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Verslag jeugdraad 

02/05/2022 
Aanwezig De Visscher Paulien (voorzitter), De Smet Bram 

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

functies 

 Damien Hylke, 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), Jana 
Fosier (chiro Tel Aviv), Hanne De Sutter (chiro Tel Aviv), Matisse 
Dekleermaeker (scouts Windeke), Ward Robbens (scouts 
Windeke), Louise Vancamelbeke (scouts Oosterzele), Ube 
Petrus (KSA), Robin Impe (KSA),  Jakob Vandenhaute (Pallieter), 
Nest Den Haese (pallieter)  

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 Louise Van Hoorde (open VLD-plus)  Politieke waarneming 
 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 

sport & jeugd 
 Elsy De Wilde  

Pieterjan Keymeulen 
Schepen van jeugd 

Verontschuldigd /  
 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

Tentenvervoer  
Werd vorige jeugdraad toegekend aan meisjeschiro Balegem. Nadien werd dit nog door 

twee verenigingen gevraagd aan de gemeente. Na toewijzen kan er niet meer gewijzigd 

worden. Gelieve hiermee rekening te houden. 

Meisjeschiro Balegem kan het vervoer van hun tenten samendoen met de jongenschiro. Zij 

mailen de jeugddienst om verder af te spreken. 

Kampen  
Chiro Windeke: 11 tot 21/7 Houtain 

Scouts Windeke: begin juli is groot kamp, Couvin. 3 tot 13/7 Ranst.  

KSA: 29juli-7aug Carrousel, 4-9/7  

Sjaloom: 20- 29/7 groot kamp. 4-9/7 Mol klein kamp 

Jongenschiro Balegem: 11-21 juli Opglabeek 

Meisjeschiro Balegem: 11 21 juli Esbeek 

Buitenspeeldag 
Geslaagde eerste editie. Opkuis duurde wel lang. Er waren ong. 470 kinderen.  

Er waren minder begeleiders dan gehoopt. Reden hiervoor was door school of aan het werk. 
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In de toekomst de vraag meer stellen aan de jongeren uit het middelbaar. Er is ook een 

vergoeding voor wie komt helpen.  

Vrijetijdsmarkt 
Gaat door op 4/6 samen met Sinkenkermis. Elke vereniging kan hier aan deelnemen met een 

infostand. Eerst enkel voor nieuwe inwoners, nadien wordt het opengesteld voor alle 

burgers. Indien gewenst kan podium ook gebruikt worden voor demo’s of acts. 

Voorlopig nog geen jeugdbewegingen ingeschreven. Dagelijks bestuur bekijk of het niet één 

stand kan maken voor alle jeugdverenigingen.  

KSA stelt de vraag of het mogelijks om enkel het eerste uur deel te nemen.  

De vrijetijdsmarkt gaat door aan het gemeentehuis.  

T shirts 
Leden die hun T-shirt nog niet hebben betaald worden verzoekt dit in orde te brengen. 

Er zijn nog emblemen en stickers van de jeugdraad over. Wie één wil kan die aan Paulien 

vragen. 

Jeugdraad meets pallieter 
Doel was om de jeugdraad in de kijker te zetten. Er is veel volk op afgekomen. Afwachten of 

doel bereikt is. 

Er wordt gevraagd om eens na te denken of er geïnteresseerden zijn om bij het dagelijks 

bestuur te komen. Aan de jeugdverenigingen wordt gevraagd deze vraag ook binnen hun 

ploeg te stellen.  

Varia 
- Op de vorige jeugdraad werd gevraagd om een decibelmeter in den Amb8 te hangen. 

Die komt er niet meteen maar jeugdbewegingen kunnen wel gratis een decibelmeter 

lenen bij de uitleendienst. Dat staat niet op het aanvraagformulier dus dient apart 

aangevraagd te worden. Het aanvraagformulier zal worden geüpdatet waardoor 

decibelmeter er wel op zal staan. Ook dranghekkens met fietsenstallen ontbreken op 

het aanvraagformulier. 

- Meisjeschiro Balegem had afgelopen zaterdag een activiteit gepland naar Gent. Door 

werken reden er geen treinen en hun aanvraag om gebruik te maken van de vervang 

bus werd geweigerd. Daarom vroegen ze aan de gemeente om gebruik te maken van 

hun bus. De gemeente mag hun bus niet beschikbaar stellen voor vervoer van 

verenigingen aangezien het niet in concurrentie mag gaan met de commerciële 

markt. Gezien de uitzonderlijke situatie is de gemeente opzoek gegaan naar een 

oplossing en is er een bus gehuurd bij een externe maatschappij. De kosten werden 

voor een deel betaald door de chiro zelf en een deel door de gemeente gezien de 

uitzonderlijke situatie.  

- Studeerplekken: weinig volk tijdens de paasvakantie. Tijdens de examenperiode in 

mei-juni zal enkel de zolder in de bib beschikbaar zijn. De andere lokalen worden nog 

gebruikt voor de muzieklessen. De vergaderzaal in de sporthal zal ook mogelijk zijn 
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als studeerplek. De chalet (naast tennisterreinen) kan eventueel ook maar daar is 

geen internet.  

- 21/10 dag/nacht van de jeugdbeweging 

- 16 – 17/9 vuurfeesten 

- 2/7 dag disco 

- 14/5 aspicafé jongenschiro Balegem 

- 7-8/10 duvelnacht 

- 30/7 bierfeesten 

- 15/5 klusjesdag + pannenkoekenverkoop meisjeschiro Balegem 

- 7/5 past-da 

- 11/5 infoavond speelplein. gelieve door te geven aan de leidingsploeg en oudste 

takken  

- Sinterklaaspak is bij Pauline 

- Gras aan chiro Scheldewindeke is niet gemaaid voor ‘maai mei niet’ actie 

- Slijterijvergunning voor dag N Night werd geweigerd voor sterke dranken. Jeugdraad 

vind dit discrimineren aangezien bv. Voetbalclubs wel sterke dranken mogen 

verkopen. Jeugdraad zal hiervoor een advies schrijven.  

- Elektriciteitswerken scouts Windeke uitgesteld door elektricien. Ze kijken voor 

andere elektricien zodat het nog bij de subsidies kan van dit jaar 

- Geen update over het skatepark 

- Herbruikbare bekers kunnen worden gereserveerd bij reservaties@oosterzele.be  

- Vraag om vorming rond brandveiligheid te houden  

mailto:reservaties@oosterzele.be

