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Aanwezigheden:
Aanwezig
Tim Dierickx (jeugdraad)
Isabel Lucker (jeugddienst)
Laurens De Clercq (jeugdraad)
Maurice Adam (sportraad)
Veerle Kamoen (Sea Scouts)
Mike Konings (Maerlant-atheneum)
Jason Schoutteet (Maerlant-atheneum)
Bert Vandenbriele (KSA Scarphoutstede
Blankenberge)
Brecht Timmerman (jeugdraad)
Jeroen Bossier (Stick-events)
Isabelle Wittevrongel (Scouts)
Ann Vandenbriele (Chiro)
Janne Lambert (Chiro)
Keanu De Brabander (Sea Scouts)

Verontschuldigd
Lien Dierickx (jeugdraad)
Nadia Cloetens (Schepen van jeugd)
Debbie Driessens (jeugdraad)
Rian De Rous (Groen)

1) Verontschuldiging Schepen van jeugd
 Mevrouw Cloetens had twee andere afspraken waardoor ze er niet kon bij zijn.
2) Goedkeuring vorig verslag
 Goedgekeurd
3)











Opstart B-festive (uitleg Jeroen)
Proberen om dezelfde catering aan te spreken
€ 9020
Artiesten inplannen (rekening houden met de verschillende doelgroepen!)
DJ’s hadden niet veel aantrek  geld besparen ( €700)
Idee om wel andere soort attracties te voorzien  variatie en vernieuwing
Jetons (€350 voor 5000) en bekers (€1200 voor 900)
Catering: frietkraam + iets anders
 frietkraam staat er gratis
Doelgroep: opsplitsen  hoe praktisch?
 programmatie moet duidelijk zijn
 leeftijdszones
 springkasteel jeugdraad voor de kleinsten gebruiken
Materiaal aan te vragen bij Dienst Evenementen (spoelbak, dranghekkens, tafels en
stoelen, vuilnisbakken en PMD-bakken, podium, sanitaire blok + wateraansluiting bar
en toilet, elektrische kast, parkeerplaatsen ingang park, vuilniszakken, promotie via
kanalen)
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Andere: verzekering, bewonersbrieven, billijke vergoeding, benodigde goedkeuringen
(college)
Jetons en bekers jeugdraad OF nieuwe
Drankaanbod bepalen
Animatieaanbod: optredens voor jongere kinderen (lagere schoolkinderen)
 vb. presentator op podium?, muziek zonder DJ, act, …, schmink, gilltertattoo’s,
bandjes maken
Toiletdame (Brigitte)
Datum: vrijdag/zaterdag/zondag?
Voetbalkooi niet meer opstellen
Grafitti was populair
Zo snel mogelijk samenkomen met de werkgroep
Maandag belt Isabel naar Anne Pirlet voor overeenkomst datum
Deadline: 17 februari
Verdere bespreking binnen de werkgroep

4) Kindergemeenteraad
 Vorige vergadering 7 januari
 bezoek SOS Reptiel
 brainstorm rond nieuwe hondenweides (o.a. bij het tunneltje aan de Witte Wijk)
 4 februari volgende vergadering
 9 februari uitstap Vlaams Parlement
 13 februari (woensdagnamiddag) uitstap Groenwaecke: info + maken van bijenhotel
5) Werkgroep jeugdbeleid
 1 februari 19u00 is de opstartvergadering
 Rondvraag aan medeleerlingen, mensen uit de jeugdbewegingen, … om ideëen door
te sturen of door te geven aan de mensen die in de stuurgroep zitten

6) Vervolg Efteling




Een jaarlijkse activiteit van maken, maar telkens naar ergens anders.
Tegen volgende AV, vragen we om eens na te denken over mogelijke activiteiten
Misschien ook eens een concert?

7) Puntjes jeugddienst
Zeebos:
• Er werd samengezeten op 15/01 met de provincie. Het speelbos zal worden
aangepakt en uitgebreid. Ook de poel zal opnieuw worden aangelegd en de
fietsenrekken zullen er komen.
• We stellen ons als jeugdraad de vraag, hoe het zit met ons advies van een aantal jaar
teug over de verlichting en camera's.
• Eind april zal er nog een vergadering zijn met de jeugdbewegingen op een
zaterdagmiddag na de werking.
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Speelduin Westkant:
• Ze nemen het zeker onder handen. Verdere info volgt nog.
Buitenspeeldag:
• Vindt plaats op woensdag 24/04 in de middag. Er worden nog vrijwilligers gezocht.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar isabel.lucker@blankenberge.be
Openstraatdag:
• Vindt plaats op zondag 15/09, dus probeer deze datum reeds vrij te houden.
• De cadeautjes, een 300-tal, zullen weer worden aangekocht door de jeugdraad.
(Budget +- 200 euro).
• Het voorstel is er om het in de Vrijheidsstraat en op het Conscienceplein te doen
8) Varia
Maurice (sportraad):
• Sport Vlaanderen (Bloso) gaat meer gericht gaan werken m.b.t. mensen met een
beperking
Veerle (zeescouts):
• VZW vraagt om regenput uit te kuisen.
• Zouden de uitnodigingen wat sneller kunnen verstuurd worden voor de jeugdraad
alsjeblieft? --) uiteraard, komt in orde! Debbie maakt facebookevenementen en
Isabel stuurt mailtjes.
• 16 februari is de scoutsfuif. Kaarten in vvk zijn 5 euro en 6 euro add. Iedereen boven
de 16 jaar is welkom om er de knuffeldans te doen samen met Isabel!
• Er passeert geen vuilkar bij onze lokalen... Kan er hier ook eens voor gekeken worden
alsjeblieft?
Bert (KSA):
• De witte vuilniszakken zijn ook te koop in de Colruyt, dat is voor ons heel wat
makkelijker.
• Signalisatie van het zeebos is al lang weg langs de kustlaan. Niemand kan de
jeugdbewegingen vinden...
• In Brugge krijgen jeugdbewegingen gratis vuilniszakken, misschien hier ook?
Isabel (Scouts):
• Kunnen de vlaggen van de jeugdbewegingen misschien niet terug aan de masten in
het zeebos? Dat zou al veel duidelijker zijn en opvallender.
• De signalisatie moet ook wat groter langs de kustlaan.
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OP ALGEMEEN VERZOEK
We schrijven een extra advies over het zeebos met daarin de volgende punten:
• Duidelijke signalisatie
• Vlaggen aan de masten
• Verlichting die deftig werkt + ecologisch
• Camera's aan de wandelpaden
• 3 pakken witte vuilniszakken per jaar gratis. Dit natuurlijk ook voor de zeescouts die niet in
het zeebos zit.
Isabel (Jeugdconsulente):
• Gelukkig nieuwjaar
Tim (Bestuursmedewerker):
• We hebben als jeugdraad geen uitnodiging gehad voor de nieuwjaarsreceptie en dat
vinden we wel jammer. UPDATE: Blijkbaar heeft geen enkel vereniging van bij ons eentje
gekregen...
• Ik vraag me af wat er momenteel speelt on het stadhuis op het gebied van jeugd... Wat is
de visie en wat zijn de toekomstplannen met het nieuwe beleid?
• Hoe zit het met de politieke afgevaardigden in de adviesraden? Ik hoor heel wat
geruchten, maar niemand die duidelijk weet wat het precies is en hoe dit een impact zou
hebben op onze raad. Maurice zou dan blijkbaar niet meer mogen komen naar ons... :(
Brecht (Penningmeester):
Het is al 3 AV's geleden dat de schepen van Jeugd hier is geweest en dit betreur ik ten
zeerste. Zeker nu er een nieuw beleid is, had ik de schepen graag eens gezien en gehoord.

