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Verslag jeugdraad 

02/12/2019 
 

Aanwezig  Jorg De Groote (jongenschiro Balegem),  (jongenschiro Balegem), Jinne Lampaert 

(meisjeschiro Balegem), Enola De Wever (meisjeschiro Balegem), Hanne De Sutter (chiro Tel 

Aviv), Luna Ghijs (chiro Tel Aviv) , Aaron Demeersseman (scouts Scheldewindeke) , Jonas 

Van der Heyden (scouts Scheldewindeke),  Robin De Boel(KSA), Christof Van Den Bossche 

(KSA), Hana Pottie (scouts Oosterzele), Julie Magerman (scouts Oosterzele). 

Kobe Simoens (voorzitter), Jakob Vandenhaute (penningmeester), Jelle Dutry 

(onafhankelijk),Alexander Meheus (onafhankelijk), Lennert Willems (onafhankelijk), Bram 

De Smet (onafhankelijk), Hylke Damien (onafhankelijk),  Valerie Vervaenen (onafhankelijk), 

Seppe Willems (onafhankelijk), Martijn Van Caneghem (onafhankelijk),  

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

Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

 

Verontschuldigingen : Lauren De Maertelaere, Martijn Van Caneghem,Clara Van Durme, Jana Bogaert, Nest 

Den Haese. 

 

 

Goedkeuren verslag 4 november 2019 

Unaniem goedgekeurd 

 

Toelichting digitale jeugdraadmap 

 

Via onderstaande linken hebben jullie toegang tot de digitale jeugdraadmap. 

De link naar de digitale 
jeugdraadmap: https://drive.google.com/drive/folders/1CHCRmJLvsSW32Awq5CM8E-
BsboKxnVW6?usp=sharing  

Wil je graag een verkorte versie van het jeugdraadverslag ontvangen, schrijf je dan in op onderstaande link. 
De inschrijvingslink voor het verkorte 
verslag: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9t9CypLLXoicNZhTsEYNoTNf0AofRdvPcAlhNzenrg0F
dDQ/viewform?usp=sf_link  

Subsidies 

samengevat: https://docs.google.com/document/d/18CCmkjI45um7ePETQPBeaALzkCGxElZzoZnKrrwYdtw/

edit (staat in het deeltje subsidies in de jeugdraadmap) 

De kalender is terug te vinden in de digitale jeugdraadmap en op de facebookpagina. 
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Advies waarborgsysteem herbruikbare bekers 
De verschillende jeugdverenigingen hebben dit item besproken binnen de leidingsploeg van hun vereniging. 

De bevindingen/meningen van de verschillende verenigingen worden overlopen en er werd een advies 

geschreven en goedgekeurd met 14 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen. 

Het advies is terug te vinden in de bijlage. 
 
Vraag van jongenschiro Balegem : indien de gemeente een gesubsidieerde aankoop van 
herbruikbare bekers kan doen, is het mogelijk om extra bekers aan te kopen voor Duvelnacht ? 
 
Advies meerjarenplan 
Schepen Elsy geeft een powerpointpresentatie van het meerjarenplan. 
De strategische doelstellingen worden overlopen. 
De jeugdraad betreurt het niet vroeger bevraagd geweest te zijn bij de opmaak van het 
meerjarenplan, maar ziet dat er nog heel wat ruimte is in de actieplannen van de verschillende 
doelstellingen en vraagt om regelmatig bevraagd te worden te worden over de concrete acties en 
de uitvoeringen hiervan. 
Schepen Elsy licht toe dat dit voor de komende jaren zeker de bedoeling is en dat regelmatig 
advies en input zal gevraagd worden aan de jeugdraad. 
Er komt bv. een nieuwe gemeentelijke website; ook hier zal de input van de jeugd belangrijk zijn. 
Het advies is terug te vinden in de bijlage. 
 
Hoe worden acties bepaald en vastgelegd :  
De betrokken schepen agendeert de voorstellen van de acties op het CBS. 
Als deze goedgekeurd worden, zal advies over de invulling en uitvoering gevraagd worden aan de 
adviesraad. 
Indien de jeugdraad zelf acties voor de concretisering van de doelstellingen wil voorstellen, 
kunnen zij deze in een advies bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. 
Er is jaarlijks een rapportage aan de gemeenteraad over de uitvoering van de acties. 
 
Schepen Elsy stelt volgende acties in haar bevoegdheden als prioritair :  
Communicatie : aandacht voor het luik participatie, digitalisering binnenkomend post en 
meldingen, nieuwe website 
Jeugd : onderzoeken naar de interesse van activiteiten voor kinderen en jongeren, de mogelijkheid 
van een skatepark 
Sport : activiteiten voor jonge kinderen en senioren 
 
 
Het meerjarenplan wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 18 december en zal daarna terug te 

vinden zijn op 

https://www.oosterzele.be/Bestuur/Beleidenwetgeving/Beleidsplan/Beleidsplanlegislatuur.aspx 

In elke deelgemeente zal een infoavond georganiseerd worden waarbij het meerjarenplan wordt 

toegelicht. 

Er wordt gevraagd naar de cijfers van het budget die gekoppeld zijn aan de doelstellingen. 

Schepen Elsy zal deze aan de jeugdraad bezorgen. 

 

https://www.oosterzele.be/Bestuur/Beleidenwetgeving/Beleidsplan/Beleidsplanlegislatuur.aspx
https://www.oosterzele.be/Bestuur/Beleidenwetgeving/Beleidsplan/Beleidsplanlegislatuur.aspx
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Verslag thema-avond Den Amb8 en fuiven 11 november 2019 
Interessante avond! 
Het dagelijks bestuur gaat nog een advies schrijven met de verzamelde informatie van deze avond. 
 
Verslag NOZO jeugdradenoverleg 19 november 2019 
Deze uitwisselingsavond met leden van de jeugdraad van andere gemeenten van NOZO 
(Merelbeke, Melle, Sint-Lievens-Houtem, Deinze, De Pinte, ….) was zeker interessant. 
De volgende items zijn aan bod gekomen : GDPR – meerjarenplan en adviezen – kansarmoede – 
afvalbeleid. 
Het volgend jeugdradenoverleg is gepland voor april/mei en zal doorgaan in Oosterzele. 
 
Activiteit voor de leiding/bestuur van de jeugdbewegingen en Pallieter – Het spel van 
Sinterklaas : 13 december 2019 
Hou zeker het facebookevenement in de gaten – meer info volgt. 
 
Varia 
 

• Schepen Elsy informeert naar nieuwe kaarten voor de verenigingen voor het 
containerpark. 

 

• Jong Tourage  : vormingsavond van Bataljong over beleidsparticipatie 
Hylke was aanwezig en vond het heel interessant. 
Volgend jaar wordt zo een avond opnieuw georganiseerd 

 

• Resultaat van de bevraging : Welke periode zou het voor uw jeugdvereniging het meest geschikt 
zijn om uw vereniging bekend te maken tijdens een verenigingsmarkt voor alle Oosterzeelse 
inwoners ? 

 

•  • Augustus-
september 

• Rond 
Pasen 

• Rond 
Pinksteren 

• Jongenschiro 
Balegem 

• x • x • x 

• Meisjeschiro •  • x • x 

• Scouts 
Windeke 

• x • x •  

• Chiro Tel Aviv •  • x • x 

• Scouts 
Oosterzele 

• x •  •  

• KSA •  •  •  

 

• Beer Pressure van de KSA gaat niet door. 
 

• Milieusubsidies 2019-2020 : 
o jongenschiro Balegem wil een frigo aankopen 
o Pallieter heeft ledlampen gekocht 

→ Belangrijk voor alle aanvragen : vraag een factuur op naam van je vereniging ! 
Noodzakelijk om de aanvraag te kunnen opnemen. 
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• Tumult (https://tumult.be/) organiseert een wedstrijd : Pesten, check it out - Wedstrijd 

voor jeugdwerk en sport 

De 'Pesten, check it out'-prijs beloont jeugdverenigingen of sportclubs die sterk zijn in het creëren 
van een pestvrije omgeving. Het doel van de prijs is om begeleiders in jeugdwerk en sport bewust 
stil te laten staan bij de 'good practices' die al aanwezig zijn en bij wat er nog kan verbeteren. De 
prijs wordt uitgereikt als afsluiter van de Vlaamse Week tegen Pesten. 
Voor meer info over de prijzen en hoe je kan deelnemen aan de wedstrijd van 2020, klik je 
hieronder op de knop.  

• De jeugdraad zal ook een advies schrijven betreffende het onderhoud van de weide in de 
Hemelstraat. 

Activiteitenkalender 
 
13.12.19  Sinterklaas op visite in Oosterzele 
25.12.19 Tijdloze Fuif (Vzw Tijdloze) 
11.01.20 Luxurious Eve (Pallieter) 
11.01.20 Vurige Nieuwjaarsdrink (De Windeekse Groenbuiken) 
16.02.20 Soepverkoop (Scouts Oosterzele) 
16.02.20 Friet met Stoverij (Chiro windeke) 
29.02.20 Kaas & wijn (Vzw On Stage)  
29.02.20 Crocktail (Meisjeschiro Balegem) 
06.03.20 Aspi Café (Chiro Windeke) 
21.03.20  Boules (Meisjeschiro Balegem) 
21.03.20 Ribbetjes (Jongenschiro Balegem) 
18.04.20 60 jaar Chiro Windeke  
22.04.20 Balegemse Burgerfeesten (Jongenschiro Balegem) 
22.04.20 Buitenspeeldag 
01.05.20 Day ‘N’ Night (Scouts windeke) 
01.05.20 - 03.05.20 Feestweekend 50 jaar Meisjeschiro Balegem 
 

Volgende jeugdraad : maandag 3 februari om 20u in de vergaderzaal van de jeugdraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


