de stadsvesten of in het stadspark) 39% 36% 40% 38%

Een interactieve voetbalmuur met verschillende spelopdrachten 0% 10% 18% 14%

Een openluchtzwembad of zwemvijver. 56% 57% 60% 57% 2.

Een avontuurlijk speelbos met klimparcours tussen de bomen. 44% 58% 90% 64% 1.

TOP 3: BASISSCHOOL

1. Een avontuurlijk speelbos met klimparcours tussen de bomen. 

2. Een openluchtzwembad of zwemvijver.

3. Een reuzedoolhof

TOP 3: TIENERS

1. Een avontuurlijk speelbos met klimparcours tussen de bomen. 

2. Een openluchtzwembad of zwemvijver.

3.

TOP 3: JONGEREN 16+

1. Een openluchtzwembad of zwemvijver.

2.

3. Een avontuurlijk speelbos met klimparcours tussen de bomen. 

TOP 3: TOTAAL

1. Een avontuurlijk speelbos met klimparcours tussen de bomen.  (64%)

2. Een openluchtzwembad of zwemvijver.  (57%)

3. Een schaatsbaan in de winter  (46%)

Algemene conclusies OPENBARE RUIMTE:

Méér openbare toiletten

Een schaatsbaan in de winter

Een schaatsbaan in de winter

Meer hangplaatsen

Een outdoor DJ-tafel waarmee je de muziek op je gsm versterkt kan afspelen en mixen

Een kabelbaan (tokkelbaan)

Een schaatsbaan in de winter

Een reuzedoolhof

Een nieuw skatepark

Een fiets-crossparcours

Hangmatten tussen de bomen (bvb. langs de stadsvesten of in het stadspark)

Een interactieve voetbalmuur met verschillende spelopdrachten

Een openluchtzwembad of zwemvijver.

Een avontuurlijk speelbos met klimparcours tussen de bomen.
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Welke initiatieven zouden Lier nog toffer kunnen maken voor jongeren?

BASISSCHOOL TIENERS 16+



1. Kinderen en jongeren zijn bezorgd om het milieu en willen ook in de stad meer natuur.

2. Kinderen en jongeren willen avontuurlijk spelen en sporten in de stad

VRIJE TIJD

16+ 13-15 8-12 TOT.

0% 0% 45% 15%

46% 34% 0% 40% 3.

28% 31% 44% 35%

63% 59% 45% 56% 2.

56% 57% 74% 62% 1.

29% 42% 23% 31%

32% 31% 29% 31%

* met familie of vrienden

TOP 3: BASISSCHOOL

1.

2.

3.

TOP 3: TIENERS

1.

2.

3.

TOP 3: JONGEREN 16+

1.

2.

3.

TOP 3: TOTAAL

1.

2.

3.

Algemene conclusies VRIJE TIJD:

1. Kinderen en jongeren willen zélf hun vrije tijd invullen, liefst met leeftijdsgenoten

2. Kinderen en jongeren ervaren een tekort aan evenementen en activiteiten voor hun leeftijd

Méér cultuuraanbod, specifiek voor jongeren (toneel, films, optreden,…)

De mogelijkheid om OP SCHOOL na de lesuren aan sport en spel 

Méér evenementen voor kinderen en jongeren.  (56%)

Méér plaatsen waar je zonder club vrij kan sporten of spelen.  (62%)

Méér cultuuraanbod, specifiek voor jongeren (toneel, films, optreden,…).  (40%)

Méér evenementen voor kinderen en jongeren

Méér plaatsen waar je zonder club vrij kan sporten of spelen (bvb. multifunctioneel sportveldje waar je meerdere 

Méér hobbyclubs (bvb. toneelgroep, schaakclub, crea…) of korte workshops/cursussen

Méér sportclubs of korte sportcursussen

Méér evenementen voor kinderen en jongeren. 

Méér plaatsen waar je zonder club vrij kan sporten of spelen.

Méér cultuuraanbod, specifiek voor kinderen en jongeren (toneel, films, optreden,…).  

Méér hobbyclubs (bvb. toneelgroep, schaakclub, crea…) of korte workshops/cursussen.

Méér evenementen voor kinderen en jongeren. 

Méér evenementen voor kinderen en jongeren. 

Méér plaatsen waar je zonder club vrij kan sporten of spelen.

Méér plaatsen waar je zonder club vrij kan sporten of spelen.

Interactieve speeltoestellen in de stad of het park waarmee je in groepsverband* plezier kan maken.

Interactieve speeltoestellen in de stad of het park waarmee je in groepsverband plezier kan maken.

Interactieve speeltoestellen in de stad of het park waarmee je in groepsverband* plezier kan

maken.

Méér cultuuraanbod, specifiek voor jongeren (toneel, films, optreden,…)

De mogelijkheid om OP SCHOOL na de lesuren aan sport en spel

(of ander hobbies) te doen

Méér evenementen voor kinderen en jongeren

Méér plaatsen waar je zonder club vrij kan sporten of spelen (bvb. multifunctioneel sportveldje

waar je meerdere dingen kan doen)

Méér hobbyclubs (bvb. toneelgroep, schaakclub, crea…) of korte workshops/cursussen

Méér sportclubs of korte sportcursussen
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44,90%

NVT
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Wat zou jij als burgemeester uitbreiden om de vrije tijd van kinderen

en jongeren zo leuk mogelijk in te vullen?
BASISSCHOOL TIENERS 16+


