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Respondenten belevingsonderzoek

Leeftijdscategorie

Kleuters 
(4-5 jaar) 62

Kinderen
(6-11 jaar) 167

Tieners
(12-17 jaar) 78

Jongeren
(18-25 jaar) 9

Leeftijd 
onbekend 13

Totaal # dlnrs 329

Geslacht

# meisjes 174

# jongens 140

Geslacht 
onbekend 15

Totaal 329

Woonplaats

Wuustwezel – centrum 
(incl. Sterbos & Braken) 135

Loenhout 34

Gooreind 80

Andere woonplaats 34

Woonplaats onbekend 46

Totaal 329

Ruim 300 kinderen en jongeren bevraagd in een 50-tal gesprekken.
Jongeren (18-25 jaar) ondervertegenwoordigd. Ook Loenhout minder bereikt.



Methodieken belevingsonderzoek

• Jenga over jeugdruimte
• Gesprekken op pleintjes met jongeren
• Praatplaatjes
• Twister
• Bouw je droomplein



Methodieken belevingsonderzoek

• De boom
• QR-codes naar vragenlijsten
• Zomervlieg zoektochten
• Klasgesprekken
• Quotes met poll op Instagram



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Natuur en open ruimte zijn heel belangrijk voor kinderen en jongeren. Ze wijzen in de 
gesprekken vaak naar de mooie natuur die in Wuustwezel aanwezig is. Het kappen van 
bomen of bossen gaat bij deze jonge inwoners niet onopgemerkt voorbij. 
Wat ook belangrijk is, is gewoon de natuur. (jongen, 8 jaar)
Het zou leuk zijn als de bossen die er nu zijn er blijven. Want nu hebben ze bij Koch een pad gemaakt. Daar is da nog 
wel leuk, maar ni dat dat overal is, dan is dat niet zo leuk. (6de lj)
Ja, da’s gewoon super belangrijk. Hier zijn bijvoorbeeld allemaal bomen en je wordt echt super ongelukkig als die 
allemaal weg zouden gaan. Dat klopt gewoon niet. Je moet gewoon natuur hebben. (meisje, 3de middelbaar)
Voor de natuur moet je niet zorgen, want die is toch al mooi? (jongen, 4 jaar)
Ja, nu is er ook al een stuk waar wij vroeger zo rondliepen in de weien enzo maar nu staat daar een huis en dan 
moeten wij achter die draad blijven en nu zitten wij met z’n allen op zo’n klein plek en da’s gewoon niet meer leuk. 
(jongen, 3de middelbaar)
En ook als je naar daar kijkt, is het lekker mooi. (uitzicht op de velden vanop speelplaats – jongen, 6de lj)
Ik vind het wel belangrijk dat het goed groen blijft, dat is voor ons aangenaam om te zien, dat geeft rust. Maar ook 
belangrijk voor eventuele dieren ofzo. (meisje, 3de middelbaar)
Voor mij is het ook wel belangrijk dat het groen blijft en het niet allemaal verbouwd wordt. Milieu blijft wel een 
belangrijk ding om mij goed te voelen. Dat het niet helemaal volgebouwd wordt, want nu is Wuustwezel een groene 
gemeente, maar als dat helemaal volgebouwd wordt, is dat ook niet meer tof voor ons. Nu is dat al op het Rode plein. 
Zo het groene, is wel een belangrijke. (leiding Speelplein)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
De meeste kinderen en jonge tieners mogen zelfstandig naar school gaan, maar in 
hun vrije tijd zijn er voorwaarden verbonden aan zelfstandige verplaatsingen.

Het mag niet te ver zijn, want anders wordt mijn mama ongerust. Die wordt snel ongerust. (meisje, 6de lj)

Ik mag met mijn zus van 17 wel bijna overal mee. (meisje, 6de lj)

Ik mag wel ergens alleen naartoe gaan, maar ik mag bvb. niet alleen met de bus naar Brasschaat ofzo. (meisje, 
1ste middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
De meeste kinderen en jongeren verplaatsen zich binnen Wuustwezel met de 
fiets.
Mijn oma zegt altijd dat we met de fiets moeten gaan, omdat dat milieuvriendelijker is. Dus we gaan altijd met 
de fiets. (jongen, 4de lj)

Dat is gewoon makkelijk om u te verplaatsen. Mijn ouders gaan mij niet echt snel wegbrengen met de auto, en 
anders moet je met de bus. (meisje, 6de middelbaar)

Ik vind het gewoon niet leuk om te wandelen of te fietsen. Maar als dat bvb. ergens naartoe fietsen is met 
vrienden of met een doel, dan is dat wel leuk. (jongen, 6de middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Kinderen en jongeren vinden het aangenaam om te wandelen en te fietsen in 
Wuustwezel. De kleine doorsteekjes en trage wegen zijn daarin een belangrijke 
factor en vormen een waardevolle schakel in hun netwerk.
Ik vind da hier goe, want er zijn heel veel fietspaden en ook zo binnendoorweggetjes, zoals da parkje 
(Pastorietuin). Dan moet je niet helemaal de Theo Verellenlaan over, maar dan kan je door da parkje. Aan Koch 
zijn er ook veel bosjes waar je door kan fietsen. (jongen, 6de lj)

Leuk om te wandelen of te fietsen in Wuustwezel: de grond is niet vies, allemaal niet vies. Allemaal heel mooi. 
(jongen, 13 jaar)

Omdat er overal weggetjes zijn voor tractors, dus je kan gewoon overal hop binnendoor. (jongen, 6de

middelbaar)

Er zijn inderdaad veel leuke achterpadjes enzo, zo de Spiegel, daar ga ik echt graag joggen. Ik vind het daar wel 
mooi. (meisje, 6de middelbaar)

Je kan met de fiets langs de Bredabaan gaan, maar dat is echt wel gevaarlijk dus je kan zo achterdoor en daar 
zijn veel bomen dus dat is echt wel leuk. (naar Loenhout – jongen, 3de middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Autonome mobiliteit is sterk genderafhankelijk en wordt beïnvloed door 
gevoelens van onveiligheid en bezorgdheid van ouders. Meisjes mogen vaak 
niet alleen fietsen in het donker, behalve onder bepaalde voorwaarden zoals 
standaard route, aankomst bevestigen…
Omdat mijn mama en papa dat te gevaarlijk vinden, maar meestal rijd ik met de vriendinnen allemaal 
samen. En dan mag dat wel. (meisje, 6de middelbaar)

Mijn zussen mogen dat ook niet. En die zijn allemaal ouder dan mij. (jongen, 6de middelbaar)

Als ik voetbaltraining heb, is het altijd donker in de winter en dan mag dat wel maar dat is dichtbij. Als het 
ver weg is, misschien niet, of ik moet sturen als ik vertrek en aankom. (meisje, 6de middelbaar)

Nu na de training is het wel echt donker, maar dan mag ik wel alleen naar huis met de fiets omdat dat zeg 
maar een standaard route is waar het ook niet echt gevaarlijk is. Ik moet niet over de grote baan ofzo. 
(meisje, 1ste middelbaar)

Mijn mama vindt het ook niet plezant dat ik om 1 of 2 uur avonds alleen naar huis rijd van Speelplein. 
Maar ik doe dat dan wel regelmatig, maar dan moet ik sturen, onderweg contact houden tijdens fietsen. 
(jongen, 20 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Kinderen en jongeren ervaren vooral de Bredabaan als gevaarlijk. Ze schrijven het gevaar 
toe aan de drukte en zijn gewend om alternatieve routes te nemen om de Bredabaan te 
vermijden.

Soms vind ik de Bredabaan wel een beetje gevaarlijk omdat het daar druk is. (meisje, 1ste middelbaar)

Ik vind het goed dat er redelijk veel bomen staan. 't Is ook niet te druk op de wegen, enkel de Bredabaan is zo… Want 
ge hebt daar dan achter nog straten en daar mag ik ook niet komen. Want dat is dan te gevaarlijk, dus da's wat 
jammer. (jongen, 6de lj)

Ik vind het wel goed dat wij via het Nonnenbos helemaal naar Wuustwezel kunnen rijden zonder dat je langs de 
Bredabaan moet. Dan kun je zo helemaal tussen bomen en dan kom je in 1x in Wuustwezel uit. (6de lj)

Opvallend is dat vooral in Gooreind kinderen en jonge tieners de Bredabaan niet alleen 
mogen oversteken.

Ik mag alleen naar Koch, maar ik mag geen drukke weg over. (jongen, 4de lj)
Ik mag niet verder dan de Bredabaan, maar de rest wel. Mijn mama vindt dat gevaarlijk. (meisje, 6de lj)
Als dat een beetje minder gevaarlijk is of als jij ouder bent, dan mag dat wel. (6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte

Jongeren geven aan dat er te weinig busvervoer is in 
Wuustwezel. De buurtgemeenten zijn voor deze doelgroep 
dus moeilijk bereikbaar op een autonome manier. 
Er is geen enkele bus naar Kalmthout of Essen. – Ook niet naar Sterbos zelfs. 
(leiding speelplein)

Nu gaan ze dan ook de 641 afschaffen. Ik weet niet of dat jullie ding is om te 
regelen, maar ik vind dat zo gemakkelijk, die bus. (leiding speelplein)

Dan moet er eerst een bus van Essen naar Wuustwezel, anders geraken we er niet. 
(meisje, 6de middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Veel kinderen en jongeren, vooral van Gooreind, benoemen het Kochse Goed als 
hun favoriete plek.
In Gooreind is zoiets heraangelegd, met voetbalvelden en een skatepark. Awel, daar geniet ik echt van. Ik weet 
niet of er nog plek is voor zulke dingen, maar als ik daar zit merk ik wel dat ik daar echt van geniet. (3de

middelbaar)

Het bos bij Koch om te fietsen en te lopen. We gaan daar soms met school lopen, 6,5km. Maar je kan daar ook 
fietsen! De groene weg is het leukste. (jongen, 4de lj)

Dit is de plek waar we met vrienden samenkomen en ons amuseren met de vrienden. Elke dag samen komen 
hier. (jongen, 16 jaar)

Ik ga vaak naar het Koch omdat, ik vind, er zijn niet echt andere leuke plekjes, ik vind alleen Koch leuk om iets te 
doen. Want ja, voor de rest zijn er niet zoveel leuke plekjes. (jongen, 6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Anderzijds voelen sommige kinderen en jonge tieners zich niet veilig aan het 
Kochse Goed door jongeren die er rondhangen.
Ik hang ni rond, maar ik was aan 't dansen en er waren mensen in 't Kochse Goed, van ouderdere
leeftijd, en die zaten de hele tijd lawaai te maken en euhm, die gooiden ook gewoon papiertjes op de 
grond of ergens. (meisje, 6de lj)
Wij gaan ook naar het skateplein in Gooreind, en dan zitten daar jongeren die zo heel gemeen doen. 
Zo schelden enzo en zeggen dat wij kleine kinderen zijn. (meisje, 1ste middelbaar)
Ik skate wel graag, maar ik mag niet naar het skateparkje gaan omdat daar grotere kinderen zijn, 
van 16-19 jaar en die, soms pakken die wel eens drugs, ge weet nooit. (6de lj)
Ik mag naar het skateplein, maar ik wil dat niet, want dat lijkt mij ook echt niet tof. Want wij zijn 
daar 1x naartoe geweest en dat was wel tof, maar dan hebben wij een keer een pakske weed zien 
liggen en dan ja… (6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
De speelterreinen spreken vaak niet alle kinderen aan en worden ervaren als 
speelpleintjes voor jonge kinderen.
Er is te weinig voor grotere kinderen. Iemand die 11 is, heeft weinig speelplein. (11 jaar)
Heel vaak is hier niemand. Misschien wonen er niet zoveel kinderen in de buurt. Of misschien omdat er niet zoveel 
staat. Het plein is nogal leeg. (jongen, 4de lj)

Kinderen en jongeren komen ook samen op andere plekken dan speelterreinen, die daarvoor 
ingericht zijn. Zo zijn parkjes, pleintjes en waterlopen belangrijk in het weefsel van tieners en 
jongeren. De skatepleinen worden in de gesprekken vaak benoemd als populaire 
hangplekken.
Ik vind Gooreind ook wel heel tof, want je hebt hier ook zo nog, niet dit parkje, maar je hebt nog een ander parkje met 
allemaal eendjes. Daar spreken wij ook super veel af en da's ook een super leuk plekje. (meisje, 6de lj)
Euh bij de beek naast mijn beste vriendin. Ik denk dat dat de Kleine Aa is. (meisje, 6de lj)
Meestal naar ’t rooi plein. Da’s ons plekje, kweetni. (meisje, 3de middelbaar)
Parkjes, zoals daar (Pastorietuin), maar daar is niet zoveel, daar is ni zo'n leuk plekje om te gaan zitten in de 

zon ofzo. En ook het skatepark gewoon. (meisje, 6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Kinderen geven aan dat ze een grote plek om te spelen missen in Wuustwezel.
Ik zou ook aan de grote mensen denken, dus ik zou ook bv een terrasje maken ofzo en daaraan dan een 
speeltuin met een wipwap en een schommel en dan zo speeldinges met een glijbaan enzo. En een zandbak 
enzo, ook voor de kinderen en de grote mensen. (meisje, 6de lj)
Een super grote speeltuin met super veel schuifaffen en heel veel klimparcouren en ook een klimmuur, een 
super hoge. (jongen, 6de lj)

Jongeren hebben het gevoel dat ze raar bekeken worden door volwassenen als ze rondhangen in 
de publieke ruimte.
Er zijn veel oude mensen in Wuustwezel en die kijken altijd zo een beetje raar. – Awel, stel u voor een bomma en 
bompa gaan wandelen en die gaan op een bank zitten, dan is dat super normaal maar als wij op een bank 
zitten, kijken mensen en wij doen helemaal hetzelfde. Ik snap het systeem niet. (jongens, 6de middelbaar)
Ik vind dat het eraan ligt waar je bent. Op plekken waar ze dat wel vaker doen, zijn ze dat al gewoon, maar als 
je in een chique buurt ofzo gaat rondhangen dan weet je wel dat ze raar gaan kijken. (meisje, 6de middelbaar)
Oudere mensen op Facebook enz. en dan wordt het weer opgeblazen dat het de hangjongeren weer zijn. Er 
worden zelfs foto’s genomen van dat vuil en dan: “ja, die van het skatepark, die gooien hier al dat vuil op de 
grond”.  Wij willen wel echt de moeite doen om het bv in de vuilbak te gooien. (jongens, 16 jaar)

Ja, als je rondhangt, dan gaan mensen wel echt raar kijken naar u. (jongen, 18 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Jongeren missen een jeugdhuis, jongerencafé of andere mogelijkheden in 
Wuustwezel centrum om af te spreken met vrienden of activiteiten te 
organiseren voor en door leeftijdsgenoten.
Een jeugdhuis in Wuustwezel centrum zelf, want Loenhout heeft er één, Gooreind heeft er één.  De locatie van 
de Zodiac zou de perfecte plaats zijn om iets te organiseren voor de jeugd, maar… zo jammer. Dat is de perfecte 
plaats. Dat is centraal, das schuin over de Bijl, dat is onder de Kerk. Midden in Wuustwezel Centrum, beter kun 
je niet hebben eigenlijk. Ik heb daar al binnen gekeken in die ramen en dat is daar zo schoon van binnen. Daar 
moeten we toch iets mee doen, maar blijkbaar niet. (leiding Speelplein)

Ik vind meer cafeetjes of een jeugdhuis. Wij spreken altijd af in ’t Posthuis, maar da’s ni zo mega gezellig. 
(meisje, 6de middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Kinderen en jongeren geven aan dat ze hun eigen afval in de vuilbak gooien, maar 
zijn minder geneigd om zwerfvuil van andere mensen op te ruimen.
Als dat nu echt enorm vuil is, ga ik dat niet aanraken, maar als dat een papiertje is en dat ligt in de weg dan pak 
ik dat wel mee. (jongen, 17 jaar)

Ja, af en toe wandelen hier wel eens oude mensen met vuilniszakken en dan helpen wij die wel zoveel als wij 
kunnen. Wij krijgen ook altijd de volle laag als het hier vol ligt. Wij hebben het altijd gedaan. Wij willen wel echt 
de moeite doen om het bijvoorbeeld in de vuilbak te gooien. (jongen, 16 jaar)

Ik doe dat zelf niet, maar ik wijs mensen er wel op. Zo zeggen van “moet dat niet in de vuilbak”, maar zelf ga ik 
dat niet zo snel opruimen. (meisje, 17 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Veel kinderen en jongeren wonen graag in hun buurt en/of hun huis.
Wij wonen in een goeie buurt. Je mag voor je huis spelen en de buren zeggen dat dat geen probleem is. Je mag 
er altijd spelen, da’s leuk. We spelen niet op straat, want dat is gevaarlijk. (Nederlands taalkamp)

Wij hebben een speeltuin, een voetbalveld en een basketbalveld. Bij de Jan Breydelstraat. En bij het voetbalveld 
wonen veel mensen, dus dan kan je daar gewoon gaan aanbellen en vragen of er iemand mee wilt spelen. 
(meisje, 9 jaar)

Wij wonen op de Kampweg en dat is daar regelmatig wel druk. Maar wij wonen voor de velden en dan horen 
wij wel eens koeien loeien. Ik vind dat wel leuk om te horen. Ik hou van de natuur dus. (meisje, 9 jaar)

Mijn favoriete plek binnen in Wuustwezel is in mijn kamer. Omdat ik daar veel boeken heb en ik lees wel graag. 
In mijn kamer is het ook altijd rustig. (jongen, 9 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek - Jeugdruimte
Verder vertelden de kinderen hun jeugdruimtewensen via de methodiek van het 
droomplein: spelfuncties als klimmen, rollen, skaten, rijden, crossen, sliden, 
slingeren, hangen, schuiven, bouwen, zwemmen, springen… en ook water- en 
natuurbeleving werden vaak vernoemd.
Enkele leuke benamingen:

• Het anti-auto, blotevoetenwonderpark

• Kinderen zijn baas

• Het Allesplein

• WC-park

• Een waterparadijs

• Pokémonstandbeeld

• Vogeltjesstandbeeld

• …



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Veel kinderen en jongeren voelen zich verbonden met Wuustwezel. 
Soms denk ik wel als ik in Antwerpen ofzo rondwandel, dan ben ik wel blij dat ik in een rustig boerengat woon. -
Ja, dat is wel fijn. Je weet alles zijn. - En het is ook niet te druk. (leiding speelplein)

Ik ben graag in Wuustwezel. Omdat ik daar veel vrienden en vriendinnen heb. Je hebt veel plekken om te 
sporten en plezier te maken. (meisje, 11 jaar)

In een boerengat kent iedereen iedereen. Dan ben je geen vreemde ofzo voor elkaar. (meisje, 6de middelbaar)

Ik ben hier groot geworden. Ik heb niets anders geweten, dus ik vind het plezant om... Ik ga nu naar school in 
Antwerpen en ik zou nooit van mijn leven in het stad kunnen wonen. Voor mij is dat te druk, te veel geluid. 
Teveel mensen. Ik ben blij om veel mensen te kennen, maar hier in een boerengemeente heb je wel uw rust.
(leiding Speelplein)

Ik vind het hier heel leuk. Lieve mensen, maar ook veel natuur, veel weiden… dat vind ik heel leuk. (6de leerjaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Veel jongeren willen later in Wuustwezel blijven wonen, als ze het kunnen 
betalen.
Iedereen van mijn vriendinnen wonen ook hier, en die zeggen ook dat ze in Wuustwezel blijven wonen dus 
ja. En mijn ouders enzo, ik wil niet super ver van mijn ouders gaan wonen. (meisje, 6de middelbaar)

Als ik in België blijven wonen, zou ik wel in WW blijven wonen omdat ik daar ben opgegroeid. Maar als ik 
echt genoeg geld heb, zou ik wel in Spanje ofzo willen wonen. (meisje, 3de middelbaar)

Ik zou misschien ook wel is even ergens anders willen wonen. Maar ik woon in Gooreind, en alles is daar: 
een bibliotheek, verschillende winkels, 3-4 bakkers, 2 scholen. Mijn hele leven is daar, en ik heb daar alles 
wat ik nodig heb. (meisje, 3de middelbaar)

Ik vind dat je in Wuustwezel veel events hebt, het is hier niet echt dood dood. Je kan echt wel naar dingen 
gaan. (meisje, 3de middelbaar)

Ja, dat is wel een probleem, de prijzen van de huizen in Wuustwezel. Heel deze regio hoor. Er zijn er die 
nog hoger zijn, dus Wuustwezel… (leiding Speelplein)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Niet iedereen voelt zich altijd veilig in Wuustwezel, vooral alleen op straat. Veel 
jongeren geven dan weer aan dat ze zich overal veilig voelen.

Omdat sommige straten niet echt verlicht zijn, en dan fiets ik daar echt door alsof mijn leven daarvan af hangt 
omdat ik dat wel echt eng vind. (meisje, 6de middelbaar)

Als ik bvb. ga joggen, ik woon in Braken, zo al die achterliggende padjes, zelfs overdag vind ik dat echt eng. 
Omdat ik gewoon bang ben om ontvoerd te worden. (meisje, 6de middelbaar)

Ik vind het wel eng als ik bv alleen aan 't fietsen ben en er is ook niemand op straat en er komt ineens en auto 
en die rijdt heel traag achter mij, dat vind ik wel eng. (meisje, 6de lj)

Ja, er is eigenlijk niks om bang van te zijn. (jongen, 6de middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
De meeste kinderen en jongeren voelen zich goed op school, vooral omdat ze daar hun 
vrienden zien. Kleuters en kinderen vinden het ook belangrijk dat ze dingen leren.

Je hebt hier vriendinnen en daar heb je een goede band mee. (meisje, 1ste middelbaar)

Ik ga graag naar school om te schrijven. (NL taalkamp)

Ik word blij van samen spelen met alle vriendjes. (5 jaar)

Pesten komt opvallend weinig aan bod tijdens de gesprekken, maar af en toe duikt het 
op als het bv over school gaat. Kinderen geven ook aan dat er op school rond gewerkt 
wordt.

Ik ben niet blij als iemand pest en zegt dat ik niet mag meedoen. Omdat ik dan niet mag meedoen en dan niemand 
heb om mee te spelen. (jongen, 3de lj)

In onze vorige klas zaten wel veel pesters, en hier is dat niet. (meisje, 1ste middelbaar)
Door er in de klas over te praten en dat iedereen altijd mee mag spelen. En dat we niemand mogen buitensluiten, 

maar dat als er iemand niet mee wilt doen, dat je die ook niet moet verplichten. (meisje, 11 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Jongeren kennen verschillende professionele welzijnsorganisaties, voornamelijk via 
school. Vooral Awel en JAC zijn gekend.
Awel… - Awel, JAC,… dat is zo lang geleden dat ik die heb moeten kennen. - Dat zijn wel de 
belangrijkste, Awel en JAC. - TEJO. - De Zelfmoordlijn uiteindelijk, ken ik ook. (leiding 
Speelplein)
Awel en JAC. Ik was op T-DAY en het JAC was daar. (meisje, 1ste middelbaar)

Als ze naar een professionele organisatie zouden stappen, doen ze dat liefst anoniem.
Stel dat ik het zou gebruiken, dan zou het chatten zijn. – Ja, met de anonimiteit en zo. En als 
je twijfelt over iets, kan je even terugkijken over iets. (leiding Speelplein)
Ik denk dat ik voor de eerste keer ofzo zo wel via telefoon of iets sturen. Ik denk dat ik dan 
eerder mezelf zou zijn dan dat persoonlijk langsgaan. (jongen, 16 jaar)

Ja via chat of bellen ofzo. Want ik denk dat je als je dat altijd met dezelfde persoon zou 
doen, dat ik op een gegeven moment gewoon één op één zou durven. Maar in het begin 
denk ik dat ik eerder zou bellen ofzo. (jongen, 16 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Vrienden en familie zijn een belangrijke factor voor kinderen en jongeren om zich 
goed in hun vel te voelen.

Euh vrienden en familie. En ook misschien iets waar jij heel gelukkig van wordt. (meisje, 6de lj)

Hier word ik blij van (bloemenkrans), omdat je dan, dan kun je euh… vrienden en dan zo leuk enzo, want 
bloemen zijn een soort van vriendschapsding en dan… Ik word er gewoon blij van als je gewoon kleine dingetjes 
geeft, maar ook gewoon aan wie je leuk vindt. (jongen, 6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
De meeste kinderen en jongeren kunnen bij hun ouders terecht als ze met iets zitten. Ze 
zouden eerder naar hun ouders stappen dan naar een professionele organisatie.
Ik denk tegen mijn mama. Die is lief tegen mij. (meisje, NL taalkamp)
Ik denk eerder ouders. Maar bij mij is het andersom: mijn ouders zijn ook gescheiden en wij wonen nu in Wuustwezel 
dan en de rest van mijn familie woont heel ver weg, dus ik kom echt heel goed overeen met ons mama. Daar kan ik 
mee over alles praten. Dus eerder mijn mama, want die zal altijd aan mijn kant staan. Uw vrienden kun je ook soms 
wel tegen zeggen, maar… - Maar die spreken soms tegen. (meisjes, leiding Speelplein)
Het valt wel mee. Ik vind het makkelijk om zelfstandig te leven, maar het is altijd wel fijn om een plek te hebben waar 
je naartoe kunt gaan als het niet goed gaat ofzo. (jongen, 18 jaar)

Ja toch eerst persoonlijk denk ik. Ik zou toch eerst naar mijn ouders ofzo gaan. (meisje, 16 jaar)

Ik vertel wel alles tegen mijn ouders. (meisje, 6de middelbaar)

Veel kinderen en jongeren kunnen ook bij hun vrienden terecht als ze met iets zitten.

Ja liever naar vrienden, want als je naar AWEL gaat, mijn problemen zijn nu niet zo heel groot. (meisje, 1ste 
middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Als kinderen en jongeren merken dat een vriend(in) zich niet goed voelt, proberen ze die 
te helpen door in gesprek te gaan.
Gewoon laten merken dat je er bent voor haar als er iets mocht zijn. En dan niet van dat ze iets moet vertellen, maar 
haar laten weten dat je er bent voor haar als ze je nodig heeft; dat ze het kan vertellen. (leiding Speelplein)

Ik troost die eerst en vraag dan wat er is. Als ik die kan helpen, dan help ik die zelf en zo niet dan gat ik een 
volwassene halen. Op school tegen de juf of meester en op kamp bij diegene die daar dan is. (meisje, lagere school)

Kleuters en kinderen kunnen vaak niet doen waar ze zelf zin in hebben.
Of gewoon naar de McDonalds wil gaan, dan moet je daar eerst toestemming voor hebben van je ouders. Ik vermoed 
dat je daarvoor wel een gsm gaat nodig hebben. Voor naar een pretpark te gaan, daar moet je voor betalen en dan 
misschien ook een scan op je gsm of om te betalen, dus dat gaat niet zomaar. (meisje, 9 jaar)

Op school, bv op de speelplaats, zijn er regels en die moet je dan volgen. Als we die regels volgen en het goed doen, 
dan mogen wij eigenlijk onze zin doen, zoals spelen enzovoort. (meisje, 10 jaar)

Een juf kan doen waar ze zin in heeft, want die mag zeggen wat wij doen. (5 jaar)

Soms moet je iets doen van mama en papa. Maar ik kan ook zelf kiezen. (meisje 6 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Kleuters en kinderen zouden het liefst spelen en bewegen als ze konden kiezen 
wat ze mochten doen.
Spelen! Buiten! Pokemon! (4-5 jaar)

Ikke wel, ik wil dat altijd! - Ik wil dat ook altijd! (over buitenspelen, 4-5 jaar)

Als ik zelf mag kiezen, wil ik op de schommel of op straat spelen. Maar soms ook binnenspelen. (meisje, 6 jaar)

Spelen, hobby’s, afleiding… zijn uitlaatkleppen voor kinderen en jongeren als ze 
zich niet goed voelen. 
Maar ja, soms als er ruzie is en dan gaat iedereen bij iemand, dan blijf ik gewoon soms alleen. Dan ga ik zo 
gewoon soms ergens zitten en dan ga ik gewoon iets doen met mezelf, geen idee wat. Gewoon bv zingen ofzo. 
Efkes alleen zijn, dat is dan wat helpt. (lagere school)

Meestal schelden. Soms naar buiten alleen voetballen. Ik oefen dan gewoon met hooghouden en met te 
dribbelen. (jongen, lagere school)



Resultaten belevingsonderzoek – Mentaal 
welzijn
Tijdens de coronacrisis hebben kinderen en jongeren vooral hun sociale 
contacten gemist. Corona hakt er soms hard in en confronteert jonge inwoners 
met gevoelens van eenzaamheid, verveling en angst.
Ik had wel het gevoel dat ik zo alleen was. Dat ik mijn sociaal contacten miste. En daar heb ik het wel moeilijk 
mee gehad. (leiding Speelplein)

Ik vond het stom dat je niet naar school kon en niet bij je vriendinnen dingen doen. (meisje, 11 jaar)

Zo helemaal in het begin was dat nog wel plezant om gewoon thuis te zijn want dan had je geen school, maar 
op den duur raak je dat beu en begon ik wel gewoon af te spreken, omdat je echt wel alleen was en je sociaal 
contact nodig hebt. (jongen, 6de middelbaar)

Er was echt zo’n periode dat er echt niks mocht, zelfs geen knuffelcontact ofzo en toen heb ik mij wel echt 
eenzaam gevoeld. Maar ik heb wel geleerd om beter alleen te kunnen zijn, ik merk nu dat ik dat beter kan ofzo. 
(meisje, 6de middelbaar)

Euh, soms leuk, omdat dan kon je wat thuiszitten en met je gezin wat meer tijd doorbrengen. Maar ook niet zo 
leuk, want dan mocht je niet naar school en kon je niet zo gemakkelijk je vrienden zien enzo. Want sommigen 
hebben helemaal geen gsm en kunnen dan ook niet bellen. (meisje, 6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
De meeste kinderen en jongeren hebben nog nooit hun mening gegeven aan de 
gemeente.
Ik denk wel dat dat mag, waarschijnlijk wel. Het is niet dat ik daar iets van merk ofzo. (meisje, 20 jaar)

Ik niet, maar vooral mijn ouders. (meisje, 1e middelbaar)

Ik denk niet dat er iets is waar ik mijn mening tot nu toe over moest zeggen. (6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
Kinderen en jongeren willen wel graag hun mening geven aan de gemeente en 
betrokken worden bij zaken waar zij mee te maken hebben vanuit hun 
leefwereld.
Ja, als je er echt bij betrokken bent. Wij weten wat wij willen en dan kleine kindjes enz., die gaan dat ook iets 
aantrekkelijker vinden denk ik. (jongen, 16 jaar)

Over vervoer, bussen en dingen met de scholen. (leiding Speelplein)

Ik vind dat wel belangrijk om… als er bv, als euhm ja… bv iets op de speelplaats kapot is en da wij dan willen da 
jullie dat terug gaan maken. Dan denk ik wel dat jij je mening mag geven. (6de lj)

Ik zou da wel leuk vinden als we zo 1x per jaar zoals dit zo onze mening konden zeggen. – Ik had dat ook. Zo 
een paar keer in 't jaar zo eens een gesprekje in de klas over al die thema's die jij zei en ook over het milieu en... 
(meisjes, 6de lj)

Ik zou wel blij zijn dat ik mag kiezen over andere.. wat er in een nieuw speelterrein komt. (6de lj)

Maar sowieso fietsveiligheid, dat is een heel belangrijke. (leiding Speelplein)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
We kunnen jongeren het best bereiken via Instagram. Kinderen en jonge tieners 
gebruiken vaker TikTok, YouTube en/of Snapchat. Sommige kinderen en jongeren 
hebben liever een echt gesprek om hun mening te geven. 
Instagram is een jongerenversie van Facebook. (leiding speelplein)

TikTok, dan ga je iets creëren van: “Ooh nee, de gemeente gaat ook op TikTok.” Ik denk dat Instagram nog net 
dat serieuzere kan hebben. (leiding speelplein)

Als je de jeugd wilt bereiken, moet je het echt via de jeugddienst doen. (leiding speelplein – over sociale media)

TikTok of YouTube, ik ben aan het twijfelen. (jongen, 8 jaar)

Snapchat. En ook nog Whatsapp. (jongen, LSK speelplein)

Hier! Echt op straat. Hier is het straat eigenlijk echt heel belangrijk. (jongen, 16 jaar)

Nee, ik vind sociaal zijn gewoon toffer en gewoon praten en een pintje drinken. (jongen, 17 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
De meeste kinderen en jongeren volgen de kanalen van de gemeente niet op 
sociale media of kennen ze niet. Ze volgen wel profielen met nieuws, bekende 
mensen, voetbalteams, kledingmerken, lifestyle, memes, grappige filmpjes…

Ik volg de jeugddienst en T-DAY. - Ja jeugddienst volg ik ook wel. – En Dieter Wouters. (leiding Speelplein)

Ik volg graag lifestyle dingen. Ik ben daar absoluut niet mee bezig ofzo, maar gewoon hoe je een huis moet 
inrichten enzo. Of mode. DIY. (leiding Speelplein)

De enige die goed waren, waren memesvantstad. Maar die zijn dan offline gehaald. En dan Kurkdroog, maar 
die vind ik niet super grappig. (leiding Speelplein)

YouTubekanalen als Stuk TV, Dylan Haegens. Avontuurlijk, leuke filmpjes, grappige top 10s, rare opdrachten, 
punishments. (lagere school)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
De meeste kinderen en jongeren volgen de kanalen van de gemeente niet op 
sociale media of kennen ze niet. Ze volgen wel profielen met nieuws, bekende 
mensen, voetbalteams, kledingmerken, lifestyle, memes, grappige filmpjes…

Ik volg de jeugddienst en T-DAY. - Ja jeugddienst volg ik ook wel. – En Dieter Wouters. (leiding Speelplein)

Ik volg graag lifestyle dingen. Ik ben daar absoluut niet mee bezig ofzo, maar gewoon hoe je een huis moet 
inrichten enzo. Of mode. DIY. (leiding Speelplein)

De enige die goed waren, waren memesvantstad. Maar die zijn dan offline gehaald. En dan Kurkdroog, maar 
die vind ik niet super grappig. (leiding Speelplein)

YouTubekanalen als Stuk TV, Dylan Haegens. Avontuurlijk, leuke filmpjes, grappige top 10s, rare opdrachten, 
punishments. (lagere school)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
Kinderen en jongeren gebruiken sociale media ook veel om met familie en vrienden te 
communiceren.
Communiceren met familie en vrienden via gsm, Snapchat, Whatsapp, berichten, bellen, gewoon naar elkaar gaan en 
vragen of ze kunnen spelen, op school afspreken voor de woensdagmiddag of een volgende dag. Snapchat vooral voor 
vrienden, Whatsapp voor familie. (6de leerjaar)

Facetime. Ik hou niet van berichten. (3de leerjaar)

Omdat het corona is, wij moesten dan in lockdown en dan konden we elkaar heel lang niet zien en ik heb geen app 
waar da je dan met elkaar kan bellen. Dan hebben we da zo gedaan, maar nu kan het niet meer omdat mijn tablet 
kapot is gegaan, dus ik heb een nieuwe en ik kan dat niet installeren daarop. (jongen, 6de leerjaar)

Sociale media zijn heel belangrijk, sommige jongeren geven aan dat ze heel veel tijd 
besteden op hun gsm. Maar er zijn ook jongeren die sociale media juist wat beu zijn. 
Ik ben wel echt lui, ik geef dat toe, ik doe dat echt niet veel. Maar ik vind dat niet pers sé leuk om veel op mijn gsm te 
zitten ofzo. Als wij op kamp zijn, vind ik dat echt zalig om gewoon samen te zijn met iedereen die daar is. Maar als ik 
geen mensen rond mij heb, ga ik daar wel contact mee zoeken op mijn gsm. (meisje, 16 jaar)

Ik ben misschien voor mijzelf niet zo akkoord, ik vind niet dat ik zelf lui ben, maar ik vind eerder dat de maatschappij 
nu tegenwoordig, dat jongeren wel beïnvloed worden door gsm en verslaving enzo. (meisje, 17 jaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
Sommige jongeren willen liefst hun mening geven via sociale media, zo snel 
mogelijk en met zo weinig mogelijk lezen of typen.
Met een post ga je veel minder respons krijgen dan met een verhaal. Met een verhaal is het veel gemakkelijker 
om te reageren, door gewoon te tikken ja of nee. Maar je hebt dan wel maar 2 keuzes. (leiding speelplein)

Om het grof te zeggen: wij zijn echt lui. Wij zitten constant op onze gsm, dus zijn wij eraan verslaafd en aan 
sociale media. Dus als je dan helemaal een ding moet typen… (leiding speelplein)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
Jongeren krijgen informatie liefst in een samenvattende post of in beelden. Als er 
toch tekst bij is, moet die duidelijk zijn en gebroken worden door emoji’s.
Ja. Maar nu heeft die (Dieter) ook al een pagina omdat dat te groot werd. Dat is ook een duidelijke manier van 
communiceren, want ik heb dat overgenomen voor onze communicatie naar de ouders toe. Maar dan nog een 
bolletje of een emoji ertussen. Dat is wel echt fijn, dat maakt het ook jonger. (leiding speelplein)

Dat duurt altijd langer dan een minuut en dan denk ik vaak: “Pff wil ik dat echt wel bekijken?”, dan is het wel 
snel door scrollen. (leiding speelplein)

Bij NWS NWS NWS zie je zo wat eronder die foto is geschreven, en dan kun je swipen en dan is dat met leuke 
dingen gemaakt en dan lees ik dat wel. (leiding Speelplein)

Ik lees dat altijd wel. Ik denk dan als het zo lang is, is het wel interessant. Maar bij zo van die lange berichten 
vind ik het toch wel handig als mensen er zo filmpjes bij doen. Daar kijk ik eerder naar. (meisje, 6de middelbaar)

Ik zou wel een berichtje lezen van een paar zinnen ofzo, maar om een hele bijbel ofzo te lezen, da’s te veel werk.  
(meisje, 6de middelbaar)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
Kinderen kunnen we het best bereiken via de scholen of via hun ouders.
Je kan het ook tegen onze juffen en meesters zeggen, dan kunnen die dat tegen ons zeggen. (jongen, 4de lj)

Ja, misschien aan de school. Want niet iedereen heeft zo sociale media of iets. (6de lj)

Kinderen en jonge tieners zouden de gemeente zeker volgen op TikTok, jongeren 
zouden het gênant vinden moest de gemeente een TikTok-account opstarten.
TikTok, dan ga je iets creëren van: “Ooh nee, de gemeente gaat ook op TikTok.” Ik denk dat Instagram nog net 
dat serieuzere kan hebben. (leiding speelplein)

Ik denk dat veel jongeren dat cringe zouden vinden. Ik zou dat toch vinden. Een beetje zowat gênant, weinig 
jongeren zouden dat volgen. (leiding Speelplein)

Da zou echt su-per leuk zijn, ik zou die echt gewoon volgen! (6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
Wat de gemeente volgens jongeren moet tonen op sociale media en andere 
kanalen is o.a. informatie over wegenwerken die hun verplaatsingen impacteren, 
interessante weetjes en activiteiten.
Welke veranderingen er zijn. Als er iets leuks is, een speelterreintje ofzo is gemaakt. (meisje, 13 jaar)

Echt zo dingen die met de scholen te maken hebben. Vervoer en dingen met de scholen. – Ik wou net zeggen de 
baan ofzo of de weg, ja, die pakken wij nog niet echt. Als het een fietspad zou zijn, dan zou dat wel handig zijn
om te weten. (leiding Speelplein)

Die facebookevenementen vind ik wel handig. (leiding Speelplein)



Resultaten belevingsonderzoek – Participatie & 
communicatie
Kinderen en jongeren voelen zich niet aangesproken door het W-tje. De JOEPIE 
wordt ook vooral door ouders gelezen.

Soms in de zomer met evenementen ofzo of als mama zegt van ‘kijk daar eens naar’ of ‘lees dat eens’, dan doe 
ik dat wel. Maar niet zo vaak. (leiding speelplein)

Je gaat dat boekje niet zien liggen en zeggen van: “Ooh, dat ga ik nu eens lezen!” (leiding speelplein)

Het is ook zo dat bijna elk merk Instagram heeft, dus je hebt ook geen papier meer nodig. Je vindt dat allemaal 
online op Instagram, Facebook waarschijnlijk dan ook. Dus boekjes lezen is niet meer nodig, want je zoekt dat 
even op een pagina en je hebt dat. (leiding speelplein)

Als wij dat boekje JOEPIE vakantie krijgen, kijk ik daar zo eens in en als ik dan activiteiten leuk vind, vraag ik dat 
aan mijn mama of papa. En dan gaat mijn mama eens kijken of ik daar met mee mag doen. (6de lj)

Ik blader daar door, als ik niks leuks vind, dan ga ik niet. Als ik iets leuks vind, vraag ik het aan mama, maar het 
gaat bijna nooit door, want wij gaan altijd naar Polen. (6de lj)



Resultaten belevingsonderzoek – Tot slot: wat 
zouden kinderen en jongeren veranderen als ze 
burgemeester waren? 
• Dat alles gratis was!

• Gratis eten in de refter op school

• Gratis maandverband en tampons op school

• Dat iedereen lief is voor elkaar

• Geld geven aan mensen die het nodig hebben

• Ik vind het belangrijk als andere mensen ook onderdak hebben en da ni sommige mensen buiten moeten 
slapen en helemaal nat worden

• Meer dingen rolstoeltoegankelijk maken, er zijn gigantisch veel drempels



Resultaten belevingsonderzoek – Tot slot: wat 
zouden kinderen en jongeren veranderen als ze 
burgemeester waren? 
• Bus van WW naar Essen

• Fietspad Kalmthoutsesteenweg ligt heel ongelijk

• De weg op de Brechtseweg is echt slecht, ook met de fiets

• In Loenhout zijn best veel lantaarnpalen, maar de bomen hangen daar voor zodat dat helemaal geen nut 
heeft. Ze moeten de bomen snoeien. 

• Meer activiteiten voor kinderen

• Als er bv ook zo’n feest is, maar dan voor kinderen, zoals Tomorrowland. Maar niet met alcohol, maar met 
appelsap ofzo. 

• Zo een speeldag. Da was op het pleintje van de Vennekens en dan was er zoiets georganiseerd. (nvdr: 
Buitenspeeldag een paar jaar geleden)

• Een feest van de burgemeester ofzo, dan ook alleen maar voor kinderen. Dat was eens en ik vond dat heel 
tof.



Resultaten belevingsonderzoek – Tot slot: wat 
zouden kinderen en jongeren veranderen als ze 
burgemeester waren? 
• Op open velden zo een paar speeltoestellen neerzetten (willen ze zelf mee kiezen)

• Heel veel bossen en de bossen dat er nu zijn, dat die niet weggaan

• Eeuhmmmm een super groot waterpark!

• Een hangplek of zo het skateparkje bv nog wat meer uitbreiden zodat je een stukje groter hebt.

• Ik wil de zandbak terug (6de leerjaar, Klim Op)

• Een pumptrack parcourtje

• Op het skatepark (Koch) sowieso verlichting plaatsen, want hier zijn tot het laatst wel altijd mensen, tot laat 
hier en toch zeker in de zomer. Maar in de winter ook soms.

• Meer plekken dat we wel droog kunnen zitten of als het eens minder weer is ofzo dat we nog altijd wel
samen kunnen komen en dat niet iedereen apart komt of thuis blijft zitten omwille van het weer.



Resultaten belevingsonderzoek – Tot slot: wat 
zouden kinderen en jongeren veranderen als ze 
burgemeester waren? 
• Misschien zo een plek buiten, dat dat echt een soort van hutje of kotje wordt, dat dat zo voor de jeugd is. Dat 

er niet zo geklaagd wordt, dat dat echt puur is voor jeugd.

• Groter skateterrein. Dat van Gooreind is groot genoeg, bij Wuustwezel mag de halfpipe en de ramp aaneen 
gemaakt worden met een verlengstuk.

• Meer groen en minder gebouwen

• Meer grote vuilbakken

• Meer banken onder de luifel op school (Stella)

• Een gft container

• Luchtverfrissers aan vuilkarren hangen
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