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Maandag 14 december—online  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Arne Lannoo (Chiro Desselgem), Axel Heyerick (JNM), Carolina (Scouts Waregem), Diederik Ver-
meersch (Thraso), Ella Merlier (Chiro Nieuwenhove), Hannes (stuurgroep), Isa (Akabé), Maxime (Jeugdhuis Den 
Uitvlucht), Flor Coussement (Jeugddienst , Jo Neirynck, Lara Chiro VIjve, Marie Degraeve (KLJ Waregem en 
wimbo), Meru Vermeersch (stuurgroep), Sandra (chiro gaverke), Simon Desmet (chiro waregem centrum), Stef 

Tijtgat (kaj de snaere en chiro leieland), Uma Vermeersch (stuurgroep) 

 

Verontschuldigd: JH Jakkedoe en KSA 

 

Voorzitter: Jochem Debrandt (voorzitter Jeugdraad) 

 

Verslag: Flor Coussement (Jeugdconsulent) 

 

 

 

1.Schepenkwartiertje:  

 Veel succes aan studenten die de blok ingaan. 

 De stad werkt op dit moment samen met studenten van Vives aan project rond nieuwe technologieën. Daar-
bij werken ze interessante pleininvulling uit voor nieuwe open ruimte aan de woontorens bij het regenboog-

station. 

 Gratis verf boss paints. Wie geïnteresseerd is mag een mailtje sturen naar Schepen Jo of naar de Jeugd-

dienst. De contactgegevens worden dan overgemaakt.  

 Vanuit Vlaanderen is er opnieuw extra geld vrijgemaakt. Het gaat om 100.000 euro in totaal. Dat totale be-
drag zou verdeeld worden over jeugd-cultuur-sport. Daarbij zou ik willen vragen dat er al eens brainstorm 
kan plaatsvinden om na te denken hoe die 33.000 euro kan ingezet worden. Zijn er acute noden bij de 
jeugdverenigingen vb. door het niet kunnen laten doorgaan van kasacties of grote investeringen in het ver-

schiet? 

 Vanuit de crisis cel onderwijs kwam de dringende vraag of de 100 dagen konden uitgesteld worden. In over-
leg met de directie, de betrokken leerlingen begeleiders/studiemeesters en input van leerlingenraden werd 

beslist de feestelijkheden te verplaatsen naar 50 dagen (nieuwe datum 30 april). 

 

2. Kzitermee.be  
Campagne door Logo Leieland gegeven door Laurence Platteau (Logo Leieland) 
 
Laurence: Project met focus op mentale gezondheid bij jongeren. Nu meer dan ooit belangrijk. 
Promomateriaal bestaat uit affiches, filmpjes mt bekende (zuid-west)vlamingen,… 
Op de website richt zich op jongeren ouder en jonger dan 20. Ze kunnen er terecht met specifieke vragen en 
eventuele doorverwezen worden. Ook leerkrachten, jeugdwerkers en ouders,… kunnen er veel nuttige info terug 
vinden. Nuttig om hier binnen vereniging met vb. oudste leden eens over te babbelen, of spel rond te spelen. Alle 
info terug te vinden op www.kzitermee.be (promomateriaal kan ook besteld worden). Verenigingen die specifiek 

materiaal wensen, mogen dit altijd laten weten aan laurence@logoleieland of jeugd@waregem.be 

 
Jochem: Wij hebben dit al eens gedeeld op de social media. En zullen in de toekomst ook oog hebben om het af 

en toe eens mee te nemen in de communicatie. 

Laurence: We zoeken ook nog altijd naar influencers om deze boodschap mee te verspreiden. Dus mocht iemand 

Elodie Gabias kennen? 
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3. Speelruimtedossier 2021 

Toelichting bij diverse zones mbv. Powerpoint.  

Flor: Een beetje toelichting eerst bij de nieuwe minipitch/kunstgrasveld. Er was eerder dit jaar de opportuniteit 
om via project van KBVB (Belgische Voetbalbond) het kunstgraspleintje te vernieuwen op het jeugdcentrum. Het 
stadsbestuur wilde meestappen in dit verhaal maar het leek ons beter dit nieuwe veld niet op het jeugdcentrum 
te voorzien. We willen het jeugdcentrum ruimtelijk niet hypothekeren voor toekomstige ontwikkelingen en kon-
den ook het probleem oplossen van jongeren die op de velden van Essevee gingen voetballen (terwijl de club dat 
niet toelaat). Door nieuwe locatie langs de looppiste en expo zouden we dus ook dat probleem kunnen verhelpen. 

Het voorziene budget is 12.500 van jeugd en sportdienst legt daar nog evenveel naast. 

 

Andere zones die wel in het bestek zitten:  

Biezenhof (inspraak wijkbewoners), 8 000,00 voorzien. Wordt ingericht met meerdere toestellen: een schommel 
voor 2 kinderen (met kleuterzitje en normaal zitje), een talud glijbaan (van heuvel) en een wiptoestel voor meer-

dere personen (geen enkelvoudig wipveertje).De toestellen zijn bestemd voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 

Libelstraat (wijkbewoners), 9 500,00 voorzien. Hier vragen we een combinatietoestel dat vooral focust op klim-
men uitdagend is. Het toestel heeft als richtleeftijd 6-10 jaar en wordt geplaatst in de schorsbak (op de plaats 

waar nu een klimnet staat). 

Margarethapark (vraag van vorig jaar, voorstellen worden bevraagd bij lokale school), 5 000,00 voorzien. Het toe-
stel is een schommel voor twee (of meerdere kinderen), maar is geen mandschommel. Het heeft één gewoon zitje 

en één kleuterzitje. 

Jeugdcentrum (inspraak mt akabé), 15 000,00 euro voorzien. De toestellen die gevraagd worden zijn twee rol-
stoeltoegankelijke speeltoestellen.De toestellen moedigen inclusief spelen, het samenspelen van kinderen met en 

zonder beperking aan. 

Tomberg (inspraak chiro en SPW), 10 00,00 euro voorzien. De zone voor jongere kinderen wordt ingericht met 
meerdere toestellen. Eén van de toestellen is een zandspeelplaats in de zandbak, de andere toestellen hebben 

gevarieerde speelwaarde. De toestellen zijn bestemd voor een doelgroep van kinderen van 3 tot 6 jaar. 

Park Casier 5 000,00 euro voorzien. De zone wordt verder ingericht met een schommel voor twee of meerdere 

kinderen, maar is geen mandschommel en heeft minstens één kleuterzitje. 

Minipitch 12500 voorzien. Daarover heb ik in het begin al voldoende uitleg gegeven. 

Restbedrag: 5000 euro wordt gebruikt voor groenspeelwaarde (waar nodig/mogelijk). 

Flor: Nog een opmerking. Er zitten geen zones in Sint-Eloois-Vijve in. We hebben 2 wijken bezocht voor inspraak 
waar toch enige discussie was. Voor die zones wordt een voorstel uitgewerkt met groeninrichting, dus geen echte 

toestellen in die zones. 

Flor: Als er geen vragen meer zijn, mag ik dan vragen aan de jeugdraad om hier advies over uit te brengen? 

Jochem: Geen opmerkingen meer? Kan de jeugdraad dit goedkeuren? Ok, dan geven we positief advies. 

 

4. Reglement Speelstraten  
Jochem: Jeugddienst heeft voorstel om het reglement speelstraten wat aan te passen en vraagt de jeugdraad om 

hier advies over te geven. 

Flor: Corona maakte ons duidelijk dat buiten spelen in de eigen buurt nog extra moet aangemoedigd worden. 
Daarom zijn we ook eens gaan kijken naar ons reglement speelstraten met als hoofddoel het eenvoudiger maken 

om een speelstraat aan te vragen.  

Belangrijkste wijzigingen: 

- Werd aangepast om beter aan te sluiten bij realiteit en eventueel meer toegankelijk te zijn om aan te 
vragen. 

- Taalgebruik 
- Minder strenge voorwaarden (vb. deel van straat is mogelijk, ook elke periode kan aangevraagd worden, 

niet enkel vakanties). Slechts 1 meter/peter meer nodig (vroeger 2) 
Jochem: Zijn daar nog opmerkingen of vragen over? Zoniet, dan kunnen we hier advies over uitbrengen. Als nie-

mand bezwaren heeft dan zal de jeugdraad dit positief adviseren. 
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5. Voorstelling aanstekers   
Jochem: Bataljong lanceert de campagne 'Aanstekers'. Daarmee willen ze de drempel tussen jongeren, de jeugd-
raad en het beleid kleiner maken. Naast de sensibiliseringscampagne ontwierp bataljong ook een webtool om de 
ideeën te verzamelen. Misschien dat dit voor ons als jeugdraad welk bruikbaar kan zijn. Je kan een idee via de 

webtool op je smartphone lanceren en delen. Het zal ook gratis bruikbaar zijn.  

Bataljong zal binnen het project 4 jeugdraden begeleiden met een Aanstekers traject. Ze proberen daarbij te hel-

pen om jongeren te bereiken via de campagne en de webtool en hoe met de ideeën aan de slag te gaan.  

Jochem: Ik denk dat ik daarmee alles gezegd heb. Hannes, ik ben niets vergeten he? 

Hannes: Nee, die uitleg is volledig. 

6. Update afhaalinitiatieven 

Jochem: Er waren de vorige jeugdraad wel wat vragen over afhaal. Wat mocht en wat niet. De stad ging ook dui-

delijkheid brengen over een eventueel afhaalpunt door de gemeente. 

Flor: 

- Wat mag: Men kan werken met een erkend afhaalpunt of met een afhaalpunt georganiseerd door de ge-
meente (in Waregem doen we dit tot nu toe niet, we proberen zo veel mogelijk samenwerking via be-
staande handelaars te promoten.) 
Levering aan huis: analogie met de professionele pakjesdiensten aangebeld wordt, het pakje aan de deur 
gezet wordt en meteen afstand genomen wordt.  Elk fysiek contact vermeden worden tussen verkoper/
aanbieder en koper/ontvanger.  Men mag ook niet binnen in de woning. (Opgelet: Tussen de leden van de 
vereniging die niet samenwonen, moet er in de auto een afstand van 1,5 meter zijn.  Dus het type wagen 

is bepalend om te weten met hoeveel personen je in de auto kan, om te leveren aan huis.) 

- Wat mag niet: Verenigingen mogen zelf geen pakketten samenstellen, dit moet door een professionele 

instantie gebeuren. 

Vereniging mag zelf niets koken. Het klaarmaken van maaltijden (soep, spaghetti..) moet gebeuren door 

een professionele instantie. 

Korte samenvatting:  
Als je echt geen mogelijkheden ziet om afhaalpunt samen te organiseren met een winkel, kan gerust besproken 
worden om oplossingen te zoeken. Vraag gewoon altijd je actie aan, of contacteer de jeugddienst bij vragen.  

Meer info: https://www.west-vlaanderen.be/corona/maatregelen  (FAQ steunacties verenigingen) 

 

7. Besluit bevragingen verkiezingen JR 
Jochem: Vorige jeugdraad hebben we dus gevraagd of jullie eens wilden checken binnen jullie werking of we ver-
kiezingen van januari kunnen uitstellen tot in september omdat volgens onze nieuwe statuten we telkens dan 

werkjaar van september-augustus kunnen werken. Hebben jullie dit eens nagevraagd? 

Jochem: Er is blijkbaar algemene instemming. Ok, dan houden we hier rekening mee dat we pas in september op-

nieuw stemmen. 

 

8. Varia 

KLJ: Wij moeten onze ijsjes nog terug betaald krijgen van het kamp. 

Ruben: Lichten leiderslokaal KSA zijn defect. Flor: Ik check dit met dienst gebouwen. 

Rune: Nooddeur Chiro Centrum is defect. Flor: Ik heb hier op zondag inderdaad een mailtje over gehad. Ik heb 

hier vandaag ook nog een facebookbericht over gehad. Onze technische dienst was er alleszins al mee bezig.  

Flor: 

- Er is opnieuw studeerruimte beschikbaar in biblab, telkens van 8-18u. niet op 24-25 dec, niet op 31dec-
1jan. We geven voorrang aan mensen die om welke reden dan ook thuis moeilijk kunnen studeren. Maar, 
er zijn nog plaatsen beschikbaar. Voorlopig tot 27 januari. 

 Ik deel graag nog eens het nummer van de wachtdienst mee, we zullen het ook in het verslag vermel-
den. De wachtdienst is telefoon bij technische dienst die na de uren en tijdens het weekend beschik-
baar is voor uitzonderlijk dringende zaken. Maak hier geen misbruik van, maar bijvoorbeeld gebouw dat 
niet meer afgesloten kan worden door defecte deur zou wel kunnen. Het nummer van de wachtdienst: 
0492 59 50 17. 

 
- Belangrijk: Ik zou graag willen dat iedereen nog eens kan denken over wat we doen met subsidies voor 

het afgelopen werkjaar. Het is een vreemd jaar geweest voor vele verenigingen en daarom is het moge-
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lijks niet evident of zelfs representatief om het afgelopen werkjaar op de klassieke manier te subsidiëren. 
Vb: jeugdhuizen hebben verplicht aantal vormingen die ze moeten vervullen, door corona is het moeilijk 
om deze norm te halen. Ook op vlak van ledenwerving was het misschien een vreemd jaar, waardoor le-
dencijfers misschien niet representatief zijn. 
Ik had dus graag ook eens jullie gedacht gehoord. Er zijn mogelijkheden om (naar analogie van de corona-
surplus) het gemiddelde bedrag te nemen van de afgelopen 3 werkjaren en het totaalbedrag in de ver-
schillende potten zo per aandeel te verdelen. Cultuur heeft voor haar verenigingen dit principe toegepast. 
Jochem: Mogelijks moeten we dit bekijken pot per pot. Misschien is dit voor jeugdhuizen wel nodig en 
andere verenigingen niet. 
Flor: Ja, dat kan ook. Het gemakkelijkst zou zijn dat we lijn gelijk trekken, maar dit kan zeker besproken 
worden. Ik denk misschien dat er bij de meeste verenigingen voldoende aandacht naar andere zaken, of 
zelfs studeren gaat, dan om nu nog de subsidiepapieren in te vullen.  
Jochem: We zullen in de jeugdraad van januari beslissen wat we doen. Iedereen moet dit wel zeker bevra-
gen op zijn kring of vergadering. 
Flor: Dat betekent dan dat ik ook nog wacht tot januari met het al dan niet versturen van de subsidiepa-
pieren. Normaal gebeurd dat deze periode. Maar in dit geval wacht ik dan nog even het standpunt af. 

- Door werken in het pand verhuist jeugddienst definitief naar bureaus van de politie (onderaan het pand). 
Normaal zal die verhuis eind januari-begin februari plaatsvinden. Normaal zou er voor jullie niet veel mo-
gen veranderen, we zorgen er voor dat jullie altijd binnen kunnen zonder daarvoor binnen te moeten in de 
stadswinkel. Een feestelijke openingsreceptie zullen we helaas moeten uitstellen.  

 

 

Data volgende Jeugdraden (online): 

JR januari: 25 januari (met nieuwjaarsreceptie?) 

JR februari: 22 februari 

JR maart: 22 maart 

JR April: 26 april 

JR Mei: 31 mei 

JR juni: 28 juni  

 


