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Verslag jeugdraad 

11/10/2021 
Aanwezig De Visscher Paulien (voorzitter), De Smet Bram (ondervoorzitter)  functies 
 Merel Blansaer, Damien Hylke, De Bock Leontine, Waeytens 

Karen, Willems Seppe, Dejaegere Samuel  
Onafhankelijke 
leden 

 Daan Janssens (jongenschiro Balegem), Jakke van Glabeke 
(jongenschiro Balegem), Tita Ghijs (chiro Tel Aviv), Ine Reynvoet 
(chiro Tel Aviv),Robbens Ward (scouts Windeke), Dekleermaeker 
Matisse Dekleermaeker (scouts Windeke), Louise Vancamelbeke 
(scouts Oosterzele), Robin De Boel (KSA), Ube Petrus (KSA), 
Jakob Vandenhaute (Pallieter) 

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 Louise Van Hoorde (open VLD plus) Politieke 
waarneming 

 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 
sport & jeugd 

 Elsy De Wilde Schepen van jeugd 
Verontschuldigd Mireille Helderweirdt (dienst jeugd en sport)  

 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

identiteitsfiches 2021 – 2022 
nog niet alle identiteitsfiches zijn ingevuld. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen.  

skatepark stand van zaken 
het ontwerpvoorstel wordt aan de jeugdraad getoond. De leden van de jeugdraad worden ook 

ingelicht over het infomoment voor skates, buurt en jongeren op 25 oktober 19 uur (GC de kluize). 

Daarop zal meer uitleg worden gegeven over het skatepark en kan er nog feedback worden 

aangebracht.  

De jeugdraad vraagt wanneer het skatepark er effectief zal komen. Het beleid wil eerst de buurt de 

kans geven om hun inspraak te geven en vervolgens alle aanvragen indien voor het een datum 

communiceert.  

toelichting weekend van de jeugd 
Het dagelijks bestuur vraagt om door te geven welke leiding bij welke groep staat.   

Voor de oudste groep zal er een lasershoot spel voorzien worden, de middelste groep zal een 

maffiaspel spelen voor de jongste groep wordt er een soort kermis georganiseerd met verschillende 

attracties/ kramen.  

De lasershoot neemt een groot deel (800 euro)  van de voorziene middelen (1 500  euro) in. Iedereen 

is akkoord dat er een groter deel naar de oudste groep gaat.  

vrijgekomen functies bestuur 
De functie penningmeester en secretaris komen vrij. Geïnteresseerde kunnen zich kandidaat stelen. 

Hiervoor dienen ze een korte motivatie te schrijven en door te sturen naar de jeugddienst. Op de 

volgende jeugdraad zal er gestemd worden. Alsook voor de functie voorzitter en ondervoorzitter 

dient er nog officiële gestemd te worden (uitgesteld omwille van corona). Wie geen officiële functie 
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wil maar graag meer wil betrokken worden bij de jeugdraad kan ook nog aansluiten bij het dagelijks 

bestuur. 

studielocaties komend academiejaar 
De jeugdraad vraag of tijdens de komende examenperiodes GC de kluize opnieuw gebruikt kan 

worden als studeerplek. Gezien de reservaties van het GC opnieuw volop lopen wordt bekeken of dit 

mogelijk is of welke andere locaties er open kunnen worden gesteld om te studeren. 

jeugdraadkoffer: bespreking inhoud + onderling doorgeven  
de koffer is niet volledig. Er wordt gekeken om hem aan te vullen. Bandjes zitten niet standaard in de 

koffer.  

Aan de jeugdverenigingen wordt gevraagd om de koffer niet onderling door te geven maar eerst 

altijd terug te bezorgen.  

Wallonië: infofiche  
Op de vorige jeugdraad werd gevraagd naar een datum om samen te gaan helpen bij de plaatsen 

waar deze zomer wateroverlast was in Wallonië. Het was praktisch moeilijk om een datum te vinden. 

Daarom stelde het dagelijks bestuur een infofiche op. Wie wil gaan helpen vindt daarop alle 

informatie over wat je kan doen en bij wie je terecht kan.  

Generatie rookvrij 
Op de jeugdraad van september 2020 werd uitleg geven om de terreinen van jeugdbewegingen 

volledig rookvrij te maken. Er werd dan niet ingestapt op dit project door de jeugdbewegingen omdat 

het om een volledig rookvrij terrein ging 7 op 7.  

Er is nu een nieuw stappenplan voor het rookvrij maken van jeugdterreinen. Daarin is het niet langer 

nodig om je terrein 7 op 7 rookvrij te maken maar kan dit ook enkel op bepaalde moment. Vanuit 

deze wijziging wordt de vraag opnieuw gesteld of jeugdverenigingen hierop willen intekenen. 

Kindergemeenteraad 
In oktober start gemeente Oosterzele op met een kindergemeenteraad. De jeugdraad wordt hiervan 

op de hoogte gebracht.  

De jeugdraad vraagt om de verslag van de kindergemeenteraad ook te bezorgen aan de jeugdraad.  

Gebruik chalet jeugdverenigingen  
Tijdens de coronacrisis konen jeugdverenigingen gratis gebruik maken van de chalet aan de sporthal. 

aangezien de verhuur weer volop loopt is de periode van gratis voorbij. Indien jeugdverenigingen nog 

gebruik willen maken van de chalet zal dit betaald zijn en dienen ze dit ten laatste aan te vragen 

donderdagavond via sportdiesnt@oosterzele.be . indien je meermaals gebruik wil maken van de 

chalet is het voordeliger om het te huren voor een kwartaal. Per kwartaal betaal je 75 euro als 

erkende vereniging.   

Varia  
• Er wordt meegedeeld dat ‘nacht van de duisternis’ en ‘duvelnacht’ op dezelfde dag zeer 

gevaarlijk is voor fietsers.  

• Als jeugdbeweging mag je sponsors voor je fuiven zoeken in heel de gemeente, je hoeft niet 

in je deelgemeente te blijven 

• Er is veel interesse in het volgen van een vorming  EHBO/ reanimatie. Er is ook vraag naar 

een vorming rond metaal welzijn en soorten diëten/ allergieën.  

• Huis aan huis verkoop mag opnieuw 
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• 10 december gaat het sinterklaasfeest van het dagelijks bestuur door 

• Indien jeugdverenigingen opzoek zijn naar vergaderruimte kan de vergaderzaal in de sporthal 

ook gebruikt worden  

• Er wordt een rad van fortuin georganiseerd tijdens nacht van de jeugdbeweging. Er wordt 

gevraagd om te helpen met het invullen van de shiften. Meer info wordt verspreid via 

facebook. 

• Er wordt gevraagd naar de stand van zaken over de herbruikbare bekers  

• In de loods zijn er sjorbalken over. Er wordt gevraagd naar welke jeugdbewegingen interesse 

hebben in enkele balken. De balken zullen naar de verenigingen gebracht worden  

• 31/11 is er helloweenparty in de Pallieter. Op 1/01 is er nieuwjaarsfuif 

• Vorige week was er NOZO jeugdraad overleg. Daaruit blijkt dat er interesse is om eens te 

gaan meeluisteren bij andere jeugdraden. Wie hierin nog interesse heeft mag dit laten 

weten. 

• Er wordt meegedeeld dat het hekken naast de amb8 kapot is. er wordt ook gevraagd om een 

extra bar te voorzien om spandoeken aan te hangen van sponsors 

 
Volgende jeugdraad: 8 november 2021 


