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Inleiding
Liggen kinderen en jongeren wakker van milieu, natuur en duurzaamheid? Zeker en vast! Meer nog, kinderen en
jongeren hebben vaak een bijzonder goed inzicht in de verschillende problematieken binnen deze thema’s, ze
zien de hoogdringendheid in van een aanpak hiervan én hebben straffe ideeën over oplossingen.
Dat is een duidelijke vaststelling die we kunnen maken wanneer we de belevingsonderzoeken onder de loep nemen van steden en gemeenten die in de periode 2012 tot en met 2018 trajecten aflegden in kader van het label
‘kindvriendelijke steden en gemeenten’.
Dit rapport is een synthese van heel veel input rond milieu, natuur en duurzaamheid uit deze belevingsonderzoeken1. Het rapport wil een ‘bril’ aanreiken die de lezer in staat stelt om naar deze thema’s te kijken - die meer
dan ooit op de agenda staan op lokaal, nationaal en internationaal niveau – door de ogen van kinderen en jongeren. Een blik die uitgerekend voor dit thema zeer waardevol is. Kinderen en jongeren moeten nu éénmaal nog een
lang leven verder met beslissingen die vandaag genomen worden. Zij zijn de generatie die de effecten van klimaatverandering, die nu al onomkeerbaar zijn, zullen voelen.

1 De input komt uit onderzoek uit de volgende steden en gemeenten: Aarschot, Beersel, Denderleeuw, Dendermonde, Geraardsbergen, Halle,
Hasselt, Hoogstraten, Roeselare, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Temse en Turnhout.
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Natuur en groene ruimte
Kinderen en jongeren vinden groen, natuur, water,… in de stad of gemeente enorm belangrijk. Hoe kinderen en
jongeren leven, wonen, spelen, naar school gaan,… in hun stad of gemeente, wordt in belangrijke mate bepaald
door de aanwezigheid van natuur en groene ruimte. En veel kinderen en jongeren vinden dat er in hun stad of
gemeente, vooral in de centra, te weinig groen en natuur is. De stad of gemeente is grijs en koud, er zijn te veel
stenen en te weinig groen.
“De stad is niet groen maar grijs, alé soms is het grijs, de stenen zijn grijs, de kerk is grijs.”
“Ik vind de stenen lelijk, zo grijs en zo lelijk!”
“Beton geeft een koude, ongezellige sfeer. Er moet groen zijn om een warm gevoel te hebben.”

Wanneer kinderen en jongeren hun droombuurt mogen tekenen of mogen aangeven waarop ze zouden inzetten
als ze zelf burgemeester zouden zijn, dan krijgen groen, natuur, dieren, bloemen, bomen,… daar vaak een prominente plek in.
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Groene ruimte, natuur, de aanwezigheid van water in de openbare ruimte heeft immers tal van functies voor
kinderen en jongeren: kleuters gaan graag op verkenning in de natuur, kinderen vinden het fijn om avontuurlijk
te spelen op groene plekken, voor jongeren zijn groene ruimtes ideale plekken om te chillen, af te spreken met
vrienden.
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Ze geven ook aan dat meer groen en natuur niet enkel het belang van henzelf dient, maar ook van volwassenen,
de gezondheid en het welbevinden van alle inwoners, dieren, en het milieu in het algemeen zoals volgende citaten mooi beschrijven:
“Als ik burgemeester zou zijn, dan zou ik veel meer parkjes, bomen, bloemen,… planten in de gemeente. Bomen die zijn goed voor onze zuurstof. Bloemen zijn mooi. Het is ook zeer rustgevend na een lange werkdag
even in een parkje een mooie wandeling te maken.”
“De stad moet groener zijn. Er is overal beton. Wat planten, bloemen, gras,… Het nieuwe stationsplein is
teveel beton. Groen is gezond, het geeft je het gevoel van geluk. We voelen er ons gezonder en gelukkiger
door.”
“Er moeten meer vogelhuisjes en konijnenholen zijn, zodat vele dieren daar kunnen wonen. Zo gaan de diertjes minder op straat lopen en gaan ze minder snel dood. Al dat groen is ineens goed voor het milieu!”
“Als ik burgemeester zou zijn, dan zou ik meer bossen zetten voor de dieren. Ik zorg ervoor dat de gorilla’s,
olifanten, tijgers niet meer bedreigd worden. En voor de vogels in de winter zet ik bolletjes met zaad in elk
parkje.”

Kinderen en jongeren benoemen de nood aan meer groene ruimte dan ook op diverse manieren:
• Meer bossen
• Meer groene pleintjes
• Groene rotondes
• Meer groen op school
• Meer speelgroen
• Groene middenbermen
• Speelbossen met bomen om in te klimmen
• Meer bomen en struiken op straten
• Groendaken
• Een grote groene markt
• Meer bloembakken op straat
• Eetbare beplanting (noten- en fruitbomen)
• …
Wanneer kinderen en jongeren de nood aan meer groen in hun gemeente of stad aankaarten, hebben ze het dus
niet enkel over uitgebreide groene ruimtes als bossen en parken. Ze schuiven ook bomen en struiken in de straten, groene middenbermen en rotondes,… naar voren. Groene elementen integreren in de bestaande openbare
ruimte dus. Samen met bankjes, leuke zitplekken,… maakt dat de stad of gemeente bovendien vrolijker en gezelliger.
De school is één van de plekken bij uitstek waar volgens kinderen en jongeren nog veel meer kan gedaan worden
rond groen en natuur. Kinderen en jongeren pleiten voor groenere speelplaatsen. Nu zijn heel veel speelplaatsen een grote grijze vlakte, terwijl kinderen en jongeren er heel wat tijd spenderen. Jongeren geve n aan dat de
scholen bovendien vaak in het centrum gelegen zijn; een opportuniteit dus om natuur middenin de stad te brengen.
“Ik wil graag een groenere school.”
“Een voetbalveldje op gras in de school.”
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De groene ruimtes die er zijn, moeten ook blijven bestaan én beter onderhouden worden vinden kinderen en
jongeren. Ze zien niet graag dat groen verdwijnt en plaats moet maken voor ‘beton en bakstenen’.
“Er moeten minder bomen gehakt en meer bossen geplant worden!”

Voor het onderhoud van het aanwezige groen en het zorgen voor meer groen in de stad zien kinderen en jongeren niet enkel een taak weggelegd voor de gemeente, maar ook voor haar inwoners. Een voorstel is om stadsmoestuinen aanleggen, waar scholen mee kunnen instaan voor het onderhoud. Of een ‘Dag van het Park’ organiseren, waarop iedereen die wil in het park bloemen of bomen kan komen planten of onderhouden. Laat ons dan
allemaal samen bossen planten. Een ander kind stelt nog een andere maatregel voor:
“Als ik burgemeester was, dan zou iedereen 1 of meer bomen in de tuin moeten hebben. Alleen als je geen
tuin hebt niet, dan kan dat niet.”

Ook het natuurelement ‘water’ is enorm belangrijk in de leefwereld van kinderen en jongeren. Vooral kinderen
zouden graag meer (toegankelijk) water willen in de gemeente. Onder verschillende ‘vormen’ komt water aan
bod in gesprekken, tekeningen van droombuurten en andere methodieken:
• Fonteinen, liefst van al nog ‘springfonteinen’ waartussen kinderen kunnen spelen en lopen
• Rivieren, meren, stranden, vijvers
• Regenplassen
• Waterspeeltuinen
• Standbeelden die water kunnen spuiten en waarop kinderen mogen spelen
• Kleine beekjes in het centrum van de gemeente
• …
“Ik wil graag meer rivieren en meren in de gemeente (het moet wel mooi zuiver water zijn)”
“Ik wil graag meer strand en water (maar geen regen)”

Uit observatiemomenten blijkt ook telkens dat jonge kinderen erg worden aangetrokken tot spelen met water.
Zelfs regenplassen hebben een enorme aantrekkingskracht. Stenen in gooien, springen in de plassen,… Wanneer
daarop doorgevraagd wordt, zouden ze dat graag het hele jaar door kunnen doen.
“We spelen supergraag in de plassen, alleen jammer dat het daarvoor altijd eerst moet regenen”

Kinderen willen dus vaker water in het straatbeeld zien, maar zijn zich ervan bewust dat dat niet altijd evident is.
Ze geven dan zelf aan dat ze hiermee misschien teveel plaats zouden innemen in het straatbeeld en dat er niet
zomaar altijd overal water ter beschikking is.
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Tieners en jongeren halen niet meer de ‘speelwaarde’ aan van water, maar vinden plekken met water dan weer
ideaal om tot rust te komen, te chillen, om op je gemak te zijn.
“Aan het water kunnen we echt genieten van vrienden, zon, natuur,… en zijn we op ons gemak.”
“Wij vinden het leuk wandelen op plaatsjes waar er bankjes staan, waar er gras en een vijver is.”
“De vaart is mooi. Ik vind dat heel fascinerend om daar te zitten. Eigenlijk heeft die plaats een betekenis
voor mij. Ik kom daar bijna elke dag tot rust.”

Als een stad of gemeente water of een waterloop door haar grondgebied heeft stromen, wordt dat vaak aangehaald door kinderen en jongeren.
“Het is leuk om over de brug van de Schelde te wandelen want dan kan je het water onder je voeten zien”

Maar de aanwezigheid van een waterloop in de stad of gemeente, wordt niet enkel positief beleefd. Zo kan er
vaak meer gedaan worden met de aanwezigheid van water, vinden kinderen en jongeren.
“Halloween kan misschien gevierd worden op de Schelde met allemaal griezels”
“Aan de vaart zouden we meer pop-ups organiseren. Ze deden dat in de zomer en dat was echt leuk. Er zat
daar altijd veel volk.”

Ook halen ze vaak aan dat rivieren, beken,… in de stad vervuild zijn en stinken.
“De schelde moet properder worden”
“Het water in het park is zo kizzig.”
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“De kop van de vaart is eng want er hangt een slechte geur. Ik vind het eng om er te fietsen want dan heb je
het gevoel dat je vervuild wordt. Wie wil daar nu kajakken, met die geur?”
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Open vs bebouwde ruimte
Kinderen en jongeren maken zich zorgen over het evenwicht tussen bebouwde en open ruimte. Alles wordt
steeds meer volgebouwd, ze zien steeds meer open (vaak groene) ruimte verdwijnen en volgebouwd worden
met huizen, winkels en industrie. Ze halen plekken aan waar ze vroeger gingen spelen en die nu volgebouwd zijn.
Kinderen en jongeren beseffen dat huizen, winkels, … nodig zijn (gebouwen krijgen zeker een plek in de tekeningen van droombuurten bijvoorbeeld) maar het evenwicht tussen open en bebouwde ruimte is voor veel kinderen en jongeren helemaal zoek.
“Stop met nog meer huizen en appartementen te bouwen!”
“Er wordt teveel milieu weg gehaald om huizen te verkavelen of appartementen op te zetten en dat is spijtig!”

Vooral fabrieken en appartementsgebouwen moeten het ontgelden bij kinderen en jongeren.
“Minder gebouwen, minder fabrieken!”
“Ik zou graag minder appartementen willen. Dat is niet zo mooi.”
Wat betreft appartementen zijn er ook kinderen die de nuance zien, want hoewel appartementsblokken doorgaans geen attractieve gebouwen zijn in hun ogen, is meer inzetten op hoogbouw net een element om het volbouwen van de open ruimte tegen te gaan. In volgend citaat biedt een kind dan ook een mooi compromis:
“Als ik burgemeester zou zijn, dan zou ik mooie, kleurrijke appartementen bouwen in plaats van villa’s, rijhuizen,… Want dan kunnen er meer mensen op een kleinere plek wonen. De plek die dan vrijkomt kunt u
gebruiken als park, speelplein,…”

Kinderen en jongeren leggen de link tussen het steeds meer volbouwen van de openbare ruimte aan de ene
kant, en hun verminderde speelkansen en de impact op het milieu aan de andere kant:
“Er moeten geen huizen meer komen in onze straat maar wel een speeltuin voor de kinderen die daar wonen”
“Er staan veel huizen maar er is geen plaats meer om buiten te spelen. Dat vinden we niet leuk.”
“Er is wel veel natuur in de gemeente maar die verdwijnt omdat ze maar blijven huizen bouwen.”
“Ze gaan een woonzone bouwen maar het zou toch beter zijn om daar een park te zetten. We zijn hier al
met zoveel, als dan dat park er komt trekt dat veel volk en dat park is beter voor het milieu”

Veel steden en gemeenten hebben te kampen met leegstand. Dat zien kinderen en jongeren ook en dat vinden
ze verspilde ruimte, zeker wanneer ze tegelijkertijd merken dat open ruimte continu blijft verdwijnen voor
nieuwe verkavelingen. Kinderen en jongeren pleiten er in kader van leegstand voor om hier verstandiger mee om
te gaan en meer in te zetten op het behoud van open ruimtes en beter benutten van bestaande bebouwde
ruimte.
“Waarom worden bestaande en leegstaande gebouwen niet eerst gebruikt voor er nieuwe gebouwd worden?”
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“Er mogen geen nieuwe huizen komen tot er overal mensen wonen in de bestaande huizen en leegstaande
huizen.”
“Verlaten gebouwen moeten afgebroken worden en hier moeten pleintjes of groen komen.”

Ze vinden bovendien ook dat daar waar er nu natuur of open ruimte is, niets meer gebouwd mag worden. Ze zijn
dus voorstander van de zogenaamde ‘betonstop’.
“Geen huizen op plekken die nu groen zijn.”
“Er is geen groen meer voor de kinderen, ze moeten nu stoppen met bouwen!”
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Afval en vervuiling
Heel vaak vinden kinderen en jongeren hun gemeente vuil, niet proper. Glas rond de glasbak dat niet opgeruimd
wordt, afval dat in steegjes en bloembakken ligt en blijft liggen, sigarettenpeuken op straat, hondenpoep op de
speelpleinen,… Ze geven aan dat dit hun beleving van de openbare ruimte negatief beïnvloedt. Kinderen en jongeren zijn vaak verbolgen over het feit dat mensen ‘zomaar’ hun afval op straat gooien.
“Ik vind dat er te veel afval is in de gemeente want als ik naar mijn sport ga dan zie ik soms dingen dat ik
zeg van ‘waarom gooien mensen dat nu op de grond?’.”
“De mensen moeten zorg dragen voor de natuur en geen papier op de grond gooien.”

Er zijn twee specifieke soorten afval die op de meeste frustratie kunnen rekenen bij kinderen en jongeren. Een
eerste zijn sigarettenpeuken. Kinderen en jongeren stellen voor om meer peuk-asbakken te plaatsen aan bushaltes of andere plekken waar mensen vaak moeten wachten. Een ander voorstel is het installeren van rookvrije
zones aan speelterreintjes, aan de schoolpoort, aan bushaltes,…
“Er liggen veel te veel sigaretten op het voetpad”
“Als ik burgemeester zou zijn dan mag niemand nog sigaretten roken of op straat gooien.”

Een tweede, zeer veel voorkomende frustratie is hondenpoep een -plas.
“De mensen kuisen de kakjes van hun hond niet op en dat is niet leuk om dat te zien”
“Er mogen geen honden meer plassen bij de speeltuinen voor kinderen”
“Overal ligt kaka op de grond. Er staan nergens vuilbakken om de kaka weg te gooien.”
De gemeente kan sterker faciliteren dat hondeneigenaars hondenpoep niet op straat laten liggen, onder andere
door ‘dispensers’ te plaatsen met zakjes voor hondenpoep.
“Ik zou overal van die stokken leggen met plastic zakken erin voor mensen die een hond hebben die hun drol
daar in kunnen stoppen.”
Sommige kinderen en jongeren pleiten voor meer hondenuitlaatweides, anderen vinden dat dan weer net vies:
deze worden te weinig onderhouden en stinken erg. Soms liggen zulke weides ook naast parken of speelplekken.
Zeker bij warm weer ondervinden kinderen dan last van de stank wanneer ze spelen.
De gemeente kan ook meer bestraffen hierop volgens sommige kinderen en jongeren.
“Ze moeten camera’s zetten om te kijken wie de grote boodschap van honden niet opruimt en dan een
boete geven.”
Van heel jong al zijn kinderen gefrustreerd door hondenpoep. Ook kleuters halen dat aan in belevingsonderzoek.
En ook zij brengen hun oplossingen naar voor om de hondenpoepproblematiek aan te pakken:
“Flikkerlichtjes in hondenpoep zetten zodat we het zeker zien voordat we er in trappen”
“Geen dieren meer verkopen”
“Over de hondenpoep springen”
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Om afval in de gemeente tegen te gaan, vinden kinderen en jongeren het nodig om voldoende vuilbakken te
voorzien. Zeker aan speelplekken vinden kinderen het belangrijk voldoende vuilbakken te plaatsen. Te vaak zijn
de plekken waar kinderen spelen vervuild, vinden ze er afval, glas,… terug.
“Ik wil meer vuilnisbakken omdat er geen vuil in mijn droomwijk mag zijn en ik wil geen vervuiling”
“Ik zou graag extra vuilbakken willen want er zijn luie mensen en die gooien anders hun papiertjes in de
natuur en dat wil ik niet”
“Meer vuilbakken plaatsen zodat de aarde niet meer vuil is”

Om mensen aan te zetten hun afval in de vuilbakken te deponeren, is een voorstel van kinderen om zingende
vuilbakken te plaatsen, zoals die in de Efteling. Nog een manier is om aan de vuilbak ken grote plakkaten te plaatsen, ontworpen door kinderen, met een duidelijke boodschap erop.

Kinderen en jongeren beseffen dat het plaatsen van vuilbakken in de openbare ruimte vaak zwerfvuil en sluikstorten aantrekt. Overigens gebruiken zelfs jonge kinderen gebruiken die terminologie letterlijk in gesprekken.
“Door vuilbakken te zetten, komen volwassenen daar altijd hun huisvuil zetten.”
“Er is altijd zo veel zwerfvuil op de grond!”
“Ik wil dat mensen minder sluikstorten.”

Overheden kunnen vuilzakken goedkoper maken om dat tegen te gaan. Ook het systeem van statiegeld wordt
(niet altijd door de letterlijke benaming) door jongeren én kinderen aangehaald als oplossing voor afval op
straat.
“Het afval binnendoen in een winkel, en daarvoor geld terug krijgen”

Kinderen en jongeren geven vaak aan hun eigen afval in hun jaszak te steken tot ze bij een vuilbak komen, hoewel ze dat geen prettig idee vinden. Onderstaand citaat geeft het ‘experiment’ weer dat een jongere ondernam:
“Toen ik onderweg van school naar huis eens alles van papier dat we tegenkwamen meenam, zaten mijn
handen en zakken vol papier en flesjes.”

Kinderen en jongeren vinden dat volwassenen ook hun afval moeten bijhouden in hun jaszak, in het vuilbakje
van de auto,… maar ze stellen vaak vast dat volwassenen een andere houding hebben t.o.v. afval op straat
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gooien dan zij zelf. Er zijn er die aangeven dat ze volwassenen hierop ook aanspreken, maar dat de reacties dan
eerder gelaten zijn.
“Mijn papa zegt dan ‘jaja’”

Als voor kinderen vaak beloningssystemen worden gebruikt om hen te stimuleren bepaald gedrag te stellen, halen zij dat binnen dit thema aan als manier om volwassenen aanzetten minder vervuiling:
“Per 10 keer dat je iets in de vuilnisbak gooit, krijg je een euro of een zak snoep”

Veel vaker dan te belonen echter, wordt controleren op en bestraffen van sluikstorten geopperd. De politie kan
er meer op toezien dat mensen niet vervuilen, en een boete uitschrijven als ze merken dat iemand zich daar niet
aan houdt.
“Zet op plekken waar veel afval is camera’s en stuur dan de mensen die afval laten liggen naar de politie en
geef ze een boete. Zo leren ze het!”
“Doe iets aan de natuur: als je iets op straat gooit wordt het leven voor jou heel duur!”
“Ik zou iedereen die ik een papiertje op de grond zie gooien een boete geven van 25 euro.”
“Iedereen die alles in de natuur gooit zet ik twee dagen in een bikini in de gevangenis!”

Ze stellen ook voor om meer zwerfvuilacties te organiseren in buurten. Alle bewoners samen kunnen dan de
buurt proper houden.
“Er zouden dagen moeten zijn waarop we met zijn allen afval ophalen om de hele gemeente proper te maken.”

Ze wijzen echter ook op de verantwoordelijkheid van de gemeente om voldoende te investeren in personeel en
materiaal om de stad of gemeente proper te houden.
“Als ik burgemeester was, dan zou ik meer mensen inzetten om papiertjes en ander vuil weg te doen van de
stoep.”
“2 vuilnismannen aannemen: 1 om het vuil te scheppen en 1 om de vuilzak open te houden. Er moeten ook
genoeg knijpers worden aangekocht om het vuilnis te kunnen oprapen.”
“Als ik burgemeester was dan zou ik natuuroppassers aannemen.”
“Meer mensen die vuilbakken leeg maken.”
“Meer vuilnismannen inzetten is goed voor het milieu.”

Kinderen en jongeren kaarten ook heel sterk de vervuiling van het klimaat in het algemeen aan en zijn zich zeer
sterk bewust van die problematiek. CO2-uitstoot, de opwarming van het klimaat, vermindering van biodiversiteit,… zijn thema’s die kinderen en jongeren niet uit de weg gaan in belevingsonderzoeken. We moeten zorg dragen voor de natuur, die op haar beurt zorg draagt voor ons.
“De natuur geeft ons ook zuurstof.”
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“Het klimaat is belangrijk want dieren kunnen er dood van gaan en de natuur kan er slecht van worden”
“De lucht wordt vervuild en bomen vallen dan om.”
“Afval is niet goed voor de natuur, daar gaat ze van kapot.”
“Er is te veel plastiek in de zee, dieren gaan dood, er zijn veel minder soorten dieren.”

Naast auto’s (daaraan wordt een apart hoofdstuk gewijd) zien kinderen en jongeren ook de industrie als grote
bepalende factor voor de vervuiling van het klimaat.
“Ik wil minder fabrieken! Dat er minder vuile lucht is en dat er terug wat natuur is en dat er weer normale
winters zijn en terug de normale lente is en de zomer en de herfst! Dat er geen stinkende lucht is dus ‘dag
vuile lucht en hallo frisse lucht’!”
“Alle fabrieken zouden dicht doen want dat is milieuvervuilend”
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Duurzaam leven en duurzame energie
Overheden kunnen meer informeren en sensibiliseren over hoe inwoners zelf een steentje kunnen bijdragen
aan het milieu en vervuiling kunnen tegengaan door een meer duurzame levensstijl aan te nemen. Het promot en
van vegetarisch eten, informatie geven over eerlijke en duurzame kledij, aanzetten tot kleine ingrepen in het
dagdagelijks leven van inwoners die alles opgeteld voor een duurzame toekomst zorgen.
“Ik zou wat meer aan de mensen vragen om zich in te zetten voor het milieu zodat er meer kinderen kunnen
buiten spelen. En ik vind dat er iets aan gedaan moet worden want zo kan het niet verder. Verwarmingen
moeten zachter, deuren dicht doen,… Zo kunnen we het milieu ook al een stuk helpen.”
“Minder papierwerk en meer e-mails zodat je de bomen kan sparen.”
“Iedereen moet blijven sorteren en alles op de juiste plek zetten: flessen bij flessen en papier bij papier.”
“Je kan nog veel afval hergebruiken.”
“Meer inzetten op informatie over duurzame evenementen. Voor kleine organisaties of verenigingen is het
niet altijd gemakkelijk om dit zelf uit te vlooien.”

We kunnen als samenleving sterker inzetten op alternatieve energiebronnen. Windenergie en zonne-energie
worden regelmatig aangehaald, door verschillende leeftijden.
“Meer zonnepannekes op de daken”
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Mobiliteit als belangrijke sleutel in een
duurzame samenleving
Wanneer kinderen en jongeren praten over milieu en duurzaamheid, halen zij bijzonder vaak het verkeer aan als
belangrijke boosdoener wanneer het gaat over vervuiling.
“De wereld is vuil door al die auto’s.”

Kinderen en jongeren over alle steden en gemeenten zijn het er allemaal unaniem over eens dat dé sleutel tot
een duurzame samenleving het inzetten op duurzame mobiliteit is. Het uiteindelijke doel is om minder auto’s op
de baan te hebben.
“Ik vind dat meer kinderen en ouders te voet of met de fiets moeten komen want als ze met de auto gaan
komen er meer CO2gassen in de lucht.”
“Er moeten meer fietsen zijn want het is beter voor de natuur want er zijn veel uitlaatgassen van auto’s
want het is helemaal niet goed voor de natuur.”
“Meer fietsen en minder vieze rook!”
“Minder fijne stoffen uitlaat (minder met de auto rijden).”

Voor kinderen en jongeren is het duidelijk: er moet minder plaats zijn voor de auto’s in onze steden en gemeenten. Kinderen maken zich grote zorgen over de luchtkwaliteit aan hun school en in hun straat. Door auto’s een
minder belangrijke plek te geven in de openbare ruimte, mensen aan te zetten minder vaak de auto te nemen
voor verplaatsingen, door autovrije zones of momenten in te voeren en door meer te werken met ondergrondse
parkings, zien kinderen en jongeren meteen opportuniteiten om de vrijgekomen ruimte in te vullen met speelplekken, groen en natuur. Het autovrij maken van alle straten met een schoolpoort is ook een oplossing die naar
voren geschoven wordt, die niet enkel zorgt voor schonere lucht in de schoolomgevingen maar ook voor veiligere verkeerssituaties. Overheden kunnen tot slot ook financiële maatregelen nemen om mensen te ontraden de
auto te nemen als vervoersmiddel.
“Als ik burgemeester was, dan zou ik zeggen dat iedereen wat minder met de auto gaat en wel gaat stappen”
“Als ik burgemeester was, dan zou ik willen dat iedereen te voet of met de fiets gaat. Alleen als je ver weg
moet dan pas met de auto gaan!”
“Als ik burgemeester was dan zou ik een autoloze dag invoeren. Op zaterdag zouden er geen auto’s mogen
rijden; dat is ook veel beter voor het milieu”
“Ik wil dat de gemeente helemaal afgesloten wordt van auto’s. Iedereen kan alleen nog te voet of met de
fiets gaan”.
“Als er minder met de auto gereden wordt, is er meer plaats om te spelen en kan alles minder gehaast
gaan.”
“De benzine moet duurder worden zodat mensen minder met de auto rijden.”
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Om minder auto’s te hebben, moeten overheden andere vervoersmiddelen aantrekkelijker maken. Overheden
kunnen meer investeren in openbaar vervoer: opvoeren van de frequentie, uitbreiding van de uren (bv. nachtbussen), de tarieven verlagen en meer haltes aanbieden. Het openbaar vervoer moet een aantrekkelijk alternatief zijn voor de wagen, vinden kinderen en jongeren.
“Openbaar vervoer tot 24u want het is niet fijn als je op je ouders moet rekenen voor je vervoer.”
“Er moeten meer bushaltes komen”
“Als ik burgemeester was dan zou ik trams zetten op de wegen”
“Het openbaar vervoer moet goedkoper gemaakt worden”

Gemeentes moeten ook meer aandacht en plaats geven aan fietsers. De nood aan veiligere en betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers moet zowat de meest gehoorde nood zijn in de belevingsonderzoeken. Kinderen en jongeren willen zichzelf enorm graag zelfstandig verplaatsen: naar school, naar de sportvereniging,
naar familie,… en zouden in kader van duurzame mobiliteit ook graag zien dat meer volwassenen zich met de
fiets verplaatsen. Maar tegelijkertijd melden kinderen en jongeren voortdurend dat er te weinig ingezet wordt
op veilige en goede fietsinfrastructuur. Kinderen en jongeren, maar vooral hun ouders, vinden de verkeerssituatie vaak te onveilig, waardoor de fiets links blijft liggen en geopteerd wordt voor de auto.
“Als ik burgemeester was, dan zorg ik overal voor veilige fietspaden zodat ik alleen naar mijn oma en opa en
naar school mag fietsen”
“Ik zou de voetpaadjes een beetje rechter en breder doen. Sommige zijn heel dun!”
“Er moet met een rode kleur nog eens over de fietspaden gegaan worden, zodat het weer duidelijk is”
“Er moet in sommige wegen een aparte fietsplaats zijn”

Oversteekplaatsen nemen vaak een heel belangrijke plek in in de droombuurt van kinderen. Die maken dat ze
zich veiliger kunnen verplaatsen, en sneller met de fiets naar bijvoorbeeld school mogen gaan.
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Het systeem van deel- en huurfietsen wordt geregeld aangehaald door kinderen en jongeren. Daar waar dat nu
voornamelijk in (grote) steden gebeurt, kunnen veel meer gemeenten ervoor kiezen zo een systeem aan te bieden om haar inwoners én bezoekers aan te zetten tot het vaker nemen van de fiets.
“Iedereen van de gemeente heeft een pasje en er staan fietsen en dan kan je een fiets lenen.”
“Ik zou fietsen van de gemeente geven en mensen voor 1€ erop laten rijden.”

Elektrische wagens en fietsen bestaan, maar zijn nog erg duur. Kinderen en jongeren geven aan dat deze goedkoper gemaakt moeten worden en dat er meer oplaadpunten moeten voorzien worden voor elektrische wagens.
Waarom kunnen bedrijven en overheden trouwens niet het goede voorbeeld zouden geven door meer gebruik te
maken van elekrische voertuigen, opperen jongeren.
“Minder auto’s met benzine en meer auto’s met elektriciteit.”
“Als ik burgemeester was, dan zou ik zorgen voor vliegdozen. Dat zijn vliegende auto’s die alleen elektriciteit
gebruiken zodat de lucht zuiver blijft.”
“Er moeten meer elektriciteitsopladers zijn voor elektrische auto’s.”
“Waarom vervangt Bpost haar camionetten niet door elektrische bakfietsen en worden pizza’s niet met een
elektrische fiets in plaats van met een brommer gebracht?”

In steeds meer steden steken de voorbije jaren de zogenaamde ‘lage-emissiezones’ de kop op. In het meest recente belevingsonderzoek (2018) pleitten kinderen en jongeren zelf voor het invoeren van zo’n zone in hun stad.
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