
Samenwerkingscharter
« Jeugdverenigingen en beheerders van gewestelijke groene ruimten »

Tussen
• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegen-

woordigd door 
- Evelyne Huytebroeck, Minister van Leefmilieu
- Leefmilieu Brussel – BIM, vertegenwoordigd door 

Jean-Pierre.HANNEQUART, Directeur Generaal en 
Erik SCHAMP, Adjunct Directeur

• De jeugdverenigingen, vertegenwoordigd door 
- BADJE asbl (Bruxelles Accueil et Développement

pour la Jeunesse et l’Enfance) vertegenwoordigd
door Nicole MALENGREAU, beheerder

- Chiro Brussel vzw vertegenwoordigd door An VER-
DEYEN, educatief medewerker

- Fédération des Centres de Jeunes en Milieu
Populaire asbl vertegenwoordigd door Pierre
EVRARD, directeur

- FOS Open Scouting vzw vertegenwoordigd door
Dieter DE COURT, voorzitter

- GREEN Belgium vzw vertegenwoordigd door Tine
VANFRAECHEM, project coördinator Brusselwerking

- Groep intro vzw vertegenwoordigd door Bert WAL-
LYN, educatief medewerker

- Guides Catholiques de Belgique asbl vertegenwoor-
digd door Sylvie HOEBEKE, lid van het federale team

- JES vzw vertegenwoordigd door Patrick MANGHE-
LINCKX, directeur

- Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw vertegen-
woordigd door Koen BERGHMANS, afgevaardigde
JNM afdeling Brussel-Oost

- La Fédération Nationale des Patros asbl vertegen-
woordigd door Joël LAMBERT, federaal voorzitter

- La Fédération Nationale des Patros Féminins asbl
vertegenwoordigd door Valentine VERACHTERT,
verantwoordelijk voor communicatie

- Les Scouts et Guides pluralistes asbl vertegen-
woordigd door Jean-Marc DEZILLE, verantwoorde-
lijk voor communicatie

- Les Scouts, Fédération Catholique des Scouts
Baden-Powell asbl de Belgique vertegenwoordigd
door Pierre SCIEUR, federaal voorzitter

- Nature et Loisirs asbl Louis Picalausa vertegen-

woordigd door Garance MILOEN, verantwoordelijk
voor opleiding en externe relaties

- Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw vertegenwoor-
digd door Johan VREYS, adjunct-verbondscommis-
saris Brussel

- Steunpunt Jeugd vzw vertegenwoordigd door Kris
LAMBERTS, directeur

- De jeugdverenigingen aangesloten bij de Jeugdraad van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verte-
genwoordigd door Lieven MONSEREZ,  voorzitter

Voorwoord
Aangezien dat 

Leefmilieu Brussel – BIM de opdracht heeft om zijn
groene ruimten te beheren met behoud van de kwa-
liteit van het groene en natuurlijke erfgoed van het
Gewest;
de jeugdverenigingen de groene ruimten gebruiken
voor educatieve en recreatieve activiteiten met jon-
geren;
de groene ruimten niet uitsluitend door de
Brusselse jeugdbewegingen gebruikt worden; 
het aantal groene ruimten in het Brussels Gewest
beperkt is en de recreatiedruk stijgt;

Erkennen de partijen het belang van
• een evenwicht tussen, de bescherming van het groene

en natuurlijke erfgoed van het Gewest enerzijds, en de
beschikbaarheid van ruimte voor recreatieve, educa-
tieve en natuurbelevingsactiviteiten anderzijds;

• een evenwicht tussen de verschillende gebruikers van
de groene ruimten;

• de sensibilisatie van jongeren omtrent natuur en
milieu

• de voorlichting van jongeren over het beheer van de
groene ruimten.

Achten de partijen het noodzakelijk om samen te
werken om
• de jeugdverenigingen te laten genieten van de groene

ruimten voor hun activiteiten,
• het gebruik van de bestaande en reeds toegankelijke

ruimten te verbeteren,



• nieuwe ruimten te creëren om de jeugd meer mogelij-
kheden te bieden,

• het natuurlijke patrimonium van de Brusselse groene
ruimten te beschermen.

Engagement van Leefmilieu Brussel – BIM 
In dat kader verbindt Leefmilieu Brussel – BIM zich
ertoe om …
1. geactualiseerde informatie te verschaffen over 

- de beschikbare ruimten en hun mogelijkheden voor
activiteiten,

- de regels die gelden in de groene ruimten,
- de contactpersonen op het terrein en hun bevoegd-

heden;
2. binnen haar mogelijkheden, materiële middelen en

personeel ter beschikking te stellen om de informatie
te verspreiden;

3. één specifiek contactpunt voor de jeugdverenigingen
te voorzien (bereikbaar 7/7);

4. de jeugdverenigingen systematisch te raadplegen bij
de uitwerking van voor hen bestemde informatie-
middelen over de Brusselse groene ruimten en dit
materiaal ter beschikking te stellen;

5. de jeugdverenigingen te laten deelnemen aan het
participatieproces bij de ontwikkeling van plannen
omtrent, ten eerste, het gebruik van groene ruimten
en dit vóór de opstart van het openbaar onderzoek,
en, ten tweede, de inrichting van groene ruimten.

Engagement van de jeugdverenigingen
De verschillende jeugdverenigingen verbinden zich
ertoe om …
1. de reglementen van de groene ruimten te verspreiden

en uit te leggen om ze beter te doen respecteren;
2. alle actoren van hun organisatie te sensibiliseren

voor de natuur via hun gebruikelijke communicatie-
middelen en vormingen (mailings, educatieve spelen,
interne brochures, website, opleidingsmomenten…)

3. Leefmilieu Brussel – BIM de coördinaten te verstrek-
ken van de persoon die verantwoordelijk is voor de
verspreiding van informatie binnen hun organisatie;

4. Leefmilieu Brussel – BIM jaarlijks de coördinaten en
de bevoegdheden van de lokale contactpersonen van

hun organisatie te bezorgen en deze te actualiseren
(adres, e-mail en eventueel website);

5. in de mate van het mogelijke en dit ten laatste op de
ochtend van het evenement zelf, Leefmilieu Brussel –
BIM via het contactpunt op de hoogte te brengen
wanneer ze op een bepaalde plek een activiteit orga-
niseren waarbij meer dan 150 deelnemers betrokken
zijn (dit laat toe de bezetting van de parken beter te
spreiden);

6. Leefmilieu Brussel – BIM, liefst drie maanden op voo-
rhand, toestemming te vragen voor de organisatie van
grootse activiteiten of activiteiten waarbij (om het even
welke) infrastructuur in de groene ruimten vereist is en
hen, indien wenselijk, te betrekken bij de realisatie ervan.

Engagement tot samenwerking
De partijen verbinden zich ertoe om …
1. de dialoog op te starten en / of te versterken en een

open houding aan te nemen in de contacten op alle
niveaus;

2. samen educatieve en / of recreatieve projecten op te
zetten;

3. samen te werken bij de natuureducatie van jongeren;
4. samen te ijveren voor meer groene ruimten in het

Brussels Gewest;
5. samen na te denken over en te werken aan manieren

om  het gebruik van de groene ruimten door jeugdve-
renigingen te verbeteren, waarbij voldoende ruimte
gegarandeerd wordt voor hun activiteiten en de
andere gebruikers gerespecteerd worden;

6. bij het opduiken van problemen snel te reageren door
een overleg tussen de betrokken partijen te organiseren.

De ondertekenaars van het charter komen minstens één
keer per jaar, eind mei, samen op uitnodiging van
Leefmilieu Brussel – BIM om het wederzijdse engagement
te evalueren en indien nodig bij te sturen.

In het begin van het schooljaar wisselen de onderteke-
naars de nodige informatie uit tijdens een vergadering of
op een andere handige manier.

Het charter staat open voor andere partners. Het wordt
opgesteld voor onbepaalde duur, maar kan na een eva-
luatieproces worden aangepast of geannuleerd.

Proces geleid door Athanor-médiations in het kader van het platform Zoniënwoud


