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Verslag jeugdraad 

07/12/2020 
 

 

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

Vereecke  (meisjeschiro Balegem), Nanou Deschuymer (meisjeschiro Balegem), Luna Ghijs 

(chiro Tel Aviv),  Jonas Van der Heyden (scouts Scheldewindeke),  Julie Magerman en Hana 

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

(Pallieter). 

Kobe Simoens (voorzitter), 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 en Dries Van Daele (dienst sport 

en jeugd). 

Verontschuldigd Paulien De Visscher (onafhankelijk), Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

 

Goedkeuren verslag 9 november 2020 

Unaniem goedgekeurd 

 

Toelichting schepen Elsy 

Skatepark 

Resultaten van de enquête :  

De meest voorkomende locaties: 
• Sporthal De Kluize 
• Voetbalplein Scheldewindeke 
• Parking NMBS (locatie pop-up skatepark) 

  
Toestellen 
  

 
 

Er wordt een overleg gepland met de verschillende diensten en vnl met de stedenbouwkundige dienst om 

de mogelijkheden van de voorstellen van locaties te bekijken. 

Deze informatie zal op de volgende jeugdraad worden meegegeven. 

Dan volgt een buurtvergadering met de buurtbewoners van de meest aangewezen locatie. 
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Er wordt informatie verzameld bij andere gemeentebesturen die een skatepark hebben aangelegd. 

De resultaten van de enquête en deze te volgen stappen zijn informatief ook doorgestuurd naar de 

jongeren die het enquêteformulier hebben ingevuld en naar de jongeren die deel uitmaken van de 

denktank “Joinoost”. 

Voor de inrichting zullen later ook alle geïnteresseerden betrokken worden. 

 

Oude chalets chiro Tel Aviv 

Er is momenteel een vergunning aangevraagd om dit gebouw te mogen slopen. 

De mogelijke bestemmingen zullen besproken worden in het college. Wanneer er meer concrete plannen 

zijn, zal dit ook besproken worden in de jeugdraad en in de sportraad. 

 

Warme William 

Het project Warme William zal een concrete uitvoering krijgen door en met jongeren verbonden met het 

jeugdwerk en in het onderwijs. 

Voor de geïnteresseerde jongeren is er een doodle gemaakt en de digitale vergadering zal doorgaan op 

dinsdag 15 december om 20u. 

 

Troostplekken 

Een eerste troostplek zal zijn vorm vinden aan de kerk in Balegem. 

Er wordt een boom in krijtverf geplaatst. Er staan enkele woorden op ter inspiratie en men kan op de boom 

iets neerschrijven, een herinnering, een gedicht, …..  

Er wordt samengewerkt met Ferm. Deze organisatie heeft in heel wat gemeenten mee troostplekken 

georganiseerd en levert ook bloembollen zodat ook de lente ervoor zorgt dat dit een fijn plekje is om even 

te vertoeven. 

 

Noodfonds 

Vanuit het noodfonds krijgen alle verenigingen van jeugd, sport en cultuur de werkingssubsidies van 2020 

nog eens extra gestort. Er is nog ongeveer 44 000 euro beschikbaar voor de hinderpremie. Er zal nog een 

formulier toegestuurd worden waarop de impact van corona op jullie vereniging kan genoteerd worden. 

Schepen Elsy plant nog een bijeenkomst met de voorzitters van de sportraad, de cultuurraad en de 

jeugdraad. 

 

Stand van zaken meerjarenplan 

De financieel directeur is hier nog volop aan bezig. Eind januari zal dit voorgelegd worden aan het college 

van burgemeester en schepenen. Schepen Elsy geeft daarna de informatie door aan de jeugdraad. 

 

Grasplein in de Vinkemolenwijk 

Het ontwerp voor de realisatie van deze buitenruimte vinden jullie in de bijlage. 

Dit is een project van Beleef(de)plekjes en is vooral een groene ontmoetingsplaats waar ook enkele 

natuurlijke speeltoestellen (evenwichtdparcours, schommel…) zullen komen.  

De bedoeling is om eerst te starten met de inrichting van de paden en dergelijke. Maar de timing 

is  afhankelijk van de nodige budgetten.  

Er is een volledig participatieproject gebeurd met de buurt, ook met de kinderen en jongeren. 

Ook in andere deelgemeenten zijn dergelijke ontwikkelingen van buitenruimtes gebeurd en was er een 

uitgebreid participatieproject. 

Jullie zullen er de voorbije maanden ook in jullie deelgemeente over gehoord hebben. Zeker op facebook 

en  hoplr werden alle bijeenkomsten vermeld. 

 

 



3 
 

3 
 

Sinterklaaswedstrijd 

Er waren 439 inzendingen. De gelukkigen zijn op de hoogte gebracht en er waren leuke reacties      . 

 

Toelichten van de vraag naar de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigers van de 
jeugdraad : wie geeft welk advies en hoe noodzakelijk is de betrokkenheid van de achterliggende groep. 
Enkele meningen :  

• vaak is de mening deze van de vertegenwoordiger in de jeugdraad omdat deze best de context kent 

• er wordt een verschil gemaakt tussen een mening die gaat over zaken die rechtstreeks de groep 
aanbelangen en een mening over iets wat losstaat van de groep (bv. Verkeerssituatie). 

• De meeste informatie wordt doorgegeven in de groep, maar meestal reageren hier enkelingen op. 
 

Het is de bedoeling om binnen de leidingsploeg/bestuursploeg eens de visies hierover uit te wisselen en te 
bespreken op een volgende jeugdraad. 
 
Huidige werkingen van de jeugdbewegingen 

• Jongenschiro Balegem : ligt volledig stil – wekelijkse onlinewerking 

• Meisjeschiro Balegem : ligt volledig stil – wekelijkse onlinewerking 

• Scouts Scheldewindeke : -12 jaar is weer opgestart - +12 jaar regelmatig online (wordt bepaald per 
groep) 

• Chiro Tel Aviv Scheldewindeke : -12 zal weer opstarten – regelmatige onlinewerking 

• Scouts meisjes Oosterzele : -12 jaar is weer opgestart - +12 jaar regelmatig online (wordt bepaald 
per groep) 

• KSA : -12 jaar werking is tot nu blijven doorgaan - +12 jaar regelmatig online (wordt bepaald per 
groep) 

• Pallieter : gesloten 
 
Er is nood aan leidingsactiviteiten, maar voor de organisatie heeft de leiding het nu te druk. 
Chiro Tel Aviv heeft een onlineleidingsactiviteit gedaan ipv leidingsweekend en dat was heeeel tof ! 
 
Varia 
Subsidies : jongenschiro Balegem heeft 2 facturen binnen gebracht : 3 894,99 euro en 100,31 euro. 

Op de jeugdraad van februari zullen alle subsidies voor 2020 – 2021 worden besproken. Zijn er nog 

plannen, zorg er dan voor dat je dan ook offertes mee hebt. 

Voor de geïnteresseerden wordt er een korte infosessie over de subsidies gepland. 

 

Werkgroep alcoholbeleid evenementen stroomlijnen 

Hylke wil trekker zijn van deze werkgroep. Wie hierbij wil aansluiten, graag een seintje. 

 

Jeugdraadtruien 

Deze zijn in vertraging, dus een beetje geduld      . 

 

Jongtourage 2020 

Tip van Bram : zeker eens kijken naar workshop “Toegankelijkheid” op de site van Bataljong 

 

Kandidaten voor de functies 

De motivaties worden meegestuurd met het verslag. 
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Dankjewel Kobe ! 
Het was Kobe zijn laatste jeugdraad als voorzitter ! Dikke merci , Kobe, om als voorzitter 

te starten in moeilijke jeugdraadtijden en zo toch te zorgen voor de continuïteit ! Drie 

jaar verder is er nieuwe swing en swung, merci om dit mee te helpen realiseren  ! 

 

 

 

Voor alle studenten :  

 
 

Volgende jeugdraad : 8 februari 2021 


