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aan BENJAMIN DALLE
VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Zomerkampen - Terbeschikkingstellingen plaatsen
Ik vernam dat er op sommige locaties maïs geplant wordt op plaatsen die anders ter
beschikking staan van jeugdverenigingen. Maïs is sterk gestegen in prijs sinds de start
van de oorlog in Oekraïne en daarom planten veel boeren opnieuw meer maïs om te
gebruiken als veevoeder.
In 2020 promootte de minister samen met de KLJ en de Boerenbond het platform SOS
Zomerkamp, waar jeugdverenigingen en landbouwers mekaar konden vinden voor wat
betreft plaatsen voor zomerkampen.
1.

Merkt de minister via het platform een impact omdat landbouwers hun grond
opnieuw meer voor zichzelf willen gebruiken?

2.

Komen daardoor jeugdkampen in het gedrang? Zo ja, op welke manier wil de
minister daarop inspelen?

3.

Hoeveel gebruikers had het platform SOS Zomerkampen sinds de lancering ervan?
Gelieve een lijst te bezorgen van de jeugdbewegingen en/of -organisaties die
gebruikmaakten van het platform en het aantal keren dat ze een oproep deden.

4.

Hoeveel ‘matches’ werden sindsdien gevonden? Gelieve per jeugdbeweging en
-organisatie het aantal matches op te geven.
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1

Ik heb geen signalen ontvangen vanuit de jeugdsector dat er een probleem is voor de
jeugdkampen doordat de landbouwers meer grond voor zichzelf gebruiken.

2

Ik heb geen weet dat er jeugdkampen in gevaar zouden komen door het geschetste
probleem. Dat we aandachtig moeten blijven voor voldoende kampplaatsen klopt. Ik
verwijs daarvoor naar het Masterplan Jeugdkampen dat ik op 24 juni jl. aan de
Vlaamse Regering meedeelde waarin ook op vlak van het aanbod van
kampeerterreinen verder actie wordt ondernomen.

3

Het platform “SOS Zomerkampen” wordt beheerd door “Les Scouts”, één van de
scoutsfederaties uit Wallonië. In 2020 en 2021 was er een sterke samenwerking met
de jeugdbewegingen uit Vlaanderen, De Ambrassade en Les Scouts om maximaal het
aanbod van kampplaatsen in België te ontsluiten gezien er door de coronacrisis meer
nood was aan kampplaatsen. Nu de corona-maatregelen zijn opgeheven, is SOS
Zomerkampen, beheerd door “Les Scouts”, nog steeds een vraag en aanbod-platform
dat voor alle jeugdgroepen toegankelijk is. De matches worden echter niet meer
bijgehouden.

4

Zie punt 3.

