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Schepen van jeugd
KSA
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Verwelkoming en Goedkeuring vorig verslag
Op de voorlaatste pagina staat er een klein foutje -> gemeenteraad van juni ipv mei
(26/05).
Actie = 24/05 ipv 23
Stijn -> Onafhankelijk (niet meer Jong CD&V)

2. Actie jeugdcentrum
Jeroen neemt het woord. Hij deelt de flyers uit.
- Er is de afgelopen weken gigantisch veel gebeurd!
- Nu zondag om 14u opening ingeluid door Drumband DINK. Mistery guest zal lint
doorprikken. Twee lokale bandjes zullen optreden. Twee jonge fotografes zullen hun
werk ‘tentoonstellen’.
- Flyer (1000) zoals vermeld in mail -> 200 euro.
- Kost van 300 euro in totaal voorzien -> flyers en extra kosten.
- Petitie is goedgekeurd -> Op de gemeenteraad van dinsdag zal ons puntje behandeld
worden.
- We zijn nog altijd op zoek naar een auto met een trekhaak!

- Zijn er nog helpende handen om op te zetten? Actief op het stationsplein vanaf 10u,
iedereen is meer dan welkom!
3. Advies Soetekoeke?
Wordt dat nog geschreven?
Advies: Zelfde als wat we al als advies gegeven hebben -> voldoende speelruimte, geen
speelruimte weglaten!…
—> Tegen de laatste AV (afsluiter)
—> Yves doet een poging om dat te schrijven
4. Werkgroep Jeugdhuis
De werkgroep komt morgen samen. Graag zoveel mogelijk mensen aanwezig.
Ze willen er vaart achter zetten, tegen voor de zomer advies af (ipv na de zomer). Alles
concreet bespreken.
5. Kindergemeenteraad
In april is de laatste geweest en advies is overhandigd aan het college. Belangrijkste punt
was kindvriendelijk centrum, Jules Soeteplein, lawaaihinder, inspraak in het skatepark.
De jeugddienst doet de kindergemeenteraad, de werkgroep in de jeugdraad is een beetje
‘klein’. De jeugddienst doet zo goed als al het werk.
De kinderen kunnen niet instaan om een thema te kiezen, een advies te schrijven,…
Daarvoor zijn er mensen nodig vanuit de jeugdraad ook.
Er zou eigenlijk een beetje meer ondersteuning moeten zijn vanuit de jeugdraad op de
vergaderingen van de kindergemeenteraad zelf en in de werkgroep.
-> Misschien een mail sturen naar de algemene mailinglijst om iedereen op de hoogte te
brengen (extra hulp!).
Ideeën rond een thema? (op de volgende AV?)
Lien id nog kandidaat om voorzitter te zijn van de kindergemeenteraad.
6. Uitleendienst
De lichtbrug is maar twee keer uitgeleend geweest dit jaar. Wat doen we daar mee? Het is
hier ook weer de jeugddienst die er voor in staat in plaats van de jeugdraad.
Het vraagt opvolging en onderhoud, de dienst kan daar onmogelijk voor instaan als
niemand van de jeugdraad zich daarvoor wil inzetten.
-> We zullen die niet meer uitlenen.
Veel dingen van de uitleendienst zijn verdwenen, defect, niet in orde,… Best houden we
alle materiaal en bekijken we het allemaal eens om het te gebruiken in het jeugdhuis.
Stijn en Ian zullen nog eens contact opnemen met Kris en alles bekijken.
Killian: Misschien kunnen we het via FB eens vragen op zo een groepen of ze onderdelen
hebben die we kunnen gebruiken?
De badgemachine wordt wel vaak uitgeleend, deze kan blijven uitgeleend worden.
7. Bestuur
Geen kandidaturen voor het bestuur.
PENNINGMEESTER
- Er is geen penningmeester -> Wil iemand de financiën overnemen? Het is beter dat
iemand van de jeugdraad dit doet dan dat de jeugddienst dat geld beheert.
- Er zijn geen kandidaten.
- De jeugddienst (Isabel) zal het overnemen totdat er een kandidaat is.
Wil Tim een oproep lanceren op de facebookpagina voor een nieuw bestuur?
- Jeroen: Ik denk dat we best wachten tot na de vergadering met VVJ
- Best begin september een oproep doen dan

8. VVJ overleg
Isabel doet al lang de jeugdraad en nu loopt dit niet zoals het geweest is. Ze nam contact
op met VVJ en het is een goed idee om eens met iemand van VVJ rond tafel te zitten om
er terug een jeugdige sfeer in te brengen. Het is gewoon jammer. We zouden een open
gesprek kunnen doen met hen en zoveel mogelijk mensen van de jeugdraad (eind juni of
begin juli).
Een datum? Er wordt een doodle gemaakt voor het laatste weekend van juni. (samen met
afsluiter AV)
9.

-

Puntjes jeugddienst
Boekje zomerleute is gedrukt.
Openstraatdag op zondag 20/09 (Vlaemsestraat).
Vrijwilligers? Emily, (Cynthia), Ian, Killian

10. Varia
- Joyce Maene (van Speelberge) is bevallen van een zoontje Lino. Cynthia vervangt haar
als speelpleincoördinator van 1 mei tot 31 augustus.
- Yves: Advies geschreven tijdens de AV (zie document Yves in bijlage). Ik heb nog een
vraag: kunnen spelende kinderen overlast zijn? -> Er wordt een motie geschreven:
“spelende kinderen en rondhangende jongeren kunnen niet als hinderlijk beschouwd
worden” (extra artikel in het politiereglement).
- Maurice: Is er hier zo geen rollenpatroon? Niet echt, aangezien het niet zo actief is in
de jeugdraad.
Waarom wordt er niets gedaan rond midzomernacht?
- Freddy: Waarom is er hier geen bestuur als je hier met zoveel zit? - Voorzitter en
ondervoorzitter moeten onafhankelijk zijn. We laten dit beter even rusten tot het
gesprek met VVJ.
- Stijn: Blan heeft vertraging opgelopen, doordat mail in spam terecht was gekomen. Er
wordt een mail verstuurd naar de werkgroep. De datum zal waarschijnlijk een jaar
verzet worden, maar we kunnen het bekijken om eventueel dit jaar te doen. De
werkgroep zal zo spoedig mogelijk samenkomen. Voor de kandidaturen, moet er nog
altijd een mail gestuurd naar Isabel? Er zijn bepaalde werkgroepen aan het stilvallen,
hopelijk komen die terug met de tijd en is er weer een positieve uitstraling.
- Steven: vergadering morgenavond om 19u.
- Stephen: vrijdag 29 mei, iedereen welkom in de Riderz om 22u, Bad Indians treden op,
gratis vat. Ik wil gerust helpen om de mailinglijsten bij te schaven.
- Killian: Polyvalente zaal in jeugdcentrum, welke capaciteit?
- Emily: Het bestuur wordt nog steeds uitgenodigd voor de vergadering van de Wullok.
De fuif. Voor de voettocht vroegen ze naar verenigingen om hulp, zou de jeugdraad dat
niet kunnen doen? Wordt er een afsluiter van het werkjaar uitgebreid gedaan zoals
anders? -> Neen. Morgenavond is er in de Chiro P-Party (baravond).
- Sharon: Wullok -> tijdelijk iemand in plaats van bestuur?
- Lien: Zondag is het Jeroen zijn verjaardag, dus we gaan daar allemaal een feestje
bouwen!

