
Jong-leren met de stad!  
Deze straat is erg bouwvallig, die gebouwen 

aan de linkerkant staan op instorten. Hier zou 

ik winkels laten openen en dan op de straat 

een terrein waar kinderen kunnen voetballen. 

Op deze manier kunnen volwassenen winkelen 

en de kinderen tegelijkertijd voetballen.   

Daarachter is de Durme, daar passeren veel kinderen 

als ze van school komen en dan willen ze oversteken 

maar dat is heel gevaarlijk. Daarom zou ik die stippellij-

nen wat duidelijker schilderen, zodat automobilisten die 

beter zien.  

Lokeren is zo ongezellig, ik zou bijvoorbeeld op dit 

punt mooie bloemen planten en ‘s avonds lichtjes, 

zodat je je meteen welkom voelt als je langs dit punt 

zou rijden.  

Deze straat vind ik heel ongezellig want er zijn 

geen mensen. Een plaats heeft mensen nodig 

om te leven. Daarom denk ik dat deze plaats 

een bushalte nodig heeft. Op die manier zijn 

er steeds mensen en babbelen ze met elkaar.  

In Lokeren ken ik voornamelijk saaie en gevaar-

lijke straten. Vroeger hadden wij naar het 

schijnt 3 cinema’s en nu geen enkel meer. Het 

is veel leuker voor de mensen, mocht er in 

Lokeren terug een cinema komen. Ze kunnen 

samen een film bekijken en daarna mensen 

ontmoeten.  

Wat hebben bepaalde ruimtes in Lokeren nodig ? Ik zou hier een fontein plaatsen, want dat groen is zo 

saai. Je kan er niets doen. En het mooie gebouw  

erachter wordt nooit bekeken. Mocht er een fontein 

en bankjes staan, dan kunnen mensen elkaar ont-

moeten en terwijl genieten van het mooie gebouw.  

 

De jongeren van Welzijnsschakel Horizon vzw werden be-

trokken in een testfase van de perceptiestudie in functie van 

een kinderfocus in de stadsmonitor. 

Tijdens een 3 uur durende dialoog werden deze jongeren 

uitgedaagd om vanuit hun alledaagse ervaringen mee te 

denken over verschillende beleidsdomeinen in hun stad. De 

jongeren wilden het naast de meer vanzelfsprekende be-

leidsthema’s als vrije tijd, cultuur en onderwijs ook over 

economie, stedelijke dienstverlening, zorg, veiligheid en 

milieuzorg in hun stad hebben. Op vraag van deze jongeren 

werd een vervolgtraject opgezet onder de noemer ‘Thuis in 

de stad’.  

Begeleid door 2 onderzoekers van Hogeschool Gent ontwier-

pen deze  jongeren concrete suggesties om zich meer thuis 

te voelen in Lokeren.  

 

Contact: jolijn.dehaene@hogent.be 

 hari.sacre@hogent.be  Horizon vzw denkt mee... 


