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Verslag jeugdraad 

09/11/2020 
 

Aanwezig  Dries Van Hoorde (jongenschiro Balegem), Thomas Mortier (jongenschiro 

Balegem), Céline Van Grembergen,  (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), Julie 

Magerman (Scouts Oosterzele),  Robin De Boel(KSA), Ube Petrus (KSA), Jakob Vandenhaute 

(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), Jana Bogaert 

(onafhankelijk), Clara Van Durme (onafhankelijk), Karen Waeytens (onafhankelijk), Sören De 

Clercq (onafhankelijk). 

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

Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

 

Goedkeuren verslag 5 oktober 2020 

Unaniem goedgekeurd 

 

Samenstelling jeugdraad 

Vanaf 1 januari 2021 staan de functies van voorzitter – ondervoorzitter – secretaris – penningmeester 

open. 

 

Voor elke functie is er één kandidatuur binnen gekomen :  

• Voorzitter: Paulien De Visscher  

• Ondervoorzitter: Bram De Smet  

• Secretaris: Lauren De Maertelaere  

• Penningmeester: Jana Bogaert  

 

Aangezien het de eerste keer digitale vergadering is en anoniem stemmen nog wat moeilijk is, opteren we 

voor een alternatieve regeling. De verkiezingen worden uitgesteld tot de jeugdraad van februari, maar de 

kandidaten starten ad interim met hun functie vanaf 1 januari 2021. 

De totale samenstelling van de jeugdraad moet goedgekeurd worden op de jeugdraad van 9 december 2020. 

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

2020. 

 

Advies “ Algemene Politieverordening met zonale gelding” 

Historiek tot 9 november 

• Op 6 okt. was er overleg met gemeenten uit de zone (Merelbeke, Melle, Destelbergen en 

Oosterzele; Bram en Hylke) en de politiezone (Eric Vandeputte en Selina Vanpachtenbeke). 

• In de tussentijd heeft Hylke heel veel informatie verzameld en heeft hij met Bram een aantal zaken 

op papier gezet.  

• Op 18 okt. hebben we dat document besproken met het dagelijks bestuur.  
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• Op 19 okt. is er een mail gestuurd (met het ontwerpadvies) naar de verenigingen om feedback te 

vragen over het ontwerpadvies.  

• Op deze jeugdraad werd er gezocht naar een consensus met de volledige jeugdraad. 

 

Bij rondvraag blijkt dat het document over het algemeen niet besproken is met de achterban, maar het 

document wordt op de jeugdraad wel uitgebreid besproken en gestemd gezien de korte deadline.   

Algemene bedenking van Bram: Hoe komt het dat het zo weinig besproken is met de achterban? Lag het 

aan het feit dat er te weinig tijd was? Dat het een moeilijk dossier was? Was er te weinig interesse? Andere 

oorzaken? Dit is zeker geen verwijt, maar als bijvoorbeeld blijkt dat er geen interesse is om dit te bespreken 

met de achterban, dan kunnen we eens nadenken over welke werkwijze wel voor iedereen zou werken.  

Bijkomende bedenking en agendapunt voor één van de komende jeugdraden : in welke mate geeft de 

vertegenwoordiger zijn mening als de mening van de leidings-/bestuursploeg en in welke mate geeft de 

leidings-/bestuursploeg autonomie aan de vertegenwoordiger. 

 

Het advies is onderverdeeld in vier grote thema’s:  

● GAS en minderjarigen;  

● Leeftijd alleen mag geen reden zijn;  

● Evenementen met een openbaar karakter;  

● Toekomstmuziek.  

 

Punt 1. Volgens het GAS-reglement zijn speeltuigen enkel toegankelijk voor kinderen tot 13 jaar.  Wat 

vinden jullie hiervan?  

  

Schepen Elsy Het moet duidelijk zijn dat er niet onmiddellijk zal beboet worden, enkel 
wanneer er sprake is van overlast. 
Schepen Elsy vindt het advies wel goed verwoord. 

Scouts Windeke Jonas volgt de mening van schepen Elsy 

Chiro Windeke / 

KSA Oosterzele Robin gaat akkoord met schepen Elsy om specifiek het probleem van 
gedrag van +14 jarigen (dat overlast veroorzaakt) aan te kaarten, niet de 
aanwezigheid van een +14 jarige 

Scouts Oosterzele / 

Meisjeschiro B Volgt het advies en ze vinden inderdaad dat dit niet moet beboet mag 
worden als er een +13-jarige op zit. 

Jongenschiro B  

JC Pallieter  

Jelle Iemand van 14j op een speeltuin is geen overlast, het is ander gedrag dat 
overlast veroorzaakt → dit ander gedrag zou in het GAS-reglement moeten 
staan. 

 

Conclusie : unaniem akkoord met het geformuleerde advies :  Leeftijd alleen mag geen reden zijn  
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Punt 2. Evenementen met een openbaar karakter hebben verplichte goedkeuring nodig van            de 

burgemeester. Wat vinden jullie hiervan?  

 

Schepen Elsy De verplichte goedkeuring is wetgeving. 
Bij ons gaat het College van Burgemeester en Schepen deze 
verantwoordelijkheid dragen. 

Paulien Kan college iets goedkeuren en de burgemeester het achteraf afkeuren?  
Antwoord schepen Elsy : Neen, want burgemeester is altijd aanwezig bij 
het college. 

Conclusie : unaniem akkoord met het geformuleerde advies 

 

Punt 3. Toekomstmuziek. Enerzijds de communicatie van de gemeente over de wijzigingen voor 

minderjarigen, anderzijds over toekomstige aanpassingen of evaluatie van het reglement. Wat vinden 

jullie hiervan? 

 

Het is belangrijk dat de jeugdraad van bij het begin van het proces van aanpassingen en formuleringen 

betrokken wordt. Het zou ook goed zijn dat er een aangepast document komt dat communiceert naar 

jongeren wat niet mag/waarop ze kunnen aangesproken worden. 

 

Conclusie : unaniem akkoord met het geformuleerde advies 

 

Punt 4. Een belangrijke wijziging in het GAS-reglement zoals het nu voor ligt is de verlaging van de leeftijd 

van toepasbaarheid, van 16 jaar naar 14 jaar. Wat vinden jullie hiervan? 

 

Hylke In het huidig advies zijn we tegen te verlaging van de leeftijd, omdat dit 

weinig gegrond is. 

Scouts Windeke Jonas 

- vindt verlaging van de leeftijd wel een goed idee 
- gaat akkoord met het feit dat er andere sancties moeten zijn  ipv 

boetes voor min 16 jarigen 
- ziet zelf in de klas wat 14 jarigen tegenwoordig uitsteken en vindt 

dat er dus jonger mag opgetreden worden 

Jelle - stelt zich vragen bij de ‘bemiddeling’ die wordt voorgesteld → wat 
zal dit inhouden? Hopelijk geen ‘dwaze’ taken. 

- mensen kiezen voor de boete omdat jongeren geen besef hebben 
van geld + vaak betalen de ouders 

- het gasreglement heeft als doel om te straffen, dus het geeft de 
politie een ‘stok om te slaan’, dit zal alleen maar meer haat geven 
t.o.v. de politie 

KSA Oosterzele - Gaat akkoord met het standpunt van Jelle 
- Vindt 14j ronduit te jong 
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- Direct bestraffen met een boete is niet goed 
- Tegen de leeftijdsverlaging 

Lauren - pro leeftijdsverlaging → is de enige manier om jongeren te 
bereiken, biedt de politie een tool. Is ook een kanaal om over te 
schakelen naar hulpverlening. 

Mireille - Het is niet de bedoeling om een negatieve connotatie te geven en 
direct te beboeten 

- het is de bedoeling om jongeren die dingen doen die echt niet ok 
zijn bij te kunnen sturen en inzichten te geven, om te vermijden dat 
er op 16-jarige leeftijd geen andere keuze is dan beboeten. 

 

Conclusie betreffende de leeftijdsverlaging 

“Ben je voor of tegen een het verlagen van de leeftijd van 16 naar 14 jaar?” 

● Scouts Oosterzele: tegen  

● Jongenschiro: tegen 

● KSA: tegen 

● Chiro Windeke: onthouding 

● Pallieter: onthouding 

● Meisjeschiro B: tegen  

● Scouts Windeke: voor 

● Paulien: tegen  

● Hylke: tegen 

● Karen: voor 

● Jelle: tegen 

● Valerie: tegen 

● Seppe: voor 

● Bram: onthouding 

● Lauren: voor 

● Pauline: voor 

● Martijn: voor 

● Clara: voor 

● Jana: voor 

● Kobe: tegen 

● Alexander: tegen 

● Merel: voor 

=> verenigingen: 1 voor, 2 onthoudingen, 4 tegen 

=> onafhankelijken: 8 voor, 1 onthouding, 6 tegen 
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Conclusie: De meerderheid is tegen het verlagen van de leeftijd. Echter is het niet unaniem dus passen we 

de voorgestelde conclusie in het advies aan naar een gemengd besluit met argumenten voor en tegen de 

verlaging 

 

Algemene conclusie advies :  

Mits een aanpassing aan de conclusie over de leeftijdsverlaging stemt iedereen voor het advies.  

 

 Pro Onthouding Contra 

Verenigingen (7) 7 0 0 

Onafhankelijken 15 0 0 

Uitslag 100% 0% 0% 

 

Advies moet tegen 23 november bezorgd worden aan schepen Elsy, het advies gaat dan naar de politie en 

komt dan op de gemeenteraad van december. 

In bijlage vinden jullie het aangepaste en officiële advies. 

Toelichtingen 

 

Skatepark  

Via Dienst Sport en Jeugd is er een enquête verspreid over mogelijke locaties en toestellen voor een 

skatepark. Er is ook gevraagd of er geïnteresseerden zijn voor een werkgroep. Deadline was 1 nov. 2020.  

De enquête is ingevuld door 166 mensen. 

Vragen van Bram :  

1. De vraag en interesse van de jongeren is groot. Voor jongeren is het heel moeilijk in te schatten, en zij 

zijn er zich ook niet bewust van, dat het nog een lang proces is eer er een skatepark beschikbaar zal zijn. 

Daarom is het heel belangrijk dat zij op de hoogte worden gehouden. 

Is er communicatie mogelijk rond de planning, resultaten van de enquête, de ontwikkelingen en later 

eventueel een perspectief op de openingsdatum ? 

 

2.Welk budget is er voorlopig ter beschikking voor het skatepark? Volgens het MJP is dat €25.000, maar dit 

lijkt Bram naar de lage kant. 

Schepen Elsy :  

De verwerking van de enquête start volgende week. Eerst zal de info verzameld worden van de 

voorgestelde plaatsen en zal met de ambtenaren gekeken worden naar de mogelijkheden betreffende 

ruimtelijke ordening en de voorgestelde plaatsen. 

Er wordt naar gestreefd dit te kunnen bespreken op de jeugdraad van 9 december. 

Via de gemeentelijke kanalen, fb en mail is intussen gecommuniceerd dat de enquête is afgerond en dat de 

jongeren op de hoogte zullen gehouden worden van de komende stappen. 

Budget : €25 000 is vooropgesteld, bedrag is bespreekbaar maar kan zeker niet verdubbeld worden 

→Belangrijke om eens na te gaan hoe groot iedereen dat skatepark ziet.  
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Warme William  

Het gemeentebestuur wil graag het project “Warme William” vorm geven.  

Eenzaamheid bij jongeren is zeer actueel, zeker met de huidige corona-maatregelen.  

Gezien de maatregelen is het niet eenvoudig om jongeren daarin te helpen, maar het project “Warme 

William” is een middel om dit doel te bereiken. 

Een Warme William is iemand die luistert naar een ander, aandacht heeft voor, iemand is bij wie anderen 

terecht kunnen. Het project wil mensen warm maken om voor elkaar een “Warme William” te zijn. 

Wie interesse heeft in meer info en toelichting : www.warmewilliam.be. 

De bank met de Warme William staat nu aan het gemeentehuis. Dit is een visuele voorstelling van het 

project om mensen te stimuleren een Warme William voor anderen te zijn. Deze bank kan zeker aan de 

jeugdbewegingen/jeugdhuis gezet worden. Wie interesse heeft, laat het weten aan schepen Elsy. 

 

Schepen Elsy wil graag een werkgroep oprichten samen met scholen en jeugdbewegingen om dit project 

vorm te geven. Wie heeft interesse om deel uit te maken van de werkgroep jeugdbewegingen ? 

 

Geïnteresseerden voor de werkgroep: Robin De Boel (KSA), Jonas Van der Heyden (Scouts Windeke), Dahlia 

De Deyn (chiro Windeke) en Valerie Vervaenen (DB), Dries Van Hoorde  (Jongenschiro Balegem), Louise Van 

Hoorde (Open VLD plus). 

Troostplekken  

De gemeente Oosterzele wil één of meerdere herdenkingsplekken voor de slachtoffers van Covid-19 

inrichten. 

Het liefst niet op een kerkhof omdat het kerkhof op zich al een beladende sfeer heeft en voor jongeren niet 

direct een plaats is waar zij gemakkelijk naartoe gaan. 

 

Vraag van schepen Elsy :  

- Hoe zien jullie de invulling van een troostplek? 

- Idee van schepen Elsy : grote wolken om een boodschap met krijt op te schrijven?  

- Bloembollen in samenwerking met FERM? 

→ Welke plek zouden jullie willen inrichten als een troostplek en hoe zouden jullie deze willen inrichten? 

 

Voorstel van Jonas:  

• een vaste ‘woordenwolk’ creëren, waarbij men dan met krijt een gedicht kan maken met woorden 

die reeds op de wolk staan.  

• de plekken mogen ook niet te openbaar zijn 

 

Studieplek  

Schepen Elsy: We zijn aan het bekijken om een studieplek in het GC beschikbaar te stellen (rekening 

houdende met wat mag en niet mag ivm de maatregelen), reeds voor de examenperiode. Het wordt 

besproken en zo snel mogelijk doorgegeven. 

Varia’s 

 

Noodfonds  

Vraag van Bram: Is er een overzicht over welke uitgaven de gemeente reeds gedaan heeft uit het 

noodfonds ter ondersteuning van jeugd, sport en cultuur?  

Schepen Elsy: Alle cijfers zullen op mail gezet worden: wat de uitgaven zijn en wat nog overschiet. 

 

 

http://www.warmewilliam.be/
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Verbod op afhaal en levering door niet-professionelen  

Vanaf maandag 9 november 2020 mogen er op het grondgebied van Oost-Vlaanderen geen occasionele 

niet-commerciële verkopen aan huis of door middel van levering of afhaal meer georganiseerd worden, als 

deze niet (voor)bereid, geleverd en/of afgehaald worden door een professionele aanbieder. 

Het besluit van de gouverneur geldt al zeker tot en met 13 december 2020, net als de verstrengde 

lockdown, die door het federaal overlegcomité werd aangekondigd. 

Robin: is er een mogelijkheid om opbrengsten die hierdoor gemist worden nog in te brengen? 

Reactie Mireille: in mei / juni hadden we deze situatie niet kunnen voorspellen. Er is reeds een stuk van het 

budget besteed en er schiet nog een stuk over. Mireille stelt voor dat op dit moment nog niet alles wordt 

besteed, zodat er nog een reservepotje is voor wat nog komen zal, want een tweede noodfonds is er niet. 

Opmerking Valerie: in samenwerking met een professioneel bedrijf/ lokale handelaar kan zo een actie wel 

doorgaan (bv. school die groentepakketten verkoopt besteedt alles uit aan een professionele groenteboer 

die alles zelf verdeeld - niemand van de organisatie mag hier dus bij helpen!) 

 

Jongtourage 2020  

Een online festivalweek waar elke avond (16 - 19 nov. 2020) interessante digitale sessies worden gegeven 

om je jeugdraad skills te pimpen. 

 

Subsidies  

Meisjeschiro Balegem had graag wat extra informatie gekregen over de subsidies. Er bestaat een kleine 

samenvatting en vragen mag je steeds stellen aan Mireille of het dagelijks bestuur. 

Vraag van Jonas : Waar is de drive met alle gebundelde informatie ? 

Antwoord Bram: Ik zal iedereen toevoegen via zijn mailadres, dan kan je er rechtstreeks aan. Anders is het 

ook te bereiken via https://www.linktr.ee/jeugdraadoosterzele. 

 

Inbraak bij KSA  

Er is deze week in het lokaal ingebroken, raam is geforceerd en box is gestolen → ga af en toe je lokaal gaan 

controleren! 

 

Werking van de jeugdbewegingen op dit moment 

Vraag van Hylke : Wij zijn nu ook gestopt met leiding geven omwille van een aantal besmettingen, maar 

vinden het moeilijk omdat we niet weten wat de rest doet → wat doen jullie? 

- KSA: route met opdrachten die kinderen samen met hun ouders kunnen doen 

- Chiro Windeke: volgt de maatregelen op en wacht af 

 

 

Volgende jeugdraad : maandag 9 december om 20u. 

 

https://bataljong.be/jongtourage-2020
https://drive.google.com/file/d/1CCr32SpJ8kTfJ5wi8H8v4SPgY9I4SQRt/view?usp=sharing
https://www.linktr.ee/jeugdraadoosterzele

