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Verslag jeugdraad 

01/04/2019 
 

Aanwezig  Thomas Mortier (jongenschiro Balegem), Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Clara Van 

Durme (meisjeschiro Balegem), Enola De Wever (meisjeschiro Balegem), Lara De 

Meulemeester (chiro Tel Aviv), Aaron Demeersseman  (scouts scheldewindeke), Bavo Van 

Craeyenest (scouts Scheldewindeke) Jonas Van der Heyden (scouts Scheldewindeke) , Ube 

Petrus (KSA), Jasper Begyn (KSA), Hannelore Vande Keer (scouts Oosterzele), Hana Pottie 

(scouts Oosterzele), Bram De Smet (Pallieter), 

Kobe Simoens (onafhankelijk), Jakob Vandenhaute (onafhankelijk), Jelle Dutry 

(onafhankelijk, Alexander Meheus (onafhankelijk) 

Elsy De Wilde (schepen van jeugd), Mireille Helderweirdt (dienst sport en jeugd). 

Mara Temmerman (Groen) 

 

Verontschuldigd Simon Van der Spiegel (onafhankelijk), ), Martijn Saelens (onafhankelijk) 

 

 

Goedkeuren verslag 4 maart 2019 
Unaniem goedgekeurd met aanvulling met een flowchart ivm de vervoersprijzen van de NMBS voor 

groepen gemaakt door Hylke. 

Deze flowchart vinden jullie terug in de bijlage. Bedankt Hylke !  

 

Installatie van de jeugdraad 2019 – 2024 

De gedetailleerde samenstelling van de jeugdraad is terug te vinden in de bijlage. 

Ook de statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden in bijlage. 

 

Leden van de jeugdraad 

Chiro Sint-Jozef Balegem 

Chiro Sint-Lutgardis Balegem 

Chiro Tel Aviv Scheldewindeke 

Scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke 

KSA Reik je hand Oosterzele 

Scouts Sjaloom Oosterzele 

Jeugdclub Pallieter 

Dutry Jelle 

Mehaus Alexander 

Simoens Kobe 

Vandenhaute Jakob 

 

Schepen van jeugd Elsy De Wilde 

 

Aan elke raad wordt een niet-stemgerechtigde waarnemer namens een fractie uit de 

gemeenteraad toegevoegd – gemeenteraad 28/03/2019. 
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Voor de jeugdraad zijn de afgevaardigden 

CD&V/N-VA  Ann-Sophie Van Baeveghem 

Open VLD plus Louise Van Hoorde 

Groen  Mara Temmerman 

 

 

Mappencontrole 
 

Advies van de jeugdraad betreffende de verdeling van de werkingssubsidies voor erkende 

jeugdwerkinitiatieven werkingsjaar 2018 

Advies is gegeven op de jeugdraad van 5/11/2018. 

Antwoord van het college van burgemeester en schepenen (05/12/2018). 

 

Het ontwerpadvies wordt besproken en aangevuld met volgende punten :  

Milieusubsidies : de beperking van maatregelen/aankopen verbonden aan de huisvesting eruit 

halen en open trekken en breder maken bv ook naar kampen. 

Volgende aanvullingen voor deze subsidievorm zijn relevant :  

• Aankoop van milieuvriendelijke energiebronnen 

• Herbruikbare bekers 

• Compostbak 

• Milieuvriendelijke energiebronnen 

• Sorteerfaciliteiten 

• Lichtsensoren 

 

Renovatiesubsidies 

Voorstel : “drainage van het terrein” uitbreiden naar algemene werken ivm heraanleg van het terrein”. 

 

Jonas stelt voor om de werkgroep te contacteren en te informeren of het relevant is om nog samen te 

komen om het advies te finaliseren. 

 

Het advies wordt ter goedkeuring voorgelegd op de jeugdraad van 6 mei. 

 

Aanvraag werkingssubidies 2018 – voor 1 april 2019 te bezorgen aan de jeugddienst 
Alle aanvragen zijn in orde. 

 

Stand van zaken betreffende onderstaande subsidies :  

Renovatiesubsidies - Subsidies voor brandveiligheid – Milieusubsidies 
Er zijn geen nieuwe aanvragen binnen gekomen. 

Indien er intussen aanvragen/offertes zijn, mail deze door. 

Overzicht wordt opnieuw besproken op de jeugdraad van 6 mei. 

 

Planning jeugdraad 
 

 “Weekend van de jeugd” – 19 en 20 oktober 2019 

Coördinator : Jonas Van der Heyden. 

Medeorganisator : Aaron Demeersseman 

Jonas en Aaron willen graag meer mede-organisatoren. Geïnteresseerden : graag zeker een mailtje 

sturen ! Mailadressen :  jonas.vdh@outlook.com – aarondemeersseman@outlook.com. 

mailto:jonas.vdh@outlook.com


3 
 

Mireille stuurt een mail rond met dezelfde vraag. 

 

Jeugdraadweekend 

 

Er zal een weekend voor de leiding georganiseerd worden door een speciaal opgerichte groep 

organisatoren (al ± 15 personen). Er zijn medewerkers van elke jeugdorganisatie. 

Coördinatoren : Bavo Van Craeyenest en Jeroen Nuyttens. 

Het weekend zal georganiseerd worden door een feitelijke vereniging los van de jeugdraad. 

Er wordt voor het weekend dus ook een nieuwe naam gezocht 😊. 

 

Het weekend gaat door op 27/28/29 september 2019. 

 

Een uitnodiging mag verwacht worden rond half augustus. 

 

Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. 

Momenteel is er een aanvraag voor subsidies gebeurd voor de speelplaats van GILO Balegem. 

Vanuit het jeugdwerk is zeker interesse om er gebruik van te maken. 

Later zal bekeken worden of er ook gebruik kan gemaakt worden van speelplaatsen van andere 

scholen. 

 

Gebruik citi’s 

Schepen Elsy vermeldt dat in de toekomst een plotter door het gemeentebestuur zal aangekocht 

worden en de affiches voor in de citi’s zullen kunnen geplot worden. 

Jasper informeert of meerdere affiches voor de vereniging kunnen bij gevraagd worden, maar 

deze kans is klein. 

Het reglement zal ook besproken worden. Meningen/tips/aanvullingen  : graag doorsturen naar 

schepen Elsy (elsy.dewilde@oosterzele.be). 

 

Kaarten containerpark 

Twee jeugdverenigingen hebben hun kaart nog, maar deze werkt niet meer. 

De andere jeugdverenigingen zijn hun kaart kwijt. 

Mireille mailt naar schepen Elsy een situatieschets, de contactgegevens van de vereniging en de 

vraag naar nieuwe kaarten zal meegenomen worden door de afgevaardigde van de gemeente in 

het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst (Ilva). 

 

Enquêteformulieren jeugdlokalen 

Enkel nog van jongenschiro Balegem. 

 

Info schepen Elsy 

Zaterdag 8 juni in GC De Kluize van 10.30u – 12u: onthaal nieuwe inwoners, gecombineerd met 

een vrijetijdsmarkt. Verenigingen, dus ook de jeugdverenigingen, kunnen zich voorstellen op de 

vrijetijdsmarkt. 

De leiding/het bestuur kan zijn vereniging voorstellen, een flyer uitdelen of indien men zelf niet 

aanwezig kan zijn : een powerpoint bezorgen, foto’s, filmpjes, … 

Binnenkort zal elke vereniging een uitnodiging krijgen om deel te nemen. 
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Milieuweek : als jullie nog iets willen organiseren in kader van de milieuweek , dan kan dat zeker 

nog ondersteund worden vanuit de gemeente door het leveren van vuilzakken, prikkers, knijpers, 

….  

 

Schepen Elsy vraag veel informatie, vragen, ideeën, …door te geven. Zo wordt het voor haar ook 

duidelijker welke noden er zijn, wat er leeft, hoe de werkingen zijn, ….. 

 

Varia dataronde 

Geen nieuwe data voor de meeste verenigingen. 

 

Pallieter : 5/4 Pal Marginal – 13/4 : fuif met de Gnirk van Merelbeke en de Schorpioen van Melle – 

30/04 : Nacht zonder elektriciteit – 2 en 3 augustus : Westernweekend. 

 

Scouts Oosterzele : 25/10/2019 : Jungle Party 

 

 

Groepenronde 

Scouts Scheldewindeke moet een nieuw kampeerterrein zoeken ; hun kampterrein lag in de 

risicozone van de varkenspest. 

Er is een nieuw kampterrein in zicht – ze gaan zaterdag op verkenning. 

 

 

 

Volgende jeugdraad : 6 mei 2019 om 20u. 


