Verslag AV 5
Aanwezigheden:
Aanwezigheden

Verontschuldigd

Isabel Lucker (Jeugddienst)

Laurens De Clercq (Jeugdraad)

Maurice Adam (Sportraad)

Tim Dierickx (Jeugdraad)

Veerle Kamoen (Sea Scouts)
Mike Konings (Maerlant-Atheneum)
Jason Schoutteet (Maerlant-Atheneum)
Bert Vandenbriele (KSA)

1. Goedkeuring vorig verslag.
• B-festive:
o budget is sowieso 10.000 en bedragen hoeven niet in een openbaar
verslag opgenomen te worden.
o Geld besparen op artiesten is niet mogelijk met dan ook nog eens de
kinderdisco
o Datum: vrijdag 28 juni
2. Woordje van de nieuwe schepen voor jeugd: Nadia Cloetens
Schepen excuseert zich voor de vorige maand dat ze niet aanwezig was. De schepen
heeft een gezin met 2 kindjes en is ook een grote fan van de Efteling. Wanneer wij in
de Efteling waren was zij er ook.
Beleidsvisie rond jeugd:
Kinderen en jongeren aantrekken naar onze stad
Bij de collega schepenen is er ook een reflectie naar de jeugd zowel in infrastructuur,
mobiliteit, …
Het jeugdhuis blijft en ze zouden graag hebben dat het verder uitgewerkt wordt.
- Maurice: Gratis openbaar vervoer in Blankenberge voor de jeugd tot 18 jaar.
- Lien: Vraag 1
o De voor- en naschoolse opvang word opgenomen door de scholen, we
proberen een zo goed mogelijk plan uit te werken. Het is beter dat de
ouders terug een band krijgen met de school.
o Ik kan daar niet over in details treden
Vraag 2 Hoe met de kinderboerderij (mee nemen naar MJP)
o Nog geen verdere info over
- ’t Schelpje blijft in de zomer open
- Vraag van de schepen: Vinden jullie het belangrijk dat ik hier aanwezig ben?
o JA, wij vinden dat belangrijk!
o Ik kan er niet iedere keer zijn maar ben wel bereid om er zeker een
halfuurtje te zijn.
- Wisse: Mail van Sandra Storme ivm de subsidies van de jongere verenigingen

3. Werkgroepen:
- Bfestive!
• Datum 28/02/2018
• Meer geld voor artiesten dan vorig jaar
o Kinderdisco
o DJ’s
▪ Nick Monte
▪ Stijn Verte
▪ Wesley Van Kessel
▪ Miss Charlie
o 2 groepjes
▪ Een groep
▪ De groep van Tim
De jeugdraad betaalt de bands en de DJ’s rechtsreeks anders komt er via Jeroen nog 21%
BTW bij.
Voor de artiesten was het moeilijk
• Oplossing jetons
• Frituur
• Programmatie
• Bodi
• Attracties/animatie
o Gladiator run
o Bumber ballen
o Voetbaldart
o Dino steile glijbaan
o Pump ding
o Kinds playground
o Springkastelen Jeugddienst
o Reuzespelen
o Grimm
o …
• Graffiti voor kinderen en ’s avonds voor volwassenen
• Alle nodige voorzieningen zitten binnen het bedrag
• Op de banners staat er “-14 niet toegelaten” daarnaast kunnen we misschien
zetten dat “-14 niet toegelaten is zonder begeleiding”
• Er worden geen nieuwe jetons aangekocht
De voorschotfactuur mag betaald worden, werd unaniem beslist.
Kindergemeenteraad
Vermelding agenda
9 februari is de kindergemeenteraad naar het Vlaams parlement geweest en ze
hebben genoten van de wafels die betaald werden door de jeugdraad (jong
geleerd is oud gedaan)
• Uitstap naar Groenwacke
- Jeugdbeleid! Enquête
97 mensen hebben de enqeute
•
•

- Dag/nacht van de jeugdbeweging
Lien, Larissa, Bert zal nog zien (JA), Jason, Mike en Isabel
•
•
•
•
•
•

Vervolg Efteling
Walibi/Walibi Nederland
Bobbejaanland
Efteling (in de zomer is er 9 pleinen festijn met bandjes -> efteling niet ieder
jaar doen
Phantasialand
Disneyland
Duinrell

• Pairi daiza
• Toverland
Lien kijkt wat mogelijk is en probeert een paar voorstellen te hebben tegen de volgende
vergadering
4. Puntjes jeugddienst
- Oproep vrijwilligers Buitenspeeldag 2019 / 24.04.2019
Oproep om 6 à 8 vrijwilligers te hebben om te helpen, er wordt een vergoeding gestort
naar de vereniging
- Zeebos overleg
De verlichting komt er, maar er is een stukje van het plein van de KSA voor nodig. we zijn
in blijde verwachting en wachten nog op Kurt voor een antwoord maar de Provincie is
startklaar. Wordt vervolgd…
Camera wordt meegenomen naar de politieraad om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Er worden geen extra vuilniszakken voorzien.
Een officieel schrijven volgt nog!
- Advies jeugdraad
- Groenwaecke (natuurpunt)
Er is daar nu een speelplein en een beleef pad, de officiële opening 27 april om 10u. We
nodigen graag de jeugdbeweging uit. Om 11u30 receptie met een drankje en een hapje.
Jeugdraad kan op de Facebookpagina ook iets zetten hier omtrent.
- @for us is nu in de preventiedienst en er zal een tijdelijke vervanger zijn.
- Op 20 april zullen de jeugdbewegingen samenzitten met de Provincie
- Oproep naar de jeugdbewegingen voor animatoren
- Wil de Jeugdraad een advies schrijven omtrent het nieuwe zwembad die er zal
komen, voor in het zwembad zelf en de omgeving er rond.
Inhoudelijke in het zwembad
- Zoutwater
- Glijbanen
- Speeltoestellen in het kinderbad, kleine glijbaan, …
- Rekening houden met huidige vraagprijs behouden
- Onderscheid Blankenbergenaar of niet
- Bubbelbaden
- Duikplank (1 van 5m)
- Startblokken
- Toegankelijkheid voor iedereen ook voor minder mobiele personen
- 25 meter bad
- Speelmateriaal
- Ontleendienst voor zwemmateriaal
- Tribune
- Cafetaria met Fristi voor Bert en Cecemel voor Isabel :)
Omgeving
- Voldoende overdekte fietsstalling
- Toegankelijkheid voor iedereen
- Openbaar vervoer
- Groen omgeving (grasplein (waar er op gespeeld kan worden), bomen,
speeltoestellen,
- Vuilnisbakken
- Voldoende verlichting
- Camerabewaking (ingang en fietsenstalling)
- Voldoende gratis parkeermogelijkheid eventueel met een slagboom met een
ticketje van het zwembad of betaald parkeren en het ticketje van de kinderen
kan worden ontwaard
- Kiss and Ride
Advies meesturen met de agenda
5. Varia
- Jochem uitnodigen van de sportdienst omtrent advies

-

-

Isabel: er is speelplein werking in de krokusvakantie
En een voorstelling in het CC Casino het grote mini circus 8 maart 14u
Wisse: Gras gemaaid worden door de jeugdbewegingen zelf maar neemt een
enorme kost in. Is er een mogelijkheid om hiervoor een vrijwilliger in te
schakelen.
Jason: Wat komt er op de site van het oude Noordzee bad? Sea-life uitbreiden,
Company du Zoute
Bert doet de groetjes!
Uitbreiding van de jeugdlokalen, bij regen is het moeilijk om iedereen in de
lokalen te krijgen. Hier kunnen we een advies overschrijven
Larissa: 16 maart ouderavond van de Chiro is al 2 jaar geleden vastgelegd maar
om 8u gaat de zaal niet klaar zijn door het personeelsfeest de avond ervoor.
Isabel belt maandag naar de bevoegde persoon.
Kunnen we terug mee bestellen voor materiaalmagazijn? OK
Veerle: we zijn opzoek naar een beamer. Opgelost: Die van de jeugddienst
mogen ze gebruiken.
Brecht ik ben aan het kijken voor een zitmaaier (basis €3400, het basismodel
heeft een bekerhouder). Ik ben blij dat de schepen er was.
Lien: schrijft advies omtrent ’t Loavertje

Volgende datum vergadering:
29 maart 2019
10 mei 2019
7 juni 2019
19 juli 2019: evaluatie B-festive, jaarafsluiter en verkiezing nieuw bestuur.

