Persbericht Jongerenwelzijn
37 nieuwe plaatsen voor jongens en meisjes in de gemeenschapsinstellingen

Campus Wingene opent in de zomer, campus Beernem
breidt uit

Brussel, 3 april 2015. Op initiatief van minister Vandeurzen besliste de Vlaamse Regering vandaag om het aanbod aan gesloten opvang met 37 nieuwe plaatsen uit te breiden. Concreet komen de nieuwe plaatsen er in fasen. Zo opent gemeenschapsinstelling De Zande op 1 juli een
nieuwe campus in Wingene. Later breidt ook campus Beernem uit met twee leefgroepen.
De gemeenschapsinstellingen organiseren de beveiligde opvang. Zij bieden plaats aan jongens en
meisjes van wie de jeugdrechter oordeelt dat beveiligde opvang noodzakelijk is. Dit kan zijn omdat zij
een delict pleegden, in een verontrustende of problematische leefsituatie opgroeien, ernstige gedragsproblemen hebben of een combinatie hiervan. Vaak zijn het jongeren met complexe problematieken en in moeilijke levensomstandigheden.
Momenteel zijn er 308 plaatsen voor gesloten opvang in Vlaanderen. Deze plaatsen zijn verspreid
over gemeenschapsinstellingen De Kempen (Mol), De Zande (Ruiselede en Beernem) en De Grubbe
(Everberg) en Vlaams Detentiecentrum De Wijngaard (Tongeren). De Vlaamse Regering besliste
vandaag dat er een gefaseerde uitbreiding komt met 37 plaatsen. Op 1 juli 2015 opent campus Wingene voor jongens; in 2016 komen er twee leefgroepen bij voor meisjes op de campus Beernem.
Campus Wingene zal vier leefgroepen voor jongens herbergen. Het gaat om twee nieuwe leefgroepen
en twee leefgroepen die tijdelijk van campus Ruiselede naar Wingene verhuizen omwille van een renovatie daar. In totaal zal campus Wingene 36 plaatsen voor jongens tellen, waarvan 18 nieuwe
plaatsen. Door de renovatie en verhuis van capaciteit van campus Ruiselede wordt op deze campus
ook één bijkomende plaats gecreëerd.
Campus Beernem voor meisjes wordt momenteel volop verbouwd en omgebouwd. Midden 2016 zal
ook deze campus klaar zijn om 18 nieuwe plaatsen te creëren.

Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsituatie.
Meer informatie over de verschillende hulpvormen binnen de jeugdhulp is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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