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1. Verwelkoming 

 

 

2. Evaluatie 100 dagen 

 

Op donderdagavond 5 maart organiseerde Jeugdhuis Den Uitvlucht ‘In’t honderd’, een alternatief voor de mensen 

die niet naar Gent gaan. Elk uur waren er verschillende acties. Na de gewoonlijke uittocht naar Gent met de 

laatste trein waren er dit jaar helaas geen zesdejaars meer in het jeugdhuis. Dat is jammer, vorig jaar was dit 

anders, toen bleven heel wat zesdejaars feesten in het jeugdhuis.  

 

De jeugdraad zal daarom vanaf september meteen promo beginnen maken voor de 100 dagen en daarbij beroep 

doen op de leerlingenraden van de Waregemse scholen. Want we vinden het jeugdhuis een toffe locatie voor de 

100 dagen, het jeugdhuis komt hiermee ook in de kijker.  

 

Maxim Vanhauwaert (JH Den Uitvlucht): We hebben achteraf wel veel reacties gekregen van jongeren die eerst bij 

ons waren en daarna naar Gent geweest zijn, dat ze spijt hadden dat ze toch naar Gent zijn geweest. De financiën 

van de 100 dagen zullen we kunnen meedelen op de volgende jeugdraad.  

 

De ochtend van de 100 dagen draaide Stef Tijtgat  plaatjes op de Markt van 6u30 tot 8u.  

Alles is goed verlopen. Toch zagen we enkele leerlingen met blikjes bier en zij werden hierover aangesproken. 

Een individu deelde pintjes uit aan zesdejaars, dit betreuren we ten zeerste.  

 

Maandag 27 april @ home: online jeugdraad  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden 
Aanwezig: VAN PARYS Florence (Chiro Waregem Centrum), VERBAUWHEDE Danté (Chiro Nieuwenhove), MEERSMAN 
Arthur (Scouts Waregem), VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), DE GYTER Marie (Akabe Funk), DE BAERE Bernd (KLJ 
Waregem), DEMEYERE Michaël (JUMP Waregem), HEYERICK Axel (JNM Leievallei), DEBOISERIE Josse (Chiro Dessel-
gem), VANHAUWAERT Maxim (JH Den Uitvlucht), ALLAERT Phoebe (Speelplein De Speeldooze), DUMOULIN Kobe 
(Speelpleinwerking Het Pad), DEWAELE Mona (JH Jakkedoe), CHRISTIAENS Matthis (Jong N-VA), DECLERCQ Hannes 
(stuurgroep), DE BRANDT Jochem (Voorzitter jeugdraad), BESARD Cindy (KLJ Waregem + Wimbo + Stuurgroep), 
VERMEERSCH Meru (Stuurgroep), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), COUSSEMENT 
Flor (jeugdconsulent), NEIRYNCK Jo (Schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: Jong VLD,  VERBAUWHEDE Arne (Jong-socialisten),  SOETAERT Margot (Speelplein De Speelberg), 
VAN EECKHOUT Marcial (Chiro Oetsjiekoetsjie) 

Gespreksleiding: DE BRANDT Jochem (voorzitter jeugdraad) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 
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3. Evaluatie Spellewaarde 

 

Arthur Meersman: De scouts was met een aantal aanwezig op Spellewaarde. Er waren niets dan goede reacties. 

 

Flor Coussement: Met de jeugddienst zijn we zelf ook heel tevreden van deze editie. Er was een grote opkomst. 

We zijn er terug met een nieuwe editie in 2021 als de situatie dit toelaat. 

 

In 2021 zal het de 10de editie zijn van Spellewaarde, we laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Indien er 

suggesties zijn, stuur een mailtje naar jeugd@waregem.be  

 

 

4. Uitnodigen korpschef op de jeugdraad 

 

Het is momenteel onmogelijk voor de korpschef om dit erbij te nemen tijdens deze coronacrisis. De korpschef zal 

uitgenodigd worden op de jeugdraad van september, bij de start van een nieuw werkjaar voor de 

jeugdverenigingen.  

 

Indien er bepaalde thema’s of vragen zijn die de korpschef kan toelichten, gelieve deze door te sturen naar 

jeugd@waregem.be.  

 

 

5. Corona 

 

Hannes Declercq van de stuurgroep deelt dagelijks posts op de Facebook en Instagram van de jeugdraad in 

verband met corona, zoals onder andere quotes van de Vlaamse jeugdraden. Met succes want zelfs de minister van 

jeugd, Benjamin Dalle, heeft één van ons posts geliket.  

 

Waregem tekent is nu veranderd naar Waregem tekent vanuit uw kot. Gelieve dit mee te geven aan jullie leden. 

Er is een boekje beschikbaar waarmee je thuis kan knutselen, alleen of met het gezin. Dit staat ook in de 

nieuwsbrief van april.  Je kan dit gebruiken om bijvoorbeeld elke week een opdracht door te geven aan jullie 

leden. 

Alles hierover is te volgen via www.waregem.be/corona 

 

 

6. Verdeling steungelden  

 

Stad Waregem heeft 250.000 euro vrijgemaakt voor verenigingen die aangesloten zijn bij de sport-, cultuur-, of 

jeugdraad. Een klein deel gaat ook naar Noord-Zuid. Speelpleinen die normaal in april werking hebben zullen dit 

alvast gevoeld hebben, de jeugdhuizen hebben momenteel ook geen inkomsten.  

 

De bedoeling is om het systeem van de subsidies toe te passen via de verdeelsleutel, plus een coëfficiënt van 0,7 

of 0,8, deze moet nog exact bepaald worden. Dus stel dat je bijvoorbeeld 100 euro subsidies krijgt en dit 

vermenigvuldigt met de coëfficiënt 0,7, dan krijg je deze keer 170 euro.  

 

Drie potten worden niet meegenomen in de verdeling van de extra subsidies. De pot beroepskrachten, de pot huur

-en energiekosten en de pot kadervorming. Wat betreft huur-en energie wordt gekeken welke verenigingen huur 

betalen aan de stad of OC’s en of daar gekeken kan worden om tegemoetkoming te doen. Vb. 1 of 2 maanden geen 

huur. 

http://www.waregem.be/corona
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Jochem De Brandt: Kunnen verenigingen die in financiële nood zitten een voorschot krijgen op hun subsidies? 

 

Jo Neirynck: Er is hier een risico aan verbonden. Als een leidingsploeg verandert kan het zijn dat ze plots geen 

subsidies meer kunnen aanvragen voor 2 of 3 jaar, omdat vorige groep de voorafname aanvroeg. 

Ik kan mij moeilijk inbeelden dat er verengingen in financiële nood zitten door corona waardoor dit zou moeten 

toegepast worden, er worden dus geen voorschotten uitbetaald. 

 

 

7. Voorstellen ijspiste 

 
Er zijn vanuit het stadsbestuur een aantal voorstellen voor een nieuwe opstelling van de ijspiste. 

De voorstellen kan je bekijken in de PowerPointpresentatie die terug te vinden is op www.waregem.be/jeugdraad 

onder ‘documenten en verslagen’.  Je zal bij de voorstellen telkens een aantal voor– en nadelen opgesomd zien, 

dit is echter subjectief. Wat de ene als een nadeel beschouwt kan de andere als een voordeel beschouwen en 

omgekeerd.  

 

Jo Neirynck: Ooit hebben we van de jeugdraad advies gekregen over de ijspiste. De bedoeling is dat de 

verenigingen weer meer de kans krijgen om betrokken te zijn. Het concept Eisbeir dat doorging deze winter was 

een verdienstelijke poging, maar het stadsbestuur was ontgoocheld. Het was een ‘halve dancing’ en dit was niet 

het concept dat we met de stad voor ogen hadden. Die piste wordt dus niet meer bewandeld. Er moet een nieuw 

bestek worden geschreven voor de ijspiste, per 3 of 5 jaar, om de overheidsopdrachten te kunnen naleven.  

 

 

Voorstel 1: de ijspiste op de markt met chalets aan de kant van de Keukeldam ofwel de chalets in een 

overdekte tent die meer aansluit bij de ijspiste. 

 

Jochem De Brandt: het is een mooier pleintje dat je beter kan inkleden dan aan de kant van Bonnet. Overdekt is 

leuk, indien niet overdekt zijn er zeker vuurtjes nodig om niet te verkleumen, vooral voor de mensen die er de 

hele dag in zo’n chalet staan. De bar zit wel weer tussen de ijspiste en de chalets, dan moet je de toer doen om 

bij de schaatsers te komen.  

 

Danté Verbauwhede: Ik ben van hetzelfde gedacht, zeker geen slecht idee, maar het probleem is inderdaad dat de 

bar er weer tussen zit.  

 

Jochem De Brandt: Is de bar van de leverancier van de ijspiste verplicht? Vroeger in Park Casier was dit ook zonder 

bar. 

 

 

Jo Neirynck: De ijspiste is economisch enkel leefbaar als er een bar is. We zouden dit wel in het advies kunnen 

schrijven dat een voorwaarde is dat de chalets moeten zicht hebben op de piste. Vroeger betaalde Stad Waregem 

alles, maar nu zijn de kosten heel wat minder voor de stad als de ijspiste met bar komt, want dit compenseert een 

groot stuk in de kosten voor de leverancier. Ook worden bepaalde voorwaarde opgelegd door de stad dat een 

schaatsbeurt niet meer mag kosten dan 4 euro voor volwassenen en 3 euro voor de kinderen. Dit is laag dus met de 

bar wordt dit ook gecompenseerd.  
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Voorstel 2: de ijspiste nog steeds op de markt, maar de chalets vlak aan de kerk met uitzicht op de ijspiste. 

Er is dan geen doorgang van verkeer meer mogelijk, het centrum is dan verkeersvrij. Dit voorstel zal pas in de 

toekomst kunnen toegepast worden, er moet hiervoor een kruispunt worden heraangelegd. Dit voorstel is dus 

enkel mogelijk in de praktijk als de aanpassing gebeurd is.  

 

Jochem De Brandt: Mijn enigste opmerking hierbij is dat het toeschouwersvlak van de ijspiste dan naar de kant van 

de kerk moet worden geplaatst. Kan er indien nodig ook elk jaar een aanpassing gebeuren in de opstelling? 

 

Jo Neirynck: Ja, dat kan. 

 

 

Voorstel 3: De ijspiste in park Casier ter hoogte van de rozentuin. Ofwel met de chalets aan de ijspiste ofwel 

de chalets ter hoogte van het kasteel.  

 

Jo Neirynck: Hierbij een opmerking, het park werd een paar jaar geleden heraangelegd. De zone waar Parkies 

doorgaat laat niet meer toe om daar een ijspiste te installeren. Risico bestaat om waardevolle bomen te verliezen 

door het zware gewicht van de ijspiste. Dus vandaar de verplaatsing naar de rozentuin.  

 

Jochem De Brandt: De sfeer in het park was toch altijd iets unieks, de omgeving is mooier.  

 

Danté Verbauwhede: Voor de verbinding met de kerstmarkt die doorgaat in de Expo kan de extra afstand om naar 

ijspiste te gaan wel een drempel zijn om nog tot daar te geraken. Ik vrees dat ze dan eerder voor één van de twee 

gaan kiezen.  De chalets zou ik niet apart van de ijspiste zetten.   

 

Axel Heyerick: Er is ook het speelplein die er vlak bij ligt, dat is ook een meerwaarde. 

 

Jochem: Klopt, bij stormweer wordt park Casier wel gesloten, dat is dan weer een nadeel. 

 

 

 

Voorstel 4: de ijspiste op de parking van het Heilig-Hartcollege.  

 

Jochem De Brandt: Hier heb ik geen goed oog op, de locatie lijk mij niet sfeervol. 

 

 

 

Voorstel 5: De ijspiste tussen CC De Schakel en het speelplein ofwel tussen CC De Schakel en de vijvers. 

  

Jochem De Brandt: De opstelling tussen De Schakel en de vijvers lijkt mij de betere opstelling, de oppervlakte is 

ook groter.  

 

Danté Verbauwhede: Inderdaad, en ook dichter bij de Expo, gevoel van verbinding is beter.  

 

Jo Neirynck: De kerstmarkt die doorging in Expo was geen cadeau door de werken daar, en hierdoor ook moeilijk 

te evalueren. In verband met de ijspiste ter hoogte van het speelplein; Bij de heraanleg van het Pand zal het park 

naar binnen worden getrokken in het centrum. Daarbij gaat een groot stuk van de esplanade verloren, waardoor er 

wellicht geen plaats meer zal zijn voor de ijspiste.   

 

Michael Demeyere: Is er voldoende plaats om de ijspiste te plaatsen tussen de Schakel en de vijvers?  

 

Jochem De Brandt: De Lionsboulevard gaat daar ook door, wel gezellig daar. Qua oppervlakte is dit zeker 

mogelijk. 
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Voorstel 6: De ijspiste op de Zuiderpromenade tussen het gras en de parking. De rijweg blijft wel vrij bij deze 

optie.  

 

Danté Verbauwhede: Als de ijspiste kleiner wordt door de kleinere oppervlakte zou ik dat zeker niet doen.  Daarbij 

is het nog de vraag of de Zuiderpromenade dat gewicht kan dragen. Ik zou de ijspiste daar niet doen, als er al een 

probleem is voor de hoeveelheid zand voor het beachvolleybaltornooi, wat dan met de hoeveelheid aan water? 

 

Jochem De Brandt: We zullen alle opmerkingen bundelen en een advies schrijven.  

 

 

8. Schepenkwartiertje 
 

Jo Neirynck: Er komt de opmerking van opvoeders en leerlingenbegeleiders om een duidelijk afspraak te maken in 

verband met de leefweken over alle jeugdverenigingen heen. Het zorgt voor grote discussie in de scholen. Vroeger 

waren de leefweken beperkt voor de oudsten, nu gaat het over meerdere groepen binnen eenzelfde 

jeugdbeweging. Het dragen van het uniform op school is ok, maar de opdrachtjes die moeten uitgevoerd worden 

op school zijn niet meer ok als dit ten koste is van het schoolgebeuren. Moet er bijvoorbeeld wel een leefweek 

doorgaan in december als er examens zitten aan te komen? Dit zijn zaken om door te geven aan de nieuwe leiding 

bij de heropstart in september.  

 

 

Jochem De Brandt: We zullen met de jeugdraad een charter opstellen dat door alle jeugdbewegingen dan 

ondertekend wordt.  We zullen beginnen met een platform op te stellen met wat zeker in het charter moet staan 

over wat er wel en niet meer mag, misschien dat dit tegen al juni kan.  

 

Jo Neirynck: Ik wil ook nog  alle verengingen bedanken die hun leden uitdagen met allerlei challenges om de 

werking toch wat draaiende te houden. 

 

 

9. Varia 
 

Bernd De Baere: In het Margaretapark in Nieuwenhove wordt er afgesproken door onzuivere mensen, die 

momenteel daar niet moeten afspreken. Ze zitten vaak achter ons lokaal. 

 

Cindy Bésard: We zien ook mensen zoeken achter verdachte pakketjes in struiken.  

 

Bernd De Baere: We hebben zelf ook al een rugzak gevonden, maar we durfden deze niet open doen. Er is alleszins 
iets aan de gang in het park, vermoeden van drugs, in tamelijk grote proporties.  

 

Danté Verbauwhede: Ik wil ook alle jeugdverenigingen waarschuwen, er is al twee keer ingebroken in onze lokalen 

tijdens de coronacrisis. Dus een oproep aan alle andere verenigingen om geen waardevol materiaal te laten liggen. 

 

Jo Neirynck: De politie zal het park en OC Nieuwenhove meenemen in hun ronde. 

 

Florence Van Parys: Wordt er rekening gehouden bij die extra subsidies dat onze fuif niet is kunnen doorgaan?   

 

Jo Neirynck: Met fuiven kunnen we geen rekening houden.  We zullen gebruik maken van de coëfficiënt.  

 

Flor Coussement: Aan iedereen die in zin kot blijft, goed bezig, wie activiteiten organiseert in de mate van het 

mogelijke, goed bezig. Hopelijk komt er toch nog een goede zomer aan voor het jeugdwerk.  
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Kobe Dumoulin: De elektriciteit doet raar in onze lokalen, valt vaak uit. Ook de noodlampen gaan soms aan zonder 

reden. Is er al nieuws over ons kleuterlokaal?  

 

Flor Coussement: Er gaan momenteel geen vergaderingen meer door met externen op het stadhuis. We mogen op 

dit moment niet vergaderen. Hopelijk zo snel mogelijk.  

 

Phoebe Allaert: Wanneer wordt het gras aangelegd naast ons gebouw?  

 

Jo Neirynck: Dit werd opgenomen in het dossier van het meerjarenplan, maar we gaan dit voornemen op de 

andere werken. Het gras zal er niet staan tegen juli en augustus want alles is uitgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 


