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Verslag jeugdraad 

05/10/2020 
 

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

Vereecke,  (meisjeschiro Balegem), Juicy De Clercq (meisjeschiro Balegem), Dahlia De Deyn 

(chiro Tel Aviv), Luna Ghijs (chiro Tel Aviv),  Jonas Van der Heyden (scouts Scheldewindeke) , 

Matisse Dekleermaeker (scouts Scheldewindeke), Hana Pottie (Scouts Oosterzele),  Robin 

De Boel(KSA), Ube Petrus (KSA), Jakob Vandenhaute (Pallieter), Nest Den Haese (Pallieter), 

Kobe Simoens (voorzitter), Paulien De Visscher (onafhankelijk), Jelle Dutry 

(onafhankelijk),Alexander Meheus (onafhankelijk), Bram De Smet (onafhankelijk), Hylke 

Damien  (onafhankelijk), Martijn Van Caneghem (onafhankelijk), Valerie Vervaenen 

(onafhankelijk), Seppe Willems (onafhankelijk), Lauren Demaertelaere (onafhankelijk), 

Pauline Van der Haegen (onafhankelijk), Merel Blansaer (onafhankelijk), Leontine De Bock 

(onafhankelijk). 

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

Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

Drie leden van de Olga-groep van GC De Kluize. 

 

 

Goedkeuren verslag 7 september 2020 

Unaniem goedgekeurd 

 

OLGA : een groep jongeren die mee de programmatie voor jongeren in GC De Kluize selecteert. 

 

Voorstellingen in GC De Kluize met het OLGA-label worden geselecteerd door een redactie van 

Oosterzeelse jongeren tussen 15 en 25 jaar. Zij selecteren mee voorstellingen voor de doelgroep 

jongeren; een ticket voor deze voorstellingen kost 10 euro. Deze groep zoekt nieuwe jongeren om 

samen voorstellingen in Vlaanderen te gaan bekijken en voorstellingen te selecteren voor de 

programmatie in GC De Kluize. 

Ze vragen of wij stickers met QR-code (die verwijst naar meer informatie) kunnen verspreiden 

door heel oosterzele en zo wat mensen willen aansporen om aan te sluiten bij deze groep. 

 

Hoe deze groep werkt, wat de verwachtingen zijn, … hoor je op infovergadering op vrijdag 13 

november 2020 om 18.30u in GC De Kluize. 

Aansluitend kan je de OLGA-voorstelling “Zero for conduct” (duurt 60min) bijwonen. 

 

Info:  https://www.gcdekluize.be/olga 

Mail:  OLGA.oosterzele@gmail.com  

Instagram:  @Olga.oosterzele 

 

Samenstelling jeugdraad 

Aanvragen toetreding jeugdraad 

Jeugdverenigingen : infofiches zijn in orde 
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Onafhankelijke jongeren : moeten nog een “Aanvraag tot toetreding tot de Oosterzeelse 

jeugdraad” indienen voor 18 oktober. 

De totale samenstelling moet goedgekeurd worden op de jeugdraad van 9 november. 

De samenstelling van het dagelijks bestuur moet goedgekeurd worden op de jeugdraad van 9 

november. 

 

Functies voorzitter – ondervoorzitter – secretaris – penningmeester. 

Voor deze functies zijn verkiezingen op maandag 9 november. 

Startdatum : 1 januari 2021. 

Kandidatuursformulieren (kunnen opgevraagd worden bij Mireille) moeten ingediend worden 

voor 25 oktober. Deze worden met de uitnodigingen van de volgende jeugdraad meegestuurd. 

 

Generatie Rookvrij - Rookvrije sport- en spelzones 

De vorige jeugdraad werd over deze actie een toelichting gegeven door Logo Gezond Plus. 

Bij bespreking in welke mate de jeugdverenigingen bereid zijn hun terrein rookvrij te maken, 

kwamen de jeugdverenigingen tot de volgende conclusie :  

 

Jeugdbewegingen stappen niet in het project om op hun terrein een bord te plaatsen dat er niet 

gerookt wordt.  

Er zijn jeugdbewegingen waarbij niemand rookt. Zij vrezen door een bord net het omgekeerde te 

bewerkstelligen : dat door het bord het al dan niet roken wel in de aandacht wordt gezet, terwijl 

het nu heel logisch is dat er nooit gerookt wordt op het terrein. 

Er zijn jeugdbewegingen waarbij de afspraak is dat er nooit gerookt wordt in de aanwezigheid van 

leden, maar waarbij niet kan beloofd worden dat er ‘s avonds of na vergaderingen niet gerookt 

wordt op het terrein (als er geen kinderen in de buurt zijn). 

 

 Jeugdverenigingen staan wel op dezelfde lijn dat roken in de buurt van kinderen niet aan de orde 

is. Misschien kan daarmee via een nieuwsbrief of de fbpagina van de jeugdraad iets mee gedaan 

worden. 

 

Advies subsidies 2019 – 2020 

De subsidies zijn berekend – de info is te vinden in de bijlage. 

Elke jeugdvereniging krijgt dit jaar minstens (werking – kamp – resterende subsidies) 4 385 euro. 

Pallieter krijgt 3 498,47 euro. 

Daarbij worden ook de aangevraagde brandveiligheidssubsidies – milieusubsidies – 

renovatiesubsidies – kadervormingssubsidies gegeven. 

 

De jeugdraad geeft een unaniem positief advies met dank aan de gemeente voor de financiële 

steun. 

 

Reminder voor de toekomst : bij de aanvragen voor brandveiligheidssubsidies – milieusubsidies – 

renovatiesubsidies moeten de kosten op een factuur staan waarop de naam van de vereniging 

staat ! Dus ticketjes, bonnetjes, …… zijn niet geldig voor aanvragen ! 
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Subsidies coronamaatregelen en noodfonds 

Er werd reeds bepaald dat elke jeugdwerkinitiatief de werkingssubsidies dubbel krijgt dwz elk 

jeugdwerkinitiatief krijgt 1 142 euro extra. 

 

Er worden ook extra subsidies gegeven voor de kampen :  

• Jongenschiro Balegem : 542,80 euro 

• Meisjeschiro Balegem : 607,2 euro 

• Chiro Tel Aviv : 381, 8 euro 

• Scouts Scheldewindeke : 782 euro 

• KSA : 161 euro 

• Scouts Oosterzele : 506 euro 

 

Zoals in de vorige jeugdraad werd toegelicht en de infoflyer meegestuurd met het vorig verslag, is 

er een gedeelte van de verdeling reeds bepaald. 

Het gedeelte van de “Hinderpremie” (± 45 000 euro) voor de sport- , jeugd- en 

cultuurverenigingen is nog niet bepaald. Er zal een voorstel uitgewerkt worden, maar voorstellen, 

ideeën over hoe de jeugdverenigingen/jeugdraad dit evt zou zien, zijn zeker welkom ! 

 

Advies “ Algemene Politieverordening met zonale gelding” 

Dit document werd meegestuurd met de uitnodiging. 

Op 6 oktober om 19u heeft de jeugdraad een overleg gepland met de verschillende gemeenten uit 

de zone (Merelbeke, Melle, Destelbergen en Oosterzele) en de politiezone (Eric Vandeputte en 

Selina Vanpachtenbeke) om verdere toelichtingen te vragen bij de wijzigingen aan het GAS-

reglement.  

Bram en Hylke gaan naar deze vergadering. 

 

Voor de bespreking op deze vergadering hadden Bram en Hylke reeds enkele onderwerpen op 

papier gezet.  

Extra toelichtingen door schepen Elsy:  

• Decibelmeter belangrijk voor ons!  

• Waarom is leeftijd gezakt naar veertien jaar?  

• Vuurwerk  

 

Schepen Elsy wil ook gerust eens samenzitten om het document te overlopen en heeft alle 

opmerkingen in detail van de 4 gemeenten, ze was aanwezig op de politieraad waar de wijzigingen 

zijn voorgesteld.  

 

Planning 

• Overleg met politie 6 okt. 2020 + verslag opmaken. Verslag wordt doorgestuurd naar de 

verenigingen. 

• Feedback vragen bij de jeugdverenigingen. 

• Advies op jeugdraad van 9 november. 
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Advies betreffende de mogelijkheden om de oversteekbeweging voor fietsers ter hoogte van 

het kruispunt van de N42 met de Gijzenzelestraat veiliger te maken.  
 

 

Voorlopige plan (zie afbeelding). Met de herinrichting van de N42 moet er uiteindelijk een 

rondpunt komen, deze oplossing nu is tijdelijk om het veiliger te maken voor fietsers. Auto’s gaan 

niet meer mogen oversteken, en fietsers kunnen in twee tijden de oversteekbeweging uitvoeren. 

 

De meningen zijn verdeeld :  

De argumenten pro :  

• Het is veiliger voor de fietser 

• In de spits is het gemakkelijker om in 2 keer over te steken. 

• Deze wegen worden gebruikt voor sluipverkeer en het moment dat er daar mensen 

oprijden, wordt er file gecreëerd. Als deze wegen niet meer kunnen gebruikt worden als 

sluipverkeer, wordt er minder file gecreëerd. 

• Oosterzele is een fietsgemeente : meer aandacht naar de fietsers. 

 

De argumenten contra :  

• Er is twijfel of het wel degelijk veiliger is voor de fietsers 

• Met de auto ben je in beide richtingen veel tijd kwijt. 

• De files worden langer omdat er extra moet worden rond gereden. 

• Via de Schoolstraat kan je wel op de N42, maar daar moet je 4 rijstroken over en het is nu 

reeds een punt waar veel ongevallen gebeuren. 

• Het gebruik van de Schoolstraat en het sluipverkeer door Gijzenzele is nu reeds een 

probleem. 
 

Enkele bedenkingen :  

• Dit geheel verplaatsen naar schoolstraat?  

• Waarschijnlijk is het nadeel voor de automobilisten groter dan het voordeel voor de 

fietsers. 

• We kunnen een testproject doen en dan nog zien hoe het uitdraait!   

 

Er wordt een advies geschreven en dit zal meegestuurd worden met het verslag. 

Er zijn nog andere gewestwegen zoals de Stationsstraat en Pelgrim die heel gevaarlijk zijn. 

De jeugdraad zal daar in de toekomst ook een advies over schrijven. 
 

Gebruik Den Amb8 als pop up café 

Uitnodiging 1 oktober in den Amb8. 

Niet veel info extra dan deze die we op de jeugdraad hebben gekregen. Het infogedeelte stelde 

niet veel voor, maar wel interessant om de beleving eens mee te maken. 

Het was de bedoeling om te tonen hoe den Amb8 kan gebruikt worden in coronatijden en dat was 

zeker interessant. 

 

Chiro Windeke had moeite om info te vinden betreffende de administratie om iets te organiseren 

in den Amb8. Ze wisten ook niet welk materiaal er allemaal voor handen is op deze locatie. 
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Betreffende de aanvragen : alle info is te vinden op de homepage van GC De Kluize. 

Betreffende het materiaal : Bram vraagt aan David of het mogelijk is een technische fiche te 

krijgen van de huidige situatie in den Amb8. 

 

Bedenking van het DB : In hoeverre gaan we ervoor zorgen dat het niet uit de hand loopt? Gaan de 

maatregelen gevolgd blijven worden als mensen veel gedronken hebben? Wat met promo van 

alcohol zoals happy hours en zuipbekers?  
 

Interactie op de jeugdraad:  

• Volk lokken op vroege uren is niet nodig, want plaatsen zijn beperkt en snel volgeboekt.  

• Promo’s duwen de winsten omhoog 

• Mensen die willen drinken zullen drinken. Als ze hun misdragen, kan je mensen doen 

vertrekken. Voorzien van ouders, politie om hierbij te assisteren.  

• Einddoel event blijft winst maken. Niemand gaat zich inhouden? Iedereen is 

verantwoordelijk voor zichzelf!  

• Kort door de bocht dat het uit de hand gaat lopen. De laatste maanden kennen we al 

genoeg regels om hier nu ook over bezig te zitten. Alcohol heeft niks met corona te maken 

wel het gedrag dat erop volgt.  

Mensen die alcohol drinken ga je nooit kunnen uitsluiten.  

• Zit iedereen op dezelfde lijn over deze events en de toepassing van de maatregelen ?  
 

Het is belangrijk dat de coronamaatregelen goed worden toegepast ! 

Zo hypothekeer je ook niet de evenementen die later gepland zijn. 

De jeugdverenigingen mogen zeker de evaluatie van evenementen doorsturen naar het dagelijks 

bestuur, zodat we kunnen bekijken op de volgende jeugdraad hoe andere verenigingen hier een 

oplossing voor kunnen voorzien. 
 

Advies trefcentrum Den Amb8. 

Het advies is gebaseerd op de input van de themaraad rond den Amb8. Deze themaraad en de 

bevindingen zijn reeds op verschillende jeugdraden aan bod gekomen. 

Het advies wordt unaniem goedgekeurd. 
 

Info Mobiele fietsenstalling – Deelauto 

Mobiele fietsenstalling : er zijn 25 nadarhekkens voor elk 6 fietsen. Deze zullen kunnen 

aangevraagd worden voor evenementen via het evenementenformulier. 

Ook zijn er twee deelauto’s ter beschikking waarvan hier één staat aan het GC. Gebruik/vastleggen 

van een deelauto gebeurt via de organisatie Valkeniers : 

https://www.valckeniergroep.be/carsharing. 

Op de website kan je registreren en een betaalkaart koppelen om er gebruik te kunnen van 

maken. 
 

Bubble-werking regenweer 

Hoe gaat de gemeente hierbij helpen?  
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Schepen Elsy neemt contact op met David met de vraag of het mogelijk is om een overzicht te 

maken per weekend van welke accomodaties er vrij zijn en op welke manieren de afspraken 

kunnen gebeuren betreffende het ophalen en terugbrengen van de sleutel. 

De praktijk toont dat verschillende verenigingen soms gebruik willen maken van dezelfde 

accommodatie. Dus graag vooraf contact opnemen met GC De Kluize. 

 
Varia 
Scouts is bezig met hun alcoholbeleid (= alle maatregelen die je treft ivm alcoholmisbruik of 
voorkomen van alcoholmisbruik) te herbekijken. De vraag is of we een overkoepelend 
alcoholbeleid kunnen doen voor op evenementen. Hoe sta je tegenover alcoholmisbruik los van 
corona dan? In het algemeen :  als je bepaalde dingen wel of niet doet kan je aansprakelijk zijn. Als 
je als vereniging bepaalde dingen doet en anderen niet dan is dit een beetje irritant dus groter 
draagvlak is handiger. Zien wij dit zitten? Wie is geïnteresseerd om een werkgroep op te starten? 
Kan iedereen dit bevragen in zijn jeugdvereniging tegen de volgende jeugdraad ? 
 
Jongtourage in de week van 16 - 19 nov. 2020. Een digitale vormingsweek georganiseerd door 
Bataljong, aanbeveling door Hylke. Meer info volgt. 
 

Er wordt op de jeugdraad geopperd dat de jeugdraad vindt dat we veel mogen advies geven, maar 
ook dat de jeugdraad niet steeds op elke vraag moeten reageren. De jeugdraad kan ook geen 
mening hebben. 
 
Pallieter heeft nog veel drank en gaat voor onbepaalde tijd dicht. Ze willen drank doorverkopen 
aan andere jeugdverenigingen. Als je wil iets wilt overnemen, laat iets weten aan Jakob. 
 
De containerparkkaarten van scouts Windeke, chiro Tel Aviv en meisjeschiro Balegem werken niet. 
Mireille meldt dit bij milieuambtenaar Hilde. 
 
Scouts Windeke informeert bij de andere jeugdbewegingen of ze ruimtes voorzien voor rokers bij 
evenementen, informeert bij jongenschiro Balegem naar de organisatie van de Speelstraat (mail 
sturen naar Wouter Govaert – wouter.govaert@oosterzele.be) en informeert naar ideeën voor 
mogelijke binnenruimtes. Ze zoeken ook binnenruimtes voor na de corona, dus op langere termijn. 
 
Studieplek in Oosterzele : We hebben het gemeentebestuur, de bibliotheek en GC De Kluize op de 
hoogte gesteld van welke periodes de studenten graag een ruimte beschikbaar hebben om te 
studeren. Waarvoor dank! 
 
Wie wilt er een trui van de jeugdraad voor €20? Welke maat? Er komt een google formulier.  
 
Vragen van het dagelijks bestuur aan schepen Elsy :  
 
1/ Tweeduizend twintig komt bijna aan zijn einde. Het eerste jaar van het meerjarenplan komt dan 
ook bijna tot zijn einde. Zouden wij als jeugdraad een evaluatie kunnen krijgen over dit plan? 
Welke zaken zijn er dit jaar gelukt en welke acties hebben er vertraging opgelopen? We kijken ook 
graag naar de toekomst, welke acties staan er in 2021 allemaal gepland? 
Schepen Elsy, lukt dit om ons eens op de hoogte te brengen tijdens een jeugdraad in november of 
december?  
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Schepen Elsy: De financieel beheerder zal dit toelichten aan de jeugdraad: wat er al gerealiseerd is, 
wat niet, waarom. Uiteraard gebeurt het zeker dat er dingen niet zijn doorgegaan, soms zijn er 
budgetten tekort, er moet gekeken worden wat de gevolgen van corona zijn, personeel is ook een 
pijler. Schepen Elsy hoopt dat ze het in december kan meedelen, maar afhankelijk van de 
omstandigheden kan het ook januari zijn. Normaal komt er ook een toelichting op de 
gemeenteraad. Ze is blij te horen dat er vragen zijn van de jeugdraad uit over dit onderwerp en 
adviezen zijn zeker ook welkom. 
 

2/Graag hadden we meer info ontvangen over het participatietraject voor het skatepark. Wat is de 
stand van zaken? Hoe ziet de planning eruit? Welke moeilijkheden zijn er bij het vinden van een 
geschikte locatie? De reden waarom het DB dit keer op keer op de jeugdraad wil brengen is omdat 
het DB ten eerste zeer enthousiast is om het concept in realiteit te zien. Anderzijds geeft dit 
participatietraject ook een hoop mogelijkheden voor de jeugdraad om eens samen te werken met 
voor ons nog onbekende skaters/jongeren waardoor wij ons netwerk binnen de ongebonden 
jeugd kunnen uitbreiden.  
Schepen Elsy: Er is reeds een database voor 12 - 18 jarigen, waar input kan gevraagd worden. In 
eerste instantie komt er een bevraging over waar we een skatepark kunnen plaatsen en waarom 
dit een goede plaats zou zijn. 
Dezelfde bevraging zal ook gebeuren via fb. 
En we vragen ook deze vraag mee te nemen naar jullie vereniging. De volgende jeugdraad komen 
we hier kort op terug om de antwoorden van de verenigingen te verzamelen. 
Als deze antwoorden verzameld zijn,  moet er samen met de stedelijk bouwkundige ambtenaar 
gekeken worden of het ook mogelijk is in de praktijk.  
De mogelijke locaties worden ook voorgesteld aan de andere adviesraden. 
Wanneer hierover een beslissing is genomen, gaat de volgende fase in werking: hoe moet het 
skatepark eruit zien? Welke toestellen? Jongeren weten hierover veel meer dan het 
gemeentebestuur. Ook een optie is om verschillende locaties en opstellingen te testen vooraleer 
ze definitief te plaatsen. Met een delegatie kan er ook gekeken worden naar de skateparken in de 
buurt om inspiratie op te doen. Ook rekening houden met de negatieve reacties van mensen die 
het skatepark niet in hun achtertuin willen. Dus antwoorden op een bevraging gelanceerd op de 
gemeentelijke fbpagina mogen niet verschijnen op de fbpagina omdat buurtbewoners teveel 
kunnen tegenreageren. Dus iedereen enkel laten reageren met een google formulier. 
Wetteren heeft ook een nieuw skatepark aan de parking van de Safti. 
 

Nieuwe opstart Pallieter 
Pallieter gaat voor onbepaalde tijd dicht. Er stoppen heel wat huidige bestuursleden. Er blijven nog 
enkele bestuursleden over die op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden. Zij willen de tijd nemen 
om nieuwe bestuursleden op te leiden. 
Schepen Elsy vraagt of de gemeente kan ondersteunen? Er wordt gewerkt aan een reddingsplan 
vanuit de Pallieter uit, dus extra hulp is voorlopig nog niet nodig.  
Kobe wil actief meewerken aan de heropstart van De Pallieter. Hij wil graag langskomen bij LK’s, 
groepsraden enz. en met de oudste tak spreken om actief nieuwe bestuursleden voor de Pallieter 
te zoeken. Het mag vanaf zestien jaar.  
Kunnen jullie jullie data doorsturen (naar Kobe) wanneer jullie vergadering hebben? 
 

NOZO jeugdradenoverleg dinsdag  13 oktober 2020 
Jeugdradenoverleg met jeugdraden uit de buurt – mede georganiseerd met Bataljong en 
jeugdraad Oosterzele. 
Per tafel zit je samen met andere mensen van andere jeugdraden en zo kan je info uitwisselen.  
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Je kan je nog inschrijven online.  
Er is ook gratis broodje.  

• Event:   https://fb.me/e/321IR7V4E  

• Inschrijven:  https://forms.gle/Du43Chg2xgSstvFj7  
Thema’s: Evenementen in corona; werking en belang jeugdraad; communicatie van de jeugdraad; 
€ 87.000.000 subsidies voor jeugd, sport en cultuur; kindvriendelijke gemeente door corona; 
mobiliteit shift door corona; gevolgen voor jongeren door corona  
 
Data van activiteiten, acties, evenementen, …….. mogen doorgegeven worden een Bram en 
worden op de jeugdraadkalender gezet. 
 
 

Samenvatting To do’s naar jeugdverenigingen   

• De informatie van de groep OLGA doorgeven in de vereniging. 

• Voorstellen voor een verdelingssysteem voor de hinderpremie zijn welkom tot 15/10. 

• Voorbereiden van het advies voor “ Algemene Politieverordening met zonale gelding” 

• Evaluatie van evenementen in Den Amb8 doorgeven aan het dagelijks bestuur van de 

jeugdraad 

• Informeren naar interesse voor het opmaken van een overkoepelend alcoholbeleid 

• Informeren naar interesse voor het overnemen van drank van de Pallieter 

• Info doorgeven over de mogelijkheid van het aankopen van een trui van de jeugdraad 

• Informeren naar voorstellen voor een goede plaats voor een skatepark (met argumentatie) 

en of er geïnteresseerden zijn om in deze werkgroep te zitten (namen doorgeven aan 

Mireille) 

• Doorgeven data LK/groepsraden/takraden voor bezoek van Kobe ivm nieuwe opstart 

Pallieter 

 

Samenvatting To do’s naar geïnteresseerde jongeren :  

• Aanvraag tot toetreding tot de Oosterzeelse jeugdraad :  indienen voor 18 oktober. 

 
 
 

Volgende jeugdraad :  
maandag 9 november 2020 in de polyvalente zaal van GC De Kluize. 

https://fb.me/e/321IR7V4E

