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Interpellatie van mevr. De Brouwer: Kennis over de gemeente. 

 
Mevr. De Brouwer was bijzonder geraakt door een debat tijdens de laatste zitting van de jeugdraad. 

Eén van de jongeren gaf aan dat de meeste leerlingen na afloop van het middelbaar maar weinig kennis heb-
ben over de gemeenteoverheid, de bevoegdheden, de doelstelling en de samenstelling. Er blijkt ook een 
gebrek aan kennis te zijn over de werking van de verschillende politieke instanties. 

Deze personen hebben nu of binnen enkele maanden stemrecht waarbij we aan hen vragen om te 
beslissen over de toekomst van de gemeente terwijl zij niet weten wat een gemeente eigenlijk inhoudt. 

Niet alleen jongeren krijgen hiermee te maken. Mevr. De Brouwer merkt ook dat ouderen haar soms 
vragen of ze daarbuiten een beroepsactiviteit uitoefent en of ze effectief benoemd werd na de verkiezingen. 

Hoe kunnen burgers een weloverwogen beslissing nemen als ze geen kennis over het onderwerp 
hebben? 

Het is uiteraard niet aan de gemeenteraadsleden om de inhoud van het schoolprogramma te bepa-
len maar als lokale mandatarissen zouden ze erover moeten waken dat de gemeente en de burger niet 
vreemd zijn voor elkaar en dat de bevolking voldoende kennis heeft over de gemeentelijke instellingen. De 
gemeenteraadsleden kunnen burgers informeren en aanmoedigen zich in te zetten in de maatschappij om zo 
de kloof tussen overheden en burgers te verkleinen. De jeugdraad heeft hier al een stap gezet maar er is nog 
veel werk voor de boeg.  

Mevr. De Brouwer wil graag weten wat er momenteel gedaan wordt om de kennis over de gemeen-
teoverheid te verbeteren. Heeft het college initiatieven van andere gemeentes bestudeerd of vergelijkingen 
gemaakt met reeds uitgevoerde acties? 

 
Schepen Delwart bevestigt de vaststelling van mevr. De Brouwer door aan te geven dat jonge Belgen 

volgens verschillende universitaire studies het minst geïnformeerd zijn over politiek in vergelijking met de 
Europese jongeren. Ook omwille van de complexiteit van de Belgische politiek is voldoende informatie ver-
eist om goede beslissingen te kunnen nemen. De school moet hierop inspelen maar de gemeente zelf kan 
hierin bijdragen, door o.a. leerlingen te ontvangen in het gemeentehuis en hen diensten te laten bezoeken. 
Een concrete ervaring op het terrein is effectiever dan een louter theoretische les.  

De jeugdraad is al een stap in de goede richting. Er zijn al drie jaar lang contacten met schooldirecties 
om leerlingen eraan te laten deelnemen maar dit blijkt jammer genoeg niet zo evident te zijn omdat er nogal 
wat terughoudendheid is, terwijl deze raad net actief burgerschap aanmoedigt. Schepen Delwart is steeds 
bereid om zich samen met mandatarissen in te zetten ten bate van de jeugdraad. 

Schepen Delwart is van mening dat traditionele acties zoals brochures weinig impact hebben en dat 
de lokale democreatie meer baat heeft aan debatten dicht bij de burger, zoals in de jeugdraad of de advies-
raad voor personen met een handicap. Zo betrekt de Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd steeds meer se-
nioren bij hun vergaderingen. 

Schepen Delwart geeft ook aan dat de MR een interessant intern debat heeft gevoerd over de stem-
plicht en de gevolgen van een eventuele afschaffing ervan. Zouden vele kiezers dan nog de moeite doen om 
te gaan stemmen? Hoe kan dit gebrek aan interesse het stemresultaat beïnvloeden? 

Omdat elke mandataris medeverantwoordelijk is voor sensibilisering, stelt schepen Delwart voor dat 
iedereen die aan dit thema wil werken, samenkomt om de meest efficiënte methodes te zoeken zodat de 
burger beter geïnformeerd wordt. 

 
De h. Vanraes is van mening dat de parlementaire vergaderingen een rol moeten spelen inzake de 

bewustmaking van de jongere generaties rond politiek en zich kunnen baseren op campagnes die hiervoor in 
het VK werden georganiseerd. 

 
Mevr. De Brouwer vraagt hoeveel aanvragen er van scholen komen om deel te nemen aan sensibili-

seringscampagnes van de gemeente. 
 



Schepen Delwart antwoordt een tiental per jaar. 
 
Mevr. De Brouwer denkt dat we beter via vzw's kunnen werken omwille van de terughoudendheid 

van de scholen omdat vzw's wellicht beter ontvangen worden en minder politiek gerelateerd worden. 


