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Verslag jeugdraad 

06/12/2021 
Aanwezig De Visscher Paulien (voorzitter), De Smet Bram (ondervoorzitter)  functies 
 Damien Hylke, Van Caneghem Martijn, Waeytens Karen, Willems 

Seppe, Dejaegere Samuel, De Bock Leontine, Merel Blansaer, 
Van der Haegen Pauline 

Onafhankelijke 
leden 

 Van Hoorde Amel (meisjeschiro Balegem), Van Haegenborgh 
Jelke (meisjeschiro Balegem), Ine Reynvoet (chiro Tel Aviv), Tita 
Ghijs (chiro Tel Aviv), Matisse Dekleermaeker (scouts Windeke), 
Ward Robbens (scouts Windeke), Louise Vancamelbeke (scouts 
Oosterzele), Robin De Boel (KSA), Jakob Vandenhaute (Pallieter), 
De Clercq Sören 

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 Louise Van Hoorde (open VLD plus) Politieke 
waarneming 

 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 
sport & jeugd 

 Elsy De Wilde Schepen van jeugd 
Verontschuldigd /  

 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

Skatepark 
Op basis van de inspraakmomenten bekijken we met de ontwerpen eventuele aanpassingen. 

 
studeren  
Wegens de reservaties in GC De Kluize kan deze plek niet worden ingericht als 

studeerlocaties. Er werden andere pistes bekeken maar hierbij werd telkens gestoten op 

problemen als onvoldoende ventilatie, geen verwarming of geen internet. Er wordt aan de 

jeugdverenigingen gevraagd of er eventueel in hun lokalen kan gestudeerd worden. Maar 

ook in de meeste jeugdlokalen is er geen internetverbinding.  

 

Er wordt verder gekeken naar een oplossing maar de kans is klein dat er nog een vaste 

locatie gevonden worden. Indien er geen vaste plek wordt gevonden zal er een kalender 

worden opgemaakt waar en wanneer je kan studeren over verschillende kleinere locaties.  

 

Alcohol fuiven 
Er word gevraagd of er een regelement is rond het schenken van sterke dranken in 

Oosterzele bij fuiven. In sommige omliggende steden of gemeenten is er wel een verbod. In 

Oosterzele niet maar dit moet wel worden  bekeken met politie. 

 

Containerpark  
Er wordt aangehaald dat je niet te voet naar het containerpark kan gaan. Maar dit volgens 

de website wel mogelijk zou moeten zijn.  
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Functies voorzitter – ondervoorzitter – secretaris – penningmeester 
Er wordt gestemd voor de verschillende functies. volgende kandidaten worden verkozen:  

- Voorzitter: Paulien De Visscher 

o voor: 14 stemmen 

o tegen: 1 stem 

o onthouding: 2 stemmen 

- Ondervoorzitter: Bram De Smet 

o voor: 17 stemmen 

o tegen: geen 

o onthouding: geen 

- Secretaris: Sören De Clercq  

o voor: 17 stemmen 

o tegen: geen 

o onthouding: geen 

- Penningmeester: Karen Waeytens 

o voor: 16 stemmen 

o tegen: geen 

o onthouding: 1 stemmen 

Sinterklaasspel  
Zal coronaproef worden georganiseerd via een tocht per jeugdbeweging. Verdere uitwerking 

zal worden gecommuniceerd worden via facebookevenement. 

subsidies jeugdverenigingen  
Zijn goedgekeurd en zullen binnenkort worden gestort. 

opleiding EHBO en reanimatie 
Er werd een Cally opgesteld om de mogelijke datums door te geven. Op basis daarvan zal de 

datum gekozen worden en worden gecommuniceerd op de volgende jeugdraad.  

Varia  

 Volgend jaar zullen de scouts heel wat elektriciteitswerken laten uitvoeren in hun 

lokalen. Ze laten ook een deurpomp installeren. Deze werken zullen bij de subsidies 

komen van 2022.  

 aspicafé 25/2 en fuif 9/4 (Chiro Tel Aviv) 

 16/4 coco loco (Meisjeschiro Balegem) 

 12/2 dagelijkse bestuur houdt Pallieter open 

 Oproep om vanuit jeugdraad meer steun te geven aan jeugdwerkingen, er kunnen 

vanuit de jeugdraad meer adviezen worden geschreven om de brug te vormen tussen 

gemeente en jeugdverenigingen  

 Er wordt gevraagd om een advies te schrijven betreffende het skatepark 

 KSA quiz afgelast 

 Er is een poll voor wie een trui of T-shirt wilt van de jeugdraad 

 


