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Conceptnota voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte 

Datum: 07.05.2022 

Voorzitter: Roel Raike 

 

Jeugdraad van 07 mei 2022 nam de conceptnota grondig door. De jeugdraad was aanwezig op het 

infomoment van  29 maart 2022 om 19u in Jan Rosierzaal te Lanaken.  Ook was er een onderhoud 

met Patricia Kuster, Dienst Ruimtelijke ordening te Lanaken.  

 

Situering 

De conceptnota voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte legt in grote lijnen de ambities op vlak 

van ruimtelijk beleid vast voor de komende 20 jaar. Daarnaast wordt een strategie met bijhorende 

acties voorgesteld om deze ambities waar te maken. 

 

De 5 ambities 

 

 Slim verdichten 

 Klimaatadaptieve en veerkrachtige publieke ruimtes 

 Groen-blauw netwerk als landschappelijke drager 

 Sterke economische positionering van Lanaken in een grensregio 

 Fiets- en wandelvriendelijk Lanaken 

 

 

Vanuit de gemeente wordt de vraag gesteld om mee te denken rond het plan. De eerste fase in grote 

lijnen over de concept nota. In fase 2 meer concrete acties. 
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Bemerkingen  

Als jeugdraad zetten we ons vooral in om de stem van de kinderen en jongeren te 

vertegenwoordigen. In dit plan is deze doelgroep een vergeten. We vragen dan ook om deze 

doelgroep mee op te nemen in het plan.  

Slim verdichten 

➔ Alternatieve woonvormen  

o Steeds meer jongeren en jonge gezinnen zetten in om klimaat en duurzaamheid.  Ons 

project rond Microwoningen zou hiervoor een goed voorbeeld zijn.  

o Betaalbare woonvormen 

➔ (nieuwe) wijken inrichten met meer groene ruimte en plaats voor ontmoeting 

o i.s.m. de inwoners 

➔ Meer groen 

o Afbouw lintbebouwing, meer groene lanen 

o “groene long” per dorp 

➔ Voorzieningen voor alle doelgroepen + ontmoeting creëren.  

➔ Bouwnood per deelgemeente bekijken  

 

Klimaatadaptieve en veerkrachtige publieke ruimtes 

➔ Meer inzetten op verkeersveiligheid 

o Voetgangers/fietsers/minder mobiele mensen 

➔ Afvalbeleid 

o Meer vuilbaken + mogelijkheid tot sorteren 

➔ Ontharding, meer groen 

➔ Een publieke ruimte voor alle doelgroepen 

o Ontmoeting creëren.  

 

 Groen-blauw netwerk als landschappelijke drager 

➔ Indien gekapt, nieuw aanplanten 

➔ Inwoners bomen laten “adopteren” 
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o Geboortebos, gezinsbos,… 

➔ Meer groen-blauwe verbinden tussen deelgemeenten 

➔ Elke nieuwe inwoner een boom/struik  

➔ Meer premies voor aanplanting groen in tuin 

o zodat een percentage aan groen op percelen kan gestimuleerd worden 

➔ Niet alleen inzetten om centrum maar ook in de deelgemeente 

 

Sterke economische positionering van Lanaken in een grensregio  

➔ Openbaar vervoer moet beter.  

o Naar deelgemeente – centrum 

o Naar treinverbindingen, steden,.. 

➔ Gunsttarief voor jonge ondernemers 

o Project jeugdraad van Startende ondernemers is hiervoor een goed voorbeeld.  

▪ Leegstand tegen gaan door laagdrempelige kost verhuurder/huurder 

▪ Creatieve ateliers/workspace 

▪ Ondernemingskamp 

 

Fiets- en wandelvriendelijk Lanaken 

➔ Tussen deelgemeente betere fiets en wandelverbinding 

o Geluk door recreatief fietsnetwerk → blijven op inzetten 

o Wandelknooppunten? 

➔ Fietssnelweg  

o Betere verbinding tussen Genk/Hasselt/Maastricht 

➔ Veiligheid 

o Fietspaden 

o Niet alle (bos)paden voor fietser/MTB en wandelaars, meer gescheiden 

o Opfrissing verkeersregels 

o Fietsopleiding voor alle leeftijden aanbieden 

➔ Afvalbeleid 

o Meer vuilbakken + kans om te sorteren 

➔ Fietsbib uitrollen 

➔ Ontmoeting creëren 

o Banken en picknickplaatsen 
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Conclusie 

De 5 ambities zijn volgens de jeugdraad goed gekozen. Ook de aanzet van het plan is zeker in orde.  

We vragen allen dat er meer aandacht gegeven wordt aan: 

 Alle doelgroepen, met name kinderen en jongeren 

 Veiligheid 

 Het creëren van ontmoeting  

 Groen 

 

Graag dringen we erop aan dat ook kinderen en jongeren bevraagd worden in de volgende fase. 

Tenslotte zijn ook zij inwoners en de toekomst van de gemeente.  

Daarnaast geven we ook graag mee dat participatie ook terugkoppeling is. We horen ook graag wat 

er met onze bemerkingen is gebeurd.  

 

Tot slot betreuren we dat we geen officieel advies mogen indienen, nochtans is dit decretaal 

bepaald.  

 

"De jeugdraad is het adviesorgaan dat is opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen 

en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke 

dienstverlening en bij de evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het 

meerjarenplan van de gemeente" (artikel 2, decreet lokaal jeugdbeleid) 

"Met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering 

van het (jeugd)beleid, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan, richt de gemeenteraad een 

jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad." (decreet lokaal jeugdbeleid, 

artikel 5, §1) 

"Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over 

alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, kinderen en jongeren, ook bij de 

opmaak van het meerjarenplan. 

De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking 

hebben op kinderen en jongeren. 
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Het college van burgemeester en schepenen motiveert bij het nemen van beslissingen waarom het 

college het advies van de jeugdraad niet of maar gedeeltelijk volgt." (decreet lokaal jeugdbeleid, 

artikel 5 §3) 

 

 

 

 

Handtekening voorzitter Roel Raike     


