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Verslag jeugdraad 

03/02/2020 
 

Aanwezig  Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Dries Van Hoorde (jongenschiro Balegem), Pauline 

Van der Haegen(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), 

Ube Petrus (KSA), Hana Pottie (scouts Oosterzele), Louise Vancamelbeke (scouts 

Oosterzele), Nest Den Haese (Pallieter). 

Kobe Simoens (voorzitter), Jakob Vandenhaute (penningmeester), Jana 

Bogaert(onafhankelijk),Alexander Meheus (onafhankelijk), Paulien De Visscher 

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

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

(onafhankelijk), Clara Van Durme (onafhankelijk), 

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

Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

 

 

 

Goedkeuren verslag 2 december 2019 

Unaniem goedgekeurd 
 

Evaluatie activiteiten : sinterklaasactiviteit 

Leuke activiteit ! Eindigen in de Pallieter en samen een pint drinken heeft zeker een meerwaarde. 
 

Samenstelling jeugdraad 
De samenstelling zoals voorgelegd op de jeugdraad van 3 februari 2020 is goedgekeurd. 

 

Bogaert Jana Geïnteresseerde jongere 

Damien Hylke Geïnteresseerde jongere 

De Maertelaere Lauren secretaris 

De Smet Bram Geïnteresseerde jongere 

De Visscher Paulien Geïnteresseerde jongere 

Dutry Jelle Geïnteresseerde jongere 

Mehaus Alexander Geïnteresseerde jongere 

Simoens Kobe voorzitter 

Van Caneghem Martijn Geïnteresseerde jongere 

Van Durme Clara Geïnteresseerde jongere 

Vandenhaute Jakob penningmeester 

Vervaenen Valerie Geïnteresseerde jongere 

Willems Lennert Geïnteresseerde jongere 

Willems seppe Geïnteresseerde jongere 

Jongenschiro Balegem Thomas Mortier 

 Dries Van Hoorde 

Meisjeschiro Balegem Jinne Lampaert 
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 Enola De Wever 

Chiro Tel Aviv Hanne De Sutter 

 Luna Ghijs 

Scouts Windeke Jonas Van der Heyden 

 Aaron Demeersseman 

Scouts Oosterzele Julie Magerman 

 Hana Pottie 

KSA Ube Petrus 

 Maxime Colmant 

Pallieter Nest Den Haese 

Schepen van jeugd Elsy De Wilde 

Dienst sport en jeugd Mireille Helderweirdt 

Open VLD plus Louise Van Hoorde 

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

Groen Mara Temmerman 

 

 

Beslissing college advies subsidies 

Het CBS heeft het volledig advies van de jeugdraad goedgekeurd. 

De wijziging van de reglementen en budgetten zullen geagendeerd worden op de gemeenteraad 

van maart. 

 

Thema-avonden en planning 2020 

De informatie rond de activiteit betreffende alcohol- en drugspreventie zal bekend gemaakt 

worden via facebook. 

Het is de bedoeling dat een breed publiek wordt aangesproken, ook leden van de 

jeugdverenigingen, sportverenigingen, ……. 

 

NOZO jeugdraden overleg 18 maart 2020 

Willen jullie mee nadenken over welke thema’s relevant zouden kunnen zijn om te bespreken op 

het jeugdradenoverleg ? 

Ideeën en voorstellen mogen doorgemaild worden naar jeugdraadoosterzele@gmail.com. 

Graag voor 10 februari ! 

 

Advies statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota jeugdraad 

Er zijn een aantal bedenkingen bij het huishoudelijk reglement. Mogelijks kunnen een paar 

aanpassingen in het huishoudelijk reglement de werking optimaliseren. 

Het dagelijks bestuur wil zich hierover ontfermen en een voorstel tot wijziging uitwerken. 

Het voorstel zal meegestuurd worden met de uitnodiging van de jeugdraad voor maart (dus rond 

24 februari). 

Individuele input kan doorgegeven worden aan het dagelijks bestuur tot 12 februari. 

Het dagelijks bestuur probeert ook een afsprakennota op te maken. 
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Advies politie voor evenementen 

De opvolging van de advisering van de aangevraagde evenementen gebeurt momenteel in de 

volgorde van de data van het doorgaan van de evenementen en niet in volgorde van de data van 

het binnenkomen van de aanvragen. 

Het zou een meerwaarde zijn als de politie de behandelingen van de aanvragen zou doen in 

volgorde van de data van aanvragen. 

Schepen Elsy zal contact opnemen met de politie om dit verder te bespreken. 

 

In de toekomst zal een computerprogramma ter beschikking worden gesteld zodat de aanvragen 

digitaal kunnen ingegeven en opgevolgd worden. 
 

Herbruikbare bekers : welke vereniging wil een extra bestelling 

Pallieter wil graag 2000 herbruikbare bekers van 25 cl. bestellen. 

 

Aankoop oordoppen vzw On stage 
Te vinden op de facebookpagina van vzw On stage :  

Inschrijving groepsaankoop oordoppen 

Vanaf 15 personen kunnen we samen met 't Oorhuis Zottegem een voordeeltarief van 120 i.p.v. 150 euro 

aanbieden. Van zodra je je inschrijft, tellen we jou mee als koper van een paar op maat gemaakte 

oordoppen. Inschrijven kan tot vrijdag 14 februari om 12u. 

Onderstaande gegevens zorgen ervoor dat we je kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen en voor 

de concrete verdere planning. 

Bij vragen: info@vzwonstage.be 

PS: Check zeker al eens bij jouw mutualiteit of je recht hebt op terugbetaling van een deel van de kost van 

jouw oordoppen. 

 

Subsidies  

De aanvraagformulieren voor werkingssubsidies 2019 worden binnenkort doorgemaild. 

Er zijn geen verdere aanvragen voor subsidies binnengekomen. 

Meisjeschiro Balegem : er is op de jeugddienst geen aanvraag voor renovatiesubsidies binnen. 

Er wordt contact opgenomen om dit verder te bespreken. 

 

Nieuwe verantwoordelijke jeugd : Dries Van Daele 
Dries zal de speelpleinwerking opvolgen, grabbelpas, buitenspeeldag en roefel. 

 

Klimaattafel dinsdag 3 maart 19.15u in GC De Kluize 

De uitnodigingen zijn doorgestuurd. 

Graag massaal verspreiden. En komen !       

 

Vervoer tenten jeugdbewegingen 

Beide Balegemse chiro’s hebben tenten aangevraagd bij ULDK te Nossegem en zij komen dit jaar in 

aanmerking voor het beurtsysteem van het vervoer voor ophalen en terugbrengen van tenten in 

Nossegem. Beide chiro’s regelen dat de tenten samen kunnen op- en afgehaald worden. 

Graag alle gegevens doorgeven : dag – uur – welke en aantal tenten. 

 

Chiro Tel Aviv mag ook alle info doorgeven, maar dit wordt bekeken. 

 

mailto:info@vzwonstage.be
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Afvalverwerking PMD op evenementen 

Wetgeving sinds 1 januari 2020 
Sinds 1 januari 2020 is er een verbod voor organisatoren van evenementen om drank te serveren 

in wegwerpverpakkingen, tenzij de organisator een systeem kan voorzien waar 90% (95% vanaf 2022) van 

de wegwerpverpakkingen gescheiden wordt voor recyclage. 

 

In afwachting worden voorlopig verder wegwerpbekers gebruikt. 
De plastieken bekers mogen verzameld worden via PMD. 

Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden: 

• De bekers mogen niet als één grote toren in de zak, maar allemaal afzonderlijk (anders lukt het niet 
om ze met perslucht uit elkaar te blazen). Zet of hang de PMD -zakken reeds tijdens de fuif in de 
zaal. 

• Om plaats te besparen mogen ze wel platgetrapt zijn  

• Geen bijkomend veegvuil in de zak (als die te zwaar zijn, laten de operatoren ze staan) 
 
Als de herbruikbare bekers ter beschikking zijn, zal er een algemene communicatie gebeuren in onze 
gemeente (hetzij via bijeenkomsten, hetzij digitaal). 
 

Agendapunten jeugdraad 
De punten die worden besproken door de jeugdraad zijn de punten die vastgelegd worden door het 
dagelijks bestuur en/of de jeugddienst. Willen de jeugdverenigingen input geven over wat zij interessant 
zouden vinden als agendapunten ? Dat zou zeker een meerwaarde zijn ! 
 
Kindergemeenteraad 
De opstart zal in november 2020 zijn. Er zullen 4 kindergemeenteraden per schooljaar zijn. 
Het concept is besproken op het scholenoverleg van 29 januari. Alle scholen wil hier instappen; zij bepalen 
in sept/oktober de afvaardiging van hun school en geven de afgevaardigden door tegen begin november. 
Er wordt gewerkt aan een Reglement kindergemeenteraad en dit zal ook op de jeugdraad gebracht 
worden. 
 

Varia 
• De CM heeft al jaren geen oordoppen meer ter beschikking. Weet iemand waar er nog een gratis 

verdeling zou zijn ? 

• Vertegenwoordigers speelpleinwerking naar jeugdraad : uitnodiging wordt later besproken 

• Aanvragen evenementen en slijterijvergunning : minstens 6 weken vooraf indienen. 

• Overschot bandjes alcoholbeleid moeten teruggebracht worden !  

• De Walkie-talkies van de jeugdraad (die bij Pallieter waren) zijn gestolen. Heeft iemand iets gezien ? 

• De data van de georganiseerde voorstelmomenten van het meerjarenplan 2020-2025 zijn 
binnenkort te vinden op de website van de gemeente. 

• De concesssie van café de Kluize stopt (uitbater Jan Van Hecke stopt). Er is een werkgroep 
opgericht waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn, om de uitwerking van de volgende 
concessie te bespreken. 
Als hierover info is, zal dit teruggekoppeld worden op de jeugdraad. 

• In 2021 wordt de website vernieuwd. De jeugdraad zal betrokken worden voor inspraak. 

• Interesse functies 2021 : op 31 december 2020 loopt de termijn af voor de verschillende functies. 
Er zijn geïnteresseerden voor de functies secretaris en penningmeester, maar niet voor de functie 
voorzitter. Om de eventuele nieuwe voorzitter tijd te kunnen geven om in te lopen in de nieuwe 
toekomstige functie is de jeugdraad nu al op zoek naar nieuwe kandidaten. Interesse ? Laat het 
weten aan het dagelijks bestuur of aan Mireille. 

 

Volgende jeugdraad : maandag 2 maart om 20u in de vergaderzaal van de sporthal. 


