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Verslag jeugdraad 

03/05/2021 
 

 

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), Dahlia De Deyn 

(chiro Tel Aviv) , Matisse Dekleermaeker (scouts Scheldewindeke), Jonas Van der Heyden 

(Scouts Windeke), Hana Pottie (Scouts Oosterzele), Julie Magerman (Scouts Oosterzele),  

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

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

Alexander Meheus,  Martijn Van Caneghem , Pauline Van Der Haegen, Clara Van Durme, 

Karen Waeytens, Seppe Willems. 

Schepen Elsy De Wilde 

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

Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

 

Goedkeuren verslag 12 april 2021 

Unaniem goedgekeurd 

 

Project mentaal welzijn jongeren in samenwerking met stad Zottegem 

De jeugddiensten van Oosterzele en Zottegem, samen met de 2 jeugdraden hebben een enquête opgesteld 

voor jongeren tussen 12 en 30 jaar om te informeren naar hun mentaal welzijn, welke noden zij ervaren en 

welke voorstellen zij doen om het mentale welzijn te kunnen verbeteren. 

De info van de enquête werd doorgegeven op de facebookpagina van de dienst sport&jeugd. 

Aan de hand van de ingevulde antwoorden zullen een aantal zaken ontwikkeld worden. 

Het eerste voorstel is het oprichten van een radiostation dat zou gemaakt worden voor en door jongeren. 

Dit zou lokaal doorgaan (4x in Zottegem en 4x in Oosterzele) in de maand augustus (er moet nog verder 

concreter worden afgesproken). Meer info hierover bij Dries. 

 

Skatepark 

In het verslag van de jeugdraad van december vinden jullie de info terug van de enquête ivm het skatepark. 

Er is geopteerd voor de aanleg van het skatepark op site De Kluize, het laatste gedeelte van het grasplein 

dat achter de nieuwe locatie van de chiro ligt. 

Er was op maandag 26 april een infomoment met chiro Tel Aviv. Hun bezorgdheden zijn een vrije inrijstrook 

voor een camion (4 m), een afsluiting tussen het domein chiro en het domein skatepark, een 

gebruikersreglement en toezicht op de opvolging ervan en de vraag naar andere groene speelruimte , meer 

bepaald een grasveld. 

Er was ook een infomoment met de buurt. 

Algemeen is volgende info al meegegeven :  

• Eind mei komt de afbraak van de oude chirochalets – deze ruimte zal kunnen gebruikt worden. 

• De mogelijkheden naar extra grasruimte worden onderzocht 

• Er is een akkoord voor de opstelling van een reglement en het gebruik aan het skatepark van de 

camera’s die nu aan het station hangen, beide items kunnen een hulpmiddel zijn bij de opvolging. 
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Er wordt een plan getekend van deze ruimte en dit plan zal voorgelegd worden aan de adviesraden, de 

chiro en de buurt. 

Dries toont alvast een eerste schets van het terrein, de voorkeurstoestellen en een beeld van het skatepark 

van Lierde. 

Dahlia meldt de geruchten over de aankoop van terreinen naast de tennisterreinen, maar dat is nog niet 

concreet en daarop wachten voor de aanleg van het skatepark zou te lang duren. 

 

Vraag van scouts Windeke : waarom is gekozen voor het grasveld achter chiro Windeke en niet voor de 

ruimte die vrij komt als de oude lokalen worden afgebroken ? 

De voornaamste reden is het beperken van de overlast voor de buurt en nu is het de plaats het verst weg 

van de huizen. 

 

Sportbeleidsplan 

Schepen Elsy licht het sportbeleidsplan toe op de sportraad van 10 mei 2021 om 20u. 

Wie hierbij graag wil aansluiten, stuurt een mailtje naar Mireille zodat Lieselot jullie kan toevoegen. 

Voor wie niet kan aansluiten op maandag, zal schepen Elsy een toelichting geven op dinsdag 11 mei om 

20.30u. Er zal een uitnodiging gestuurd worden naar de totale jeugdraad zodat wie wil kan aansluiten. 

Het sportbeleidsplan zal later doorgestuurd worden zodat een advies kan geformuleerd worden. 

 

Info vaccinatiecampagne 

De kans is vrij groot dat de vaccinatie van leiding en evt. oudste leden vnl. zal vallen in juli, tijdens de 

kampen. 

Probeer van zodra je een uitnodiging krijgt en één van de data passen niet, de 2 afspraken zo te verplaatsen 

zodat je kamp ertussen valt. 

Tip : lukt het verplaatsen niet direct, kijk dan elke dag wat mogelijk is. Elke dag zijn er 

wijzigingen/toevoegingen in de agenda’s van de vaccinatiecentra. 

 

Tentenvervoer jeugdbewegingen bij ULDK te Nossegem 

Beide Balegemse chiro’s en chiro Windeke hebben tenten aangevraagd bij ULDK te Nossegem. Gezien vorig 

jaar de Balegemse chiro’s aan de beurt zijn geweest en de andere jeugdbewegingen geen beroep wensen 

te doen op het vervoer, kan chiro Windeke weer aan de beurt komen. 

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

 

Varia 

Er wordt opgemerkt dat het aantal fietsstallingen naast de sporthal sterk verminderd is en dit wordt als 

heel jammer ervaren. 

 

Meisjeschiro Balegem ondervindt nogal veel vandalisme op het terrein. 

Scouts Windeke meldt hetzelfde aan het gebouw en de site van het vrv. Er is een mail gestuurd naar de 

politie. 

 

Subisie-aanvragen : Scouts Windeke vraagt offertes op voor de elektriciteit – meisjeschiro Balegem voor het 

herstel van de poort, maar weinig zelfstandigen voelen zich geroepen en ze wachten nog steeds….. 

Offerte van de meisjeschiro is intussen in orde. 

 

 

KSA meldt de aanvraag van een andere KSA groep naar een slaapplaats voor 1 nacht voor 20 personen, 

maar we hebben in Oosterzele geen locatie waar dit officieel kan toegestaan worden. 
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Pallieter gaat open op 8 mei. 

Op zaterdag van 18u tot 22u en op zondag van 14u tot 18u. 

Ook een nieuw bestuur voor de toekomst is men aan het voorbereiden. 

 

 

 
 

 

Volgende jeugdraad : 6 september om 20u 


