
  

 

 

 

 
 
 

PERSBERICHT 
 
JONGCD&V Bornem wil streven naar label van "kindvriendelijke gemeente"  
 
Bornem, 13 december 2021 

We beleven erg moeilijke tijden, die in het bijzonder onze kinderen en jongeren treffen. Daarom vindt 

JONGCD&V Bornem dat we als gemeente zeker in deze tijden extra aandacht moeten besteden aan onze 

Bornemse kinderen en jongeren. Een mogelijkheid die we daartoe zien, is de opstart van de 

aanvraagprocedure om als gemeente erkend te worden als “kindvriendelijke gemeente”. Omdat 

kinderrechten nu eenmaal belangrijk zijn en bovendien best van onderuit (dus in steden en gemeenten) 

verwezenlijkt kunnen en moeten worden. Deze vraag zal dan ook tijdens de gemeenteraad van 14 

december aan het Bornemse gemeentebestuur voorgelegd worden.    

Elise Heymans: “De erkenning van “kindvriendelijke gemeente” is een label van “Bataljong” (de vroegere 

VVJ: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) dat voortbouwt op de internationale Child Friendly Cities 

beweging van UNICEF en wordt om de twee jaar uitgereikt. Daarbij neemt een jury van deskundigen niet 

alleen jeugdwerk en kinderopvang onder de loep, maar ook welzijn, cultuur, veiligheid en lokale mobiliteit 

worden door de jury beoordeeld, waarbij kinderrechten vanzelfsprekend centraal staan.”  

Jeroen Segers: “JONGCD&V Bornem is er rotsvast van overtuigd dat Bornem dit label dankzij de vele 

inspanningen uit het verleden zal kunnen behalen. Zo is een belangrijk beoordelingscriterium van 

“Bataljong” inspraak en participatie van jongeren, en laat net dat iets zijn wat al sinds jaren sterk ingeburgerd 

is in Bornem via verschillende kanalen in functie van verschillende projecten. Dit neemt echter niet weg dat 

de aanvraagprocedure voor het label van “kindvriendelijke gemeente” allesbehalve evident is. Zo moet er 

bijvoorbeeld een uitgebreid portfolio worden samengesteld, waaruit blijkt dat het huidige gemeentebestuur 

kindvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt. Er moet dus een duidelijk engagement en een duidelijke 

visie op kindvriendelijk beleid zijn van dit gemeentebestuur, waarbij vanzelfsprekend ook onze Bornemse 

jeugddienst zich achter dit voorstel en deze doelstelling moet kunnen scharen.” 

JONGCD&V zal dit voorstel tijdens de gemeenteraad van 14 december lanceren en kijkt alvast uit naar de 

mate waarin het Bornemse gemeentebestuur bereid is om de nodige stappen te ondernemen. Meer 

informatie over dit label is te vinden via https://bataljong.be/boost-je-kennis/kindvriendelijke-steden-en-

gemeenten. JONGCD&V Bornem is overigens zeker bereid om hieraan mee te werken. 
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