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1. Advies ijspiste  

 

Op de vorige jeugdraad hebben we een bevraging gedaan rond voorstellen van de ijspiste. Daarbij hebben we 

gevraagd dat zoveel mogelijk jeugdverenigingen en hun leiding zouden stemmen op de poll op onze website zodat 

de jeugdraad hierover een advies kan schrijven. Hieruit is gekomen dat de meeste voorkeuren uitgaan naar het 

voorstel van de ijspiste in Park Casier met de chalets er vlak bij. Het voorstel met de ijspiste tussen de 

stadionvijvers en de oude bib was de tweede keuze en is voor de jeugdraad ook een optie.  

 

 

2. Leefweken jeugdbewegingen 

 

Jo Neirynck: Ik heb eens contact gehad met Thys Clarysse van het Heilig Hart College welke opmerkingen zij 

precies hadden.  

Enkele opmerkingen waren bijvoorbeeld: 1 week per vereniging (jongens en meisjes zijn in sommige verenigingen 

apart ingeschreven, dus zij hebben optie om 2 aparte weken te doen). Maximaal 1 week per jaar, dus geen 

leefweken die langer duren of leefweek in het begin en op het einde van het jaar. De timing  van leefweken kan 

perfect afgestemd worden op examens, buitenlandreizen, … De opdrachten mogen geen hinder veroorzaken bij 

het normale schoolgebeuren, een hele week met goudvis rondlopen bijvoorbeeld is niet evident. Het gaat ook 

over aangepast schoolgedrag, dronken naar school komen is geen optie! Ook moet men de nachtrust indachtig 

zijn, want lang opblijven zorgt ervoor dat leerlingen na de middag op school te moe zijn om de les te volgen.  

 

Dante Verbauwhede: In verband met verkleedkleren, niet heel de week, dat snap ik, maar één dag moet wel 

kunnen toch? Opdrachten uitvoeren tijdens de schooluren is bij ons niet het geval. Ik vind dat het uniform heel de 

week moet mogelijk zijn, het is jammer dat O.L.V Hemelvaart er tegen is.  

 

Cindy Bésard: Tijdens onze leefweek lieten veel leerlingen zich die week uitschrijven uit studie omdat wij dit 

zelf voorzagen.   

 

Jo Neirynck: Als je dit op voorhand kan communiceren naar de scholen bij het begin van het schooljaar, dan 

kunnen de scholen kunnen wel meenemen en een regeling in treffen. Één dag verkleedkledij neem ik mee in 

overleg.  De activiteiten op zich tijdens de schooluren, het gaat hierbij vooral over de aard ervan, niet dat er 

geen mogen doorgaan. 

Maandag 25 mei @ home: online jeugdraad  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden 
Aanwezig: DESMET Simon (Chiro Waregem Centrum), VERBAUWHEDE Danté (Chiro Nieuwenhove), POLFLIET Dieter 
(Scouts Waregem), VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), VERA Iza (Akabe Funk), DE BAERE Bernd (KLJ Waregem), HEY-
ERICK Axel (JNM Leievallei), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem), DEKIMPE Silke (JH Jakkedoe), ALLAERT Phoebe 
(Speelplein De Speeldooze), DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), CLAES Lenny (Speelplein De Speel-
berg), DHONT Dylan (Speelpleinwerking Desselgem), DE LANGHE Yari (Studentenclub Gavergild), DECLERCQ Han-
nes (stuurgroep), DE BRANDT Jochem (Voorzitter jeugdraad), BESARD Cindy (KLJ Waregem + Wimbo + Stuurgroep), 
TIJTGAT Stef (stuurgroep + Chiro Leieland + KAJ De Snaere), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), COUSSEMENT Flor 
(jeugdconsulent), NEIRYNCK Jo (Schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: Jong VLD, Jong N-VA DEMEYERE, Michaël (JUMP Waregem), VAN EECKHOUT Marcial (Chiro 
Oetsjiekoetsjie) 

Gespreksleiding: DE BRANDT Jochem (voorzitter jeugdraad) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 



25 mei 2020  4 

 

Silke Dekimpe: O.LV. Hemelvaart is zeker tegen het dragen van de uniformen, meisjes mogen hun rok niet 

dragen. Kunnen we in overleg gaan met hen?  

 

Jo Neirynck: Het is de bedoeling dat als de toelating voor het dragen van het uniform in het reglement komt, 

dit dan ook geldt voor alle scholen.  

 

Simon Desmet: Voor het eten over de middag, kan daar ook iets worden over afgesproken worden? Mits 

toestemming van de ouders, voor onze leden is de afstand van de school slechts of 5 minuten van de Chiro.  

 

Stef Tijtgat: Is dit dan wel eerlijk?  Wij met Chiro Leieland kunnen dit niet. 

 

Flor Coussement: Niet iedereen is gelijk inderdaad in dat opzicht, maar dat is dan een toevallig voordeel. 

 

Cindy Bésard: Kan er voor de studie een uitzondering op leeftijd zijn, want bij de KLJ is de leeftijd gemengd, 

het vierde middelbaar zit ook bij vijfdes en zesdes. 

 

Schepen Jo zal hierover terugkoppelen op één van de volgende jeugdraden.  

 

 

3. Schepenkwartiertje 

 

Jo Neirynck: Ik ben tevreden dat we terug jeugdwerkingen kunnen organiseren tijdens de zomer. 

Jeugdverenigingen sturen best één mail per vereniging hierover naar de jeugddienst om aan te geven waar ze 

hierbij ondersteuning kunnen gebruiken. Voor de speelpleinen is er sowieso een overleg gepland, hoe we dit 

kunnen organiseren. Speelpleinen versturen dus geen mail, we bespreken dit op de vergadering. 

 

Flor Coussement: Deze vergadering gaat door op woensdag 3 juni om 17u. Check nog eens jouw inbox mocht 

je geen mail ontvangen hebben, en voor wie komt, gelieve te bevestigen.  

 

Jo Neirynck: Het is beter om alle vragen daarna te bundelen en dan gestructureerd op het College van 

burgemeester en schepenen te agenderen en dan bekijkt de jeugddienst waar we kunnen ondersteunen. Ik wens 

jullie alvast heel veel creativiteit om dit te organiseren. Ik heb een mail gestuurd naar het Belgisch leger, 

waarmee we verbroederd zijn, of we geen tenten kunnen bijkrijgen.  

 

Stef Tijtgat: Mogen wij met onze leidingsploeg samen komen om te vergaderen?  

 

Jo Neirynck: Liefst nog steeds digitaal maar ik ben ervan overtuigd dat je rond de tafel moet zitten om dingen 

juist te kunnen afstemmen. Als je gebruik kan maken van een voldoende grote zaal en op veilige afstand van 

elkaar kan zitten moet dit mogelijk zijn. Neem contact op met de jeugddienst indien je het noodzakelijk vindt om 

samen in eenzelfde ruimte te vergaderen. Wij kunnen een zaal regelen in een school waar de vergadering veilig 

kan gebeuren. Onder vergaderen verstaan we hier een kringgesprek zonder tafels. De grote zaal van Chiro Leieland 

is groot genoeg om  samen te kunnen vergaderen. Het is dan ook niet de bedoeling om na de vergadering te 

blijven hangen om pintjes te drinken. De politie moet weten dat dit met begin en einduur is. 

 

Inrichting speelpleintjes: Het schepencollege heeft de locaties en toestellen goedgekeurd voor 2020. 

Dossier buitenaanleg scouts is goedgekeurd op gemeenteraad. De bedoeling is om de riolen heraan te leggen en 

het probleem van de plassen op de oprit op te lossen.  
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4. Corona 

 
Jochem De Brandt:  de jeugdkampen mogen doorgaan, maar er zullen heel wat maatregelen in acht genomen 

moeten worden. Zo zal een kamp doorgaan in bubbels van maximaal 50 personen. Bubbels voor jongeren ouder 

dan 12 jaar moeten zoveel mogelijk afstand bewaren. Extra verluchten van tenten en gebouwen zal zeker nodig 

zijn. Meer rustmomenten inlassen zodat je minder gemakkelijk ziek wordt. Dit zijn slechts enkele van de 

maatregelen.  Alle info vind je op:  https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer 

 

Jo Neirynck: Vanaf 27 mei mogen de buurtspeelruimtes weer open, met begeleider voor kinderen jonger dan 

12 jaar. Jeugdhuizen mogen terug opstarten maar geen caféactiviteit doen. 

 

Yari De Langhe: Vallen studentenvereniging ook onder dit plan van de jeugdbewegingen?  

 

Hannes Declercq: Neen, over studentenverenigingen werd nog niets gezegd. 

 

Yari De Langhe: Dus als wij op weekend willen gaan in de zomer, moeten wij eigenlijk nog wachten?  

 

Jochem De Brandt: Is er een overkoepelende organisatie waar je dit kan navragen?  

 

Yari De Langhe: We kunnen dit inderdaad daar eens navragen. Normaal doen wij ook een cantus in juli, onder 

voorbehoud, zou dit kunnen doorgaan? 

 

Flor Coussement: Een cantus valt eerder onder de categorie van een evenement dan een normale 

jeugdbewegingsactiviteit, inderdaad best eens navragen bij andere studentenverenigingen.  

 

Jochem De Brandt: Mag de werkweek voor de kampen doorgaan? De werkweek is een proloog van een kamp, 

maar we wachten als jeugdraad nog even af om hierover een uitspraak te doen.  

 

Flor Coussement: De leiding zal ook hierbij wellicht moeten opgesplitst volgens in twee bubbels, de jongste 

leden + leiding en de oudste leden + leiding. 

 

Jo Neirynck: De kookploeg zal aan heel strenge voorschriften moeten voldoen, met aanschuifsysteem, enz. 

Per jeugdverenigingskoepel zullen er wel infosessies komen hierover.  De kookploeg moet als aparte bubbel 

worden gezien, het kan wel werken zo als de afstand wordt gerespecteerd. Alles wat uitgewerkt is staat 

momenteel in teken van kinderen en jongeren. Dus nog even wachten op afspraken over hoe om te gaan met 

leidingsploeg en kookploeg.  

 

Simon Desmet: Is er iets geweten over evenementen? Wanneer gaan ze daar uitspraken over doen? Ons 

evenement Hesp aan’t spit gaat door begin juli. 

 

Flor Coussement: De eerstvolgende veiligheidsraad gaat door 3 juni, dat zal daar worden besproken. Ik vrees 

dat evenementen pas zullen mogen doorgaan nadat de horeca terug is opgestart. 

 

De coronatoelage is berekend. Verenigingen die geen werking meer hebben krijgen geen geld. Jong politieke 

partijen ook niet, omdat ze afstand hebben gedaan van de basissubsidies. Ik denk dat iedereen wel tevreden zal 

zijn over het bedrag dat hij of zij voor hun vereniging zal krijgen. De berekening staat morgen op het 

schepencollege geagendeerd. De volgende jeugdraad overlopen we dit samen met de klassieke jaarlijkse toelages.  

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer
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5. Varia:  

 

Jochem De Brandt:  We kregen een vraag binnen van Jong N-VA en Jong VLD Waregem: Zij  stellen voor dat de 

Jeugddienst tijdens de Coronacrisis ook een digitale blokruimte aanbiedt voor de Waregemse studenten. Via het 

platform Praatbox is het heel makkelijk om via een videoverbinding in groep te studeren. Onder het motto ‘zien 

studeren doet studeren’ stellen wij voor om alle Waregemse studenten een duwtje in de rug geven in deze 

onuitgegeven periode. Vandaar ons voorstel dat de Jeugddienst een digitale blokruimte zou installeren om 

jongeren toch in groep te kunnen laten studeren. Praatbox bijvoorbeeld, is een gratis platform dat heel simpel in 

gebruik is. Door gebruik te maken van een online platform kunnen verschillende jongeren inloggen wanneer ze de 

bijhorende link krijgen. Zo kunnen de studenten elkaar zien en via een aparte chatbox vragen stellen aan elkaar. 

Op deze manier kunnen ze via videoconference toch in groepsverband leren. Zo hopen we de mogelijkheid tot 

afleiding toch wat weg te nemen. Zo een blokruimte zou 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open kunnen zijn.  

 

Flor Coussement: Er is een studeerruimte voorzien in de oude bib, met voorrang voor kwetsbare jongeren, of 

studenten die thuis geen ideale studeeromstandigheden hebben. Er zijn 25 plaatsen voorzien, te reserveren via de 

jeugddienst. Is het nodig dat we ook een online alternatief aanbieden? 

 

Simon Desmet: Ik geloof van wel. Er zijn mensen die zichzelf filmen terwijl ze studeren zodat andere dit 

kunnen open zetten op Youtube om het gevoel te krijgen dat ze niet alleen studeren. 

 

Silke Dekimpe: Jeugdhuis Jakkedoe wordt ook opengesteld voor studenten met voldoende afstand tussen de 

tafels.  

 

De Jeugdraad geeft positief advies voor dit initiatief. (Werd inmiddels opgestart door Jeugdraad) 

 

 

Bernd De Baere: Er is een probleem met onze deur, ik moet hiervoor nog mailen naar gebouwen@waregem.be  

 

Flor Coussement: We hebben een vraag binnengekregen van Amba Amba die graag fiscale attesten zou 

uitschrijven. Ouders kunnen dat dan opnemen in hun belastingen om zo wat geld te kunnen terugkrijgen van het 

geld dat ze betaald hebben voor hun kinderen. De werking van Amba Amba bestaat uit kinderjoga en 

ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Ze werken ook met minderjarige jongens van de Zande in Ruislede die na 

toestemming van de jeugdrechter met begeleider aan zinvolle tijdsbesteding mogen doen. Het is voornamelijk 

gefocust op bewegen en joga, maar ook focus het spirituele.  Er is een uitgebreide werking voor kinderen. Ze 

organiseren ook onthaastingsdagen voor zesdejaars.  

 

De jeugdraad geeft positief advies: Amba Amba mag fiscale attesten uitschrijven, ontvangen geen subsidies 

van de stad maar mogen wel gebruik maken van de uitleendienst jeugd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.praatbox.be%2Fpages%2Fnl%2Fhome.html&data=01%7C01%7Cflor.coussement%40waregem.be%7C294f28f4abf747eafd6708d800cea9f4%7Cb3e2c5a87cb94b47a7bc9ccf6e88a890%7C0&sdata=HjvWlG7bLTZdsfEgDDvnSAJspv6f
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Flor Coussement: Ik wil nog even zeggen dat het niet nodig is om te beginnen panikeren voor organisatie van 

de kampen en speelpleinen, we krijgen dit wel geregeld.  

 

Kobe Dumoulin: wij zouden een vijftal bubbels nodig hebben voor onze speelpleinwerking, dus wij zouden 

nog een extra ruimte nog bij moeten hebben. 

 

Flor Coussement:  Ik heb al geïnformeerd bij de Ark hiervoor, we zorgen dat er extra ruimte zal zijn. 

 

Phoebe Allaert: Ik heb een bericht gestuurd in verband met fiscaal attesten die een gezin niet heeft 

ontvangen.  

 

Flor Coussement: Jonas zal dit opvolgen. Als er mensen zijn die de fiscale attesten nog niet gehad hebben, 

kan komen doordat de lijsten die we kregen van de speelpleinen, niet goed werden ingevuld. We krijgen vaak 

telefoontjes hierover van mensen die nog niets hebben ontvangen.  

 

Simon Desmet: Onder voorbehoud organiseert Chiro Centrum ‘Hesp aan’t spit’ op 5 juli en de week erna ‘Kaffie 

mee taarte’.  

 

Jochem De Brandt: De volgende jeugdraad gaat door op 29 juni, als we mogen, hopelijk met de jaarlijkse 

barbecue! 

 

 


