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Verslag jeugdraad 

07/02/2022 
Aanwezig De Visscher Paulien (voorzitter), De Smet Bram 

(ondervoorzitter),  Waeytens Karen (penningmeester),De Clercq 
Sören (secretaris) 

functies 

 Damien Hylke, De Bock Leontine, Van der Haegen Pauline, 
Willems Seppe 

Onafhankelijke 
leden 

 Daan Jannsens (jongenschiro Balegem), Jakke Van Glabeke 
(jongenschiro Balegem), Van Hoorde Amel (meisjeschiro 
Balegem), Van Haegenborgh Jelke (meisjeschiro Balegem), Ine 
Reynvoet (chiro Tel Aviv), Tita Ghijs (chiro Tel Aviv), Ward 
Robbens (scouts Windeke), Ube Petrus (KSA), Maxim (KSA), 
Jakob Vandenhaute (Pallieter), Nest Den Haese (Pallieter) 

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 / Politieke 
waarneming 

 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 
sport & jeugd 

 Elsy De Wilde  
Pieterjan Keymeulen 

Schepen van jeugd 

Verontschuldigd Louise Van Hoorde  
 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

Nieuwe/ extra schepen  
Schepen Marleen Verdonck (CD&V) ging eind vorig jaar op pensioen. Daardoor verwelkomde 

het college van burgemeester en schepenen een nieuwe schepen: Pieterjan Keymeulen 

(CD&V). Door de wissel werd de taakverdeling van het college herbekeken. Schepen 

Pieterjan is voortaan schepen van georganiseerde jeugd (jeugdverenigingen, speelplein,..) 

Schepen Elsy van niet-georganiseerde jeugd (kindergemeenteraad, roefeldag,…). 

 

Schepen Pieterjan tracht altijd aanwezig te zijn op de jeugdraad. Schepen Elsy tracht altijd 

langs te komen om vragen te beantwoorden maar kan omwille van andere vergaderingen 

niet altijd de volledige jeugdraad aanwezig zijn.  

 

Opleiding reanimatie 
Op de vorige jeugdraad werd een cally ingevuld om een opleiding reanimatie en EHBO te 

planning in het voorjaar. Op de geschikte datums kon er helaas geen zaal gevonden worden. 

Daarom wordt de vorming uitgesteld naar zaterdag 17 september (9u – 12u). 

 

Op deze dag zullen bestuursleden, trainers en leiders van sport- en jeugdverenigingen 

kunnen kiezen om een opleiding reanimatie te volgen of EHBO. In beide vormingen zijn 40 

plaatsen voorzien. Inschrijven zal kunnen via een link die later verstuurd wordt.  

 

Naast de vormingsdag voor sport- en jeugdverenigingen zullen er ook drie avondopleidingen 

reanimatie gepland worden (19, 27 en 29/9) waar alle inwoners vrijblijvend aan kunnen 
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deelnemen. Wens je dus beide vorming te volgen, volg je best op 17 september de vorming 

EHBO, de vorming reanimatie kan je dan volgen op één van de voorziene avonden.  

 

Skatepark 
Er wordt gezocht naar een oplossing voor het verlies van terrein van chiro Tel Aviv. Zolang er 

geen oplossing is zal er niet gestart worden met de werken.  

De jeugdraad zal steeds worden op de hoogte gehouden van de volgende stappen in dit 

dossier.  

 
Milieuweek en zwerfvuilactie 
Er zal dit jaar geen milieuweek doorgaan maar wel een zwerfvuilactie. De jeugdraad wenst 

ook deel te nemen aan deze actie maar op een andere datum dan de scholen zodat er op 

meerdere momenten vuil wordt opgeraapt. Het dagelijks bestuur zal op de volgende 

jeugdraad een datum voorstellen. 

 
Regelement sterk dranken  
Op dit moment is er geen regelement die sterke dranken verbied, in de andere gemeenten 

van de politiezone is dat wel zo voor fuiven van jeugdverenigingen. Indien een 

jeugdvereniging sterke dranken wil schenken moet het steeds een slijterijvergunning 

aanvragen. Dat kan via deze link: https://www.oosterzele.be/slijterijvergunning.html 

Brainstorm  openbare speelruimtes 
Er werd een brainstorm gehouden voor de te korten/ ideeën voor openbare speelruimtes. 

Met deze opmerkingen en ideeën zal aan de slag worden gegaan in een werkgroep. 

Er word meegedeeld dat er nieuwe speeltoestellen zullen komen op de speeltuin in 

Balegem.  

RADIJONG 
alle podcasts staan online en zijn te beluisteren via Spotify 

(https://open.spotify.com/show/65pXGnXvPjwr9WQQO3vnCs?si=3ba4be1cfbce49fa), 

Google podcasts 

(https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly90aGUtcG9kY2FzdC1wbGFuZXQuZm0tZXh0

cmFuZXQuYmUvcnNzLzE0L2ZlZWQucnNz) en Apple podcast 

(https://podcasts.apple.com/be/podcast/radijong/id1601266294?l=nl) 

Op 19 februari zal er als afsluiting een live uitzending worden gegeven op radio mfm. De live-

uitzending zal gebeuren door chiro Windeke.  

Varia  

 Dit jaar zal er weer een roefeldag worden georganiseerd op 24/9. We zijn hiervoor 

een werkgroep aan het samenstellen. Wie interesse heeft om hieraan mee te werken 

kan mailen naar jeugddienst@oosterzele.be  

 de buitenspeeldag gaat door op 20 april. 

 vraag om vrijetijdsbrochure voor de zomer begin januari uit te brengen 

https://www.oosterzele.be/slijterijvergunning.html
https://open.spotify.com/show/65pXGnXvPjwr9WQQO3vnCs?si=3ba4be1cfbce49fa
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly90aGUtcG9kY2FzdC1wbGFuZXQuZm0tZXh0cmFuZXQuYmUvcnNzLzE0L2ZlZWQucnNz
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly90aGUtcG9kY2FzdC1wbGFuZXQuZm0tZXh0cmFuZXQuYmUvcnNzLzE0L2ZlZWQucnNz
https://podcasts.apple.com/be/podcast/radijong/id1601266294?l=nl
mailto:jeugddienst@oosterzele.be
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 de jeugdraad houd de Pallieter open op 12 februari, omwille van de 

coronamaatregelen zal het geen feestje zijn maar dat volgt later nog 

 afgelopen examenperiode kon er weer gestudeerd worden in GC de Kluize, omwille 

van de verstrengden coronamaatregelen. Als het verenigingsleven weer op gang 

trekt zal de Kluize hiervoor niet meer beschikbaar zijn. Er wordt gekeken naar andere 

optie ter vervanging.  

 volgende datums jeugdraad: 7 maart, 4 april en 2 mei 

 Er is vanuit Washington DC een onderzoek geweest naar de werking over jeugdraden 

over de hele wereld. Daarvoor zijn de jeugdconsulenten ook geïnterviewd als enkele 

leden van de jeugdraad. Het onderzoek is nu gepubliceerd en kan je lezen via deze 

link: https://icma.org/documents/promoting-youth-voices-local-decision-

making?utm_campaign=youth+council+guide&utm_source=linkedin&utm_medium=

social 

 Er is in de regio een jeugdopbouwwerker (Dwight) gekomen die verschillende steden 

en gemeenten onder zijn hoede neemt, waaronder Oosterzele. Hij creëert een brug 

tussen (kwetsbare) jongeren en gemeente en tracht ze laagdrempelig te ontmoeten. 

Jullie kunnen hem bereiken via volgende gegevens: dwight.bonte@uitdemarge.be 

0472/07 12 51 

 Verenigingen kunnen hun activiteiten (van 24 maart tot 5 mei) insturen vóór de 

infozine van maart. Gelieve dit te doen naar jeugddienst@oosterzel.be voor 16 

februari. 

 20/2 friet met stoofvlees (Chiro Windeke) -  gratis chocomousse voor 

jeugdverenigingen 

 5/3 boules de Berlin verkoop (meisjeschiro Balegem) 

 12/3 neuzekesverkoop (scouts Windeke) 

 19/3 soepverkoop (scouts Oosterzele) 

 25 – 26/3 feestweekend (scouts Oosterzele) 

 2/4 Day ’N’ night (scouts Windeke) 

 9/4 fuif (chiro Windeke) 

 15 of 18/4 ontbijt (jongenschiro Balegem) 

 22/4 aspi-café (chiro Windeke) 

 23/4 aprilse grillen (KSA) 

 23/4? Mattentaartenverkoop  

 30/4 mannen met ballen 

 1/5 ontbijt chiro Windeke 

 14/5 Julien eetwedstrijd (jongenschiro Balegem) 

 

https://icma.org/documents/promoting-youth-voices-local-decision-making?utm_campaign=youth+council+guide&utm_source=linkedin&utm_medium=social
https://icma.org/documents/promoting-youth-voices-local-decision-making?utm_campaign=youth+council+guide&utm_source=linkedin&utm_medium=social
https://icma.org/documents/promoting-youth-voices-local-decision-making?utm_campaign=youth+council+guide&utm_source=linkedin&utm_medium=social
mailto:dwight.bonte@uitdemarge.be
mailto:jeugddienst@oosterzel.be

