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Verslag jeugdraad 

12/04/2021 
 

 

Aanwezig  Paulien De Visscher (voorzitter), Bram De Smet (ondervoorzitter), Jana Bogaert 

(penningmeester), 

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

Vereecke  (meisjeschiro Balegem), Juicy De Clercq (meisjeschiro Balegem), Luna Ghijs (chiro 

Tel Aviv), Dahlia De Deyn (chiro Tel Aviv) , Matisse Dekleermaeker (scouts Scheldewindeke), 

Hana Pottie (Scouts Oosterzele),  Robin De Boel (KSA), Ube Petrus (KSA). 

Merel Blansaer, Hylke Damien, Sören De Clercq, Leontine De Bock, Lauren De Maertelaere, 

Jelle Dutry, Alexander Meheus,  Martijn Van Caneghem , Pauline Van Der Haegen,   Valerie 

Vervaenen, Clara Van Durme, Karen Waeytens. 

Schepen Elsy De Wilde 

Mireille Helderweirdt en Dries Van Daele (dienst sport en jeugd). 

Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

 

Goedkeuren verslag 1 maart 2021 

Unaniem goedgekeurd 

 

Voorstelling jeugdinspecteur Yirka Uyttenhove 

Yirka is jeugdinspecteur bij de politiezone Rhode&Schelde (Oosterzele, Melle, Merelbeke en Destelbergen). 

Haar taak is oplossingen zoeken voor problematieken waarbij jongeren betrokken zijn, een communicatie 

opbouwen met de jongeren van de verschillende gemeenten, bij probleemsituaties altijd eerst een goede 

communicatie mogelijk maken, etc….  

Jeugdinspecteur Yirka wil graag heel laagdrempelend werken, aarzel niet om contact op te nemen bij 

vragen of meldingen. Haar bureau is in Merelbeke, maar zij wil zeker ook naar Oosterzele komen om zaken 

te bespreken. Een samenwerking met de jeugdraad voor contacten met jongeren, oplossen van 

problematieken zou zeker een belangrijke meerwaarde kunnen zijn. 

Contactgegegevs : yirka.uyttenhove@police.belgium.eu  

   09 363 71 06 

   0471 70 09 62 

 

Advies Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Aan alle adviesraden is door het gemeentebestuur gevraagd het huishoudelijk reglement te evalueren en te 

agenderen op de gemeenteraad. 

1.De jeugdraad had tot nu statuten en een huishoudelijk reglement. Volgens het “Algemeen reglement 

voor adviesraden” (gemeenteraad 23/03/2016) wordt gevraagd aan de adviesraden om alles samen te 

voegen tot één huishoudelijk reglement. Wat bij dit huishoudelijk reglement ook gebeurd is. 

 

2. Opm. Artikel 11 — Dit artikel wordt aangepast zodat bepaald wordt dat bij het stemmen over een 

wijziging in het huishoudelijk reglement 2/3 van de leden aanwezig moeten zijn en dat er een meerderheid 

van 2/3 nodig is voor een wijziging in het huishoudelijk reglement.   

 

3. Houden we de definitie van jeugdwerk in het huishoudelijk reglement ? Ja 
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4. Artikel 6 — Zoals Hylke reeds had aangehaald kunnen inderdaad enkel verenigingen zich laten 

vervangen. Voorstel is om die regel aan te passen naar: “verbintenis om de algemene vergaderingen bij te 

wonen tenzij er belet is door overmacht of een ander belangrijke reden, in welke gevallen men zich telkens 

uitdrukkelijk zal verontschuldigen. Afgevaardigden van jeugdverenigingen kunnen zich laten vervangen 

door hun plaatsvervanger.”  

 

Het aangepaste huishoudelijk reglement is toegevoegd in bijlage en werd in deze vorm unaniem 

goedgekeurd. 

 

Subsidie-aanvragen 2020 – 2021 : stand van zaken 

 

o Aanvraag werkingssubsidies 2020 : in orde 

o Aanvragen subsidies renovatie (12 500 euro) 

▪ Jongenschiro Balegem : renovatie in 2 lokalen en omheining : 3 894,99 euro 

▪ Meisjeschiro Balegem : sanitair : 121,73 euro 

o Aanvragen subsidies voor brandveiligheid (4 000 euro) 

▪ Jongenschiro Balegem : 71,12 euro 

▪ Meisjeschiro Balegem : 132,50 euro 

o Aanvragen milieusubsidies (2 000 euro) 

▪ Jongenschiro Balegem : 179,43 euro 

▪ Meisjeschiro Balegem : 15,49 euro + 39,99 euro = 55,48 euro 

 

Meisjeschiro Balegem bezorgt eerstdaags een offerte voor het herstel van hun poort (renovatiesubsidies). 

 

Corona o’clock  

 Binnen de jeugdverenigingen is Corona nog steeds al wat de klok slaat.  

Wat zijn de ervaringen, moeilijkheden, vaststellingen ? 

 

Er komen minder leden naar alle jeugdbewegingen gezien de keuze die wordt aangeraden te maken tussen 

de verschillende hobby’s van de kinderen. 

 

Jongenschiro Balegem 

Alles verloopt vlot. 

Ook de actie “Paasontbijt” is vlot verlopen. 

Schepen Elsy meldt dat de politie zeer positief was over deze organisatie. 

 

Meisjeschiro Balegem 

Alles loopt vlot. 

 

Chiro Tel Aviv 

Alles verloopt vlot. 

Er zal aan de turnclub gevraagd worden om op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag de terreinen aan de 

tennisvelden en/of het terrein achter de oude chalets te gebruiken zodat de chiro volledig zijn eigen terrein 

heeft. 

 

Scouts scheldewindeke 

De werking met leden en ouders loopt vlot 
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De leiding krijgt het heel moeilijk om de regels te blijven volgen; vooral ivm met het niet mogen “blijven 

plakken” op de scouts. Ook de andere jeugdbewegingen ervaren dit. De nood aan “ontmoeting” is heel 

groot. 

Financieel geen problemen, de extra subsidies maken veel goed. 

 

Scouts Oosterzele 

Leiding moeilijk te motiveren om de maatregelen te volgen na de activiteiten met de kinderen. 

Heeft wel financiële acties nodig, bekijken op dit moment wat ze zullen plannen. 

Toelichting van schepen Elsy : schrijf de organisatie van je activiteiten uit, rekening houdende met de 

coronamaatregelen en mail deze door naar schepen Elsy. Na info van de politie, worden jullie verder op de 

hoogte gebracht ivm de toelating en manier van organiseren. 

 

KSA 

Activiteiten binnen -activiteiten buiten : wat is de omschrijving van binnen en buiten. 

Antwoord van Ambrassade : 

 Kan overdekt buiten aanbod voor de verplichte buiten werking? *24/3 

• Een afdak, shelter of tent kan bij slechter weer zeker een oplossing zijn om buiten aanbod toch nog 
steeds mogelijk te maken.  

• Hierbij is het belangrijk dat de tent/shelter/het afdak niet afgesloten is of wordt. Conform de 
regelgeving die bij sport werd bepaald kan dit wel enkel wanneer min. 4 zijden van de shelter of 
tent open blijven.  

 
Pallieter is gesloten. 

 

Schepen Elsy bedankt iedereen in het jeugdwerk voor de inzet, flexibiliteit in hun werkingen en 

organisaties. Het jeugdwerk is een grote meerwaarde voor alle kinderen en jongeren in deze coronatijd. 

 

Studeren in GC De Kluize 

Zal men na de paasvakantie kunnen verder blijven studeren in GC De Kluize ? 

Zolang in de cultuursector geen evenementen mogen georganiseerd worden, zal men mogen blijven 

studeren in de polyvalente zaal. 

Zowel studenten van Oosterzele als studenten van ergens anders kunnen hier studeren, maar er zijn nu 

heel wat meer mogelijkheden gecreëerd in Zottegem , studenten van Oosterzele mogen zeker ook in 

Zottegem gaan studeren. 

 

Skatepark 

Er wordt binnenkort een stappenplan besproken op het college. 

Er wordt extra budget voorzien. 

Op 3 mei wordt concrete info meegedeeld en later zal inspraak gevraagd worden over de verschillende 

soorten toestellen. 

Ook aan de jongeren die de enquêtes ingevuld hebben zal inspraak gevraagd worden. 

 

Sportbeleidsplan – meerjarenplan 

Op de volgende jeugdraad zal schepen Elsy het sportbeleidsplan toelichten. Er wordt dan ook toegelicht 

welke zaken er nog gepland staan deze legislatuur. De jeugdraad zal hierover een advies kunnen 

formuleren. 

 

Project Warme William 

De bank met Warme William staat nu op de parking aan het station. 

Wie wil Warme William aan zijn lokalen en wanneer ? Graag doorgeven aan Dries. 
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Is er een jeugdbeweging geïnteresseerd om aan Warme William te werken ? 

We bespreken dit opnieuw op de volgende jeugdraad. 

 

Varia 

• De afbraak van de oude chirolokalen wordt zo vlug mogelijk gepland. Klaas laat iets weten zodra de 

datum concreet is (waarschijnlijk voor eind mei). 

 

• Scouts Windeke heeft een document gemaakt waarin hun noden naar lokalen en speelterrein 

worden aangekaart. Enthousiaste reacties op de visuele voorstelling. 

 

• Op 10 mei is er een digitaal jeugdradenoverleg in NOZO (zoals in het najaar in Oosterzele is 

doorgegaan, maar zal nu digitaal zijn). 

Het evenement is te vinden op facebook als regionaal Jeugdradenoverleg Merelbeke : digitaal en 

gratis ! Zeker interessant om te volgen !  

 

• De link voor het noodfonds is opnieuw doorgestuurd. Deze info is ook gemakkelijk te vinden op de 

website van de gemeente. Deadline : 1 mei 2021. 

 

• Fiscale attesten 2021 zijn door de overheid nog niet beschikbaar gesteld. 

 

• Scouts Scheldewindeke start volgend jaar met paralleltakken 

 

• De enquête van de jeugdraad komt eraan. 

 

• Scouts Scheldewindeke : Bedankt voor het maken van de poort in de Hemelstraat. Wordt 

doorgegeven       

 

 

Volgende jeugdraad : 3 mei 2021 om 20u. 


