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Verslag jeugdraad 

07/03/2022 
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, Van Caneghem Martijn, Dejaegere Samuel 

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), Hanne De Sutter (chiro Tel Aviv), 
Matisse Dekleermaeker (scouts Windeke), Ward Robbens 
(scouts Windeke), Louise Vancamelbeke (scouts Oosterzele), 
Robin De Boel (KSA), Ube Petrus (KSA),  

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 / Politieke 
waarneming 

 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 
sport & jeugd 

 Elsy De Wilde  
Pieterjan Keymeulen 

Schepen van jeugd 

Verontschuldigd /  
 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

Skatepark  
Werd tijdelijk op ‘on hold’ gezet tot er oplossing was voor het verlies van speelterreinen op 

te vangen bij chiro Windeke.   

 

Die oplossing is nu gevonden. De gemeente zal een deel van het stuk grond landbouwgrond 

naast de tennisterrein huren gedurende 3 jaar. Na 3 jaar zal de gemeente dit stuk grond 

aankopen. Het gaat om een terrein van 2500m².  

 

Dit stuk landbouwgrond zal worden omgevormd naar speelterrein zodat dit bruikbaar is voor 

de meisjeschiro. Een deel van dit terrein zal exclusief zijn voor hun tijdens hun activiteiten. Er 

zal binnenkort een vergadering volgen met de chiro en hun oudercomité om hierover 

verdere afspraken te maken.  

 

Met de aankoop van dit terrein zal het dossier omtrent skatepark opnieuw worden 

opgestart.  

 

Jeugdopbouwwerker Dwight 
Stelt zich digitaal voor: jeugdopbouwwerker in verschillende steden en gemeenten 

waaronder ook Oosterzele. Stapt naar de jeugd toe en wil luisteren naar ideeën, verhalen, 

zorgen van de jeugd. focust zich op jongeren tussen 16-30 jaar maar staat ook open voor 

jongeren <16jaar.  
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Wil graag ook samenwerken met jeugdverenigingen. Hiervoor zou hij graag eens langskomen 

bij de verschillende verenigingen om zich voor te stellen.  

Dries bezorgd hen de contactgegevens van de groepsverantwoordelijken. 

 

Koffiestand op de markt  
Week van de markt wordt omgetoverd tot maand van de markt (april). Hiervoor wil de 

gemeente graag een koffiestand op de markt zetten. Ze vragen of er jeugdverenigingen 

geïnteresseerd zijn om op woensdagen tijdens de paasvakantie de koffiestand uit te baten? 

De verworven inkomsten zijn voor hun kassa. Tent en tafel kan door de gemeente worden 

voorzien. Er wordt nagevraagd op er ook percolators kunnen worden voorzien. 

Wie hiervoor interesse heeft kan dat laten weten aan Dries. 

City’s en reclame 
Procedure om reclame te maken via de city’s moet lang op voorhand worden aangevraagd.  

Schepen Elsy vraag de jeugdraad om een advies om terug over te schakelen op plakborden.  

De city’s zullen dan gebruikt worden voor andere doelen. 

Aan welke locaties wordt gedacht voor plakborden: 

- De stations 

- Parking gemeentehuis 

- Marktplein 

- Aan Frituur De Parking 

- Zuilen sporthal en Pallieter 

- Den Amb8 

- Ginstberg boven aan bunker  

- Kerk Landskouter 

- Plankierke 

Buitenspeeldag:  meewerken 
op 20 april gaan op site de kluize verschillende attracties staan voor kinderen 

(springkastelen, schminken, slickline, lasershoot,…). Hiervoor zijn we opzoek naar 

begeleiders voor de dag zelf te helpen. We hopen hiervoor beroep te doen op de 

jeugdverenigingen. De helpers zullen een vrijwilligersvergoeding ontvangen, een broodje 

krijgen s middags en iets op te drinken. 

Er wordt een form opgesteld voor wie wil helpen. 

 
Verslag kindergemeenteraad 
De eerste kindergemeenteraad ging door in Oktober met als centraal thema verkeer en 

veiligheid. De tweede kindergemeenteraad, in december, werd afgelast omwille van corona. 

Hiervoor werd een vervangtaak voorzien die ging over het rookvrij maken van speelterreinen 

en kozen ze de toestellen die aanwezig zullen zijn op de buitenspeeldag.  

Het verslag van de eerste kindergemeenteraad wordt meegestuurd in bijlage van verslag  
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Brainstorm  openbare speelruimtes 
Werkgroep is hiervoor opgestart en zit morgen een eerste keer samen. Wie wil kan hiervoor 

nog aansluiten.  

Matisse heeft ook enkele suggesties want met hun leiding er zelf eens over nagedacht. 

Afval-weekend 
Gaat door op 19-20 maart. Zowel leiding al leden kunnen deelnemen. Per gevulde zak krijgen 

jullie een beloning. Ook de kindergemeenteraad zal deelnemen aan deze actie.  

Gelieve voor 10 maart door te geven of jullie aanwezig zullen zijn. 

https://docs.google.com/forms/d/1Yi7xoo0pAfvVJx5MT7mnRoTfocBmsRKaR8a2NrwTstw/e

dit 

De verenigingen die dat weekend niet kunnen omwille van andere activiteiten. Kunnen dit 

later doen en ook beloning krijgen. 

Varia  

• vrijdag 15/4 houdt dagelijks bestuur pallieter open om leden te werven. gelieve 

datum door te geven aan leiding en Aspi’s. 

• de vraag om een extra opleiding EHBO te plannen. vrees voor te weinig plaatsen. 

Indien niet voldoende plaatsen kan dit bekeken worden.  

• heel wat materiaal ontbreekt uit de jeugdradenkoffer:  

o Walkie talkies bij jongenschiro balegem  

o beamer bij KSA  

o schoppen bij de meisjes Balgem?  

Gelieve materiaal terug te bezorgen. Binnenkort wordt koffer aangevuld. 

• vergeet jullie aanvraag voor wervingssubsidies niet te doen voor 1 april 

• 21 maart vergadering roefeldag. september/oktober. Wie wil meewerken? 

• schepen Pieterjan: tijdens de paasvakantie zal er kunnen worden gestudeerd in de 

bib (20 personen) en refter GILO Scheldewindeke (30 personen).  

Vraag of dit al kan vanaf zaterdag 2 april. 

• chiro Windeke: vraag hoe ze gebruik kunnen maken van de elektronische borden? 

Dat kan door te mailen naar communicatie@oosterzele.be  

• 23/4 aprilse grillen  

• Chiro Balegem gaat verbouwingen doen aan chauffage 

• er wordt gevraagd hoe de regeling is omtrent het tentenvervoer. Dit wordt 

meegedeeld op de volgende jeugdraad. 

• vraag om standaard fiscale attesten mee te sturen met verslag 

• scouts windeke wil herbruikbare bekers aankopen. Dat kan via de subsidies 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Yi7xoo0pAfvVJx5MT7mnRoTfocBmsRKaR8a2NrwTstw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Yi7xoo0pAfvVJx5MT7mnRoTfocBmsRKaR8a2NrwTstw/edit
mailto:communicatie@oosterzele.be


4 
 

Bijlage
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