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1. Verwelkoming 

 

2. 100 dagen 

 

De 100 dagen gaan door op vrijdag 6 maart. Op donderdagavond 5 maart organiseert Jeugdhuis Den Uitvlucht ‘In’t 

honderd’. Hiermee willen ze een leuk alternatief aanbieden voor de mensen die niet naar Gent gaan. Elk uur zal 

er een andere knotsgekke actie zijn. Het thema van de avond is Kamping Kitsch. Hierbij een oproep naar de 

leiding om de leden die 100 dagen vieren op de hoogte te brengen van dit evenement en zoveel mogelijk te delen 

op Facebook via jullie vereniging. 

 

Om 6u30 zal een deejay op de Markt plaatjes draaien tot 8u. 

 

 

3. Vragen en thema’s voor de korpschef 

 

Volgende jeugdraad zal de korpschef naar de jeugdraad komen om een antwoord te geven op vragen van de 

jeugdverenigingen. Zo was er de vraag van Chiro Nieuwenhove wat ze moeten doen met de problematiek van het 

drugsdealen aan hun jeugdlokalen. Indien er nog andere thema’s of vragen zijn die de korpschef kan toelichten, 

gelieve deze door te sturen naar jeugd@waregem.be.  

 

 

4. Leefweken jeugdbewegingen 

 

Vanuit het overleg van de 100 dagen met de opvoeders kwam er opmerkingen over jeugdverenigingen die 

leefweken organiseren. Er zijn scholen die willen dat er duidelijke grenzen worden opgesteld. Bijvoorbeeld enkel 

de oudste afdelingen, geen opdrachten voor jeugdvereniging uitvoeren op school, wat met verkleed naar school 

komen?   

Maandag 24 februari @ Jeugdhuis ‘t Zwemb@ 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden 
Aanwezig: DESMET Simon (Chiro Waregem centrum), VAN PARYS Florence (Chiro Waregem Centrum), VERBAUW-
HEDE Dante (Chiro Nieuwenhove), DERIJCKE Thibo (Chiro Nieuwenhove), HIMPE Louise (Scouts Waregem), MEERS-
MAN Arthur (Scouts Waregem), DESLOOVERE Leontine (Chiro Gaverke), LOOSVELDT Simon (Chiro Gaverke), BO-
GAERT Arnaud (Chiro Gaverke), VERBEKE Hélène (Chiro Gaverke),  VAN BEVER Sam (Moeder Naamse), DE SCHEP-
PER Bart (Jeugdschaakclub Luctor et Emergo), DE GYTER Marie  (Akabe Funk), VERA Iza (Akabe Funk), MEYFROOT 
Bram (Chiro Leieland), DE MOOR Arthur (Chiro Oetsjiekoetsjie), VAN EECKHOUT Marcial (Chiro Oetsjiekoetsjie), 
FAVOREEL Seppe (Chiro Oetsjiekoetsjie), DE BAERE Bernd (KLJ Waregem), HEYERICK Axel (JNM Leievallei), 
LANNOO Arne (Chiro Desselgem), PATTYN Wout (Chiro Desselgem), VAN UYTFANGE Jordy (JH Den Uitvlucht), 
DHONDT Tibo (JH Den Uitvlucht), WILLEMS Ferre (JH Den Uitvlucht), DECLERCQ Hannes (stuurgroep), DE BRANDT 
Jochem (Voorzitter jeugdraad), BESARD Cindy (KLJ Waregem + Wimbo + Stuurgroep), VERMEERSCH Meru 
(Stuurgroep), TIJTGAT Stef (Chiro Leieland + KAJ De Snaere), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep), CLAERHOUT Jonas 
(Jeugddienst) 

Verontschuldigd: COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), NEIRYNCK Jo (Schepen van jeugd), Jong VLD,  POLFLIET 
Veerle (Gezinsbond) 

Gespreksleiding: DE BRANDT Jochem (voorzitter jeugdraad) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 
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4. Aanpassing reglement securitytoelage 

 
Op de vorige jeugdraad werd gevraagd om nog een aanpassing te doen aan artikel 6: 

 
Artikel 6 

Als de organisator een muziekvergunning heeft voor het evnement, dan moet die zich houden aan de opgelegde 

voorwaarden van de vergunning: aantal decibel, einduur van de vergunning, enzovoort. Wordt er vastgesteld dat 

de organisator zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, dan kan het college van burgemeester en schepenen 

beslissen om de aangevraagde securitytoelage voor dat evenement toch niet toe te kennen. Het college kan deze 

beslissing nemen op basis van meldingen die zijn binnengekomen bij de lokale politiediensten of meldingen die 

zijn binnengekomen bij de eigen diensten van het stadsbestuur. 

 

De jeugdraad geeft positief advies over het reglement securitytoelage. 

 

 

5. Varia 

 
 Chiro Centrum: Kan er een slagboom komen aan onze Chiro om ongewenst parkeren tegen te houden? 

 Jeugddienst: Een slagboom zal er niet komen. Het idee is om twee nadars te zetten met daarop een 

 gepersonaliseerde banner met een verbodsbord parkeren en het logo van de Chiro. 

 

 Chiro Oetsjiekoetsjie: Hoe ver staat het met ons graszone?  

 Jeugddienst: We zullen dit navragen en zo snel mogelijk iets laten weten. 

 

 Chiro Leieland: Kan ons gras aan de achterkant van het gebouw opnieuw ingezaaid worden? 

 Jeugddienst: We geven dit door aan de groendienst. 

 

 Chiro Vita & Freedom: Wanneer wordt de basketring hersteld? 

 Jeugddienst: De basketring is besteld maar werd nog niet geleverd. De herstelling zal gebeuren van zodra 

 de ring geleverd wordt. 

 

 Extra toevoeging aan het verslag: Indien er zeer dringende problemen zijn aan de stedelijke gebouwen kan 

er altijd gebeld worden naar de wachtdienst. Een lekkende kraan of gebarsten lavabo bijvoorbeeld zijn niet 

dringend. Het nummer van de wachtdienst is 0492 59 50 17. Dit nummer staat ook vermeld op de affiche 

met de 7 pijlers voor veilige jeugdlokalen. Hang deze affiche op een centrale plek en goed zichtbaar voor 

iedereen. Verenigingen die niet aanwezig waren op de jeugdraad waar de affiches werden uitgedeeld 

kunnen altijd nog een exemplaar afhalen op de jeugddienst. 

 

 

 

 

6. Jeugd– en vormingskalender 

 
Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal

