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Maandag 31 mei — online  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Mehdi Tizaghouine (KSA 
Waregem), Iza Vera (Akabe Funk), Arne Lannoo (Chiro Desselgem), Glen De Waele(Jong N-VA), Lara Bekaert (Chiro 
Vijve), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Anouk Vandenberghe (Chiro Gaverke), Josse Deboiserie (JH Jakke-
doe), Hannes Declercq (dagelijks bestuur), Flor Coussement (Jeugddienst), Jo Neirynck (Schepen van jeugd), Marie 
Degraeve (KLJ Waregem en Wimbo), Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Simon Desmet (dagelijks bestuur en 
Chiro Waregem Centrum),  Jonas Claerhout (Jeugddienst), Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad), Cindy Bésard 
(dagelijks bestuur en KLJ Waregem), 

 

Verontschuldigd: Jong VLD, Jeugdschaaklclub Luctor Et Emergo, Scouts Waregem, Uma Vermeersch (dagelijks 
bestuur) 

 

Voorzitter: Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad) 

 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

 

1. Schepenkwartiertje 

 

Jo Neirynck:  

 Ik wil de studenten alvast veel succes wensen. Zij kunnen terecht bij SV Zulte-Waregem om te studeren in 

Studie-O-Essevee. 

 In het schepencollege werden de nieuwe speeltoestellen gekozen. Biezenhof, Tomberg, Insectenwijk, Park 

Casier, Margarethapark en Jeugdcentrum Waregem krijgen een uitbreiding van de speelzones. Deze zijn 

gekozen na uitgebreide inspraakmomenten met scholen, wijken en verenigingen. foto’s zie pagina 7-8) 

 Wonderwoudje: zal straks toegelicht worden door Flor. We hebben hiervoor ook een aantal inspraakmomen-

ten gehad met de school en Chiro, waar er enkele terechte opmerkingen en bezorgdheden zijn uitgekomen 

waarmee er in het laatste plan rekening werd gehouden. Het wonderwondje is een project dat loopt vanuit 

de provincie, MOS en Leiedal om meer speelwaarde te krijgen op en rond het OC Nieuwenhove. 

 Wijkfun: Jonas gaat weer op toer in Oostpoort, Torenhof en Mussekouter met activiteiten voor de jongeren 

van de wijk. 

 Skate-on-tour: een pop-up skatepark die we doen op vier locaties in Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-

Vijve en de Biest. Voor Desselgem kan het interessant zijn om eventueel een samenwerking te doen met de 

Jakkedoe. Hiermee proberen we de jongeren in hun eigen omgeving van een skatepark te laten proeven. 

 De nieuwbouw van Akabe Funk is ondertussen volledig uit de grond geschoten. Deze zit ondertussen in de 

fase van de uitwerking en praktische inrichting. 

 Voor het bouwproject van Chiro Centrum hebben we met het schepencollege de architect aangesteld die de 

drie huidige volumes gaat vervangen door een nieuwbouw die aansluit op de bestaande infrastructuur. Ar-

chitect Vantomme is aangesteld, dit is een ouder van een Chirolid zelf die het project gaat tekenen. We 

gaan dit terugkoppelen op de jeugdraad en de plannen eens tonen van zodra deze er zijn. 

 

Jochem: Vanuit de stuurgroep hadden we nog een vraag of er al goedkeuring is voor de aanpassing van onze statu-

ten. Omdat we het graag hadden geweten of we de nieuwe verkiezingen in al in september mogen doen.  

Flor: Je gaat dit nog voor september weten, dit kan nog op het schepencollege deze zomer.  
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Jo: De statuten moeten ook naar de gemeenteraad ter goedkeuring, maar als ze principieel goedgekeurd zijn in 

het schepencollege kunnen we wel naar de gemeenteraad gaan en belet jullie niets om deze te gebruiken vanaf 

september.  

 

2. Enquête mentaal welzijn jongeren 

  

Jochem: Graag willen we jullie een enquête laten invullen. We gaan deze ook online zetten. We hebben de en-

quête doorgekregen van de Ambrassade en hebben deze gepersonaliseerd voor Waregem. De resultaten zullen ge-

filterd en gebundeld en voorgesteld worden op de jeugdraad van juni.  

https://forms.gle/ZcpbBDzDNDEfGjpT9   

Alvast bedankt om jullie tijd hierin te steken. 

 

 

3. 30 procent minder 
 

Jochem: 30 Procent Minder zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan. Vanavond gaat er een online vorming 

door. Op de website vind je tips om op kamp te gebruiken: www.30procentminder.be. Je kan je nog steeds inlog-

gen als vereniging en dan filteren op acties voor verenigingen. Je kan er punten mee verzamelen en een leuke 

prijs mee winnen. Probeer dit zeker eens op kamp om te zien hoe ecologisch je bent als vereniging. 

 

 

4. Tekencampagne     

 

Jonas Claerhout: We hebben een PowerPoint met info over tekenbeten, maar deze gaan we nu niet doorlopen, 

deze wordt online gezet via de jeugdraadpagina van stad Waregem bij de verslagen van de jeugdraad. Teken kun-

nen gevaarlijk zijn omdat ze ziekten overdragen, waaronder de ziekte van Lyme. Bespreek deze Powerpoint zeker 

nog eens met jullie leiding voor je vertrekt op kamp. Via www.tekenbeten.be kan je ook gratis campagnemateri-

aal aanvragen.  

 

Axel: Ik heb nog een suggestie: bij JNM verkopen wij gepersonaliseerde tekenkaarten, die even groot zijn als een 

bankkaart en je dus in je portefeuille kan steken. Het kan misschien interessant zijn om dit aan te kopen en te 

personaliseren met het logo van de jeugdraad/stad. Misschien per jeugdvereniging een tiental kaarten, dan heb je 

er altijd op zak als je op stap gaat. Wij hebben dat laten doen via Safecards. 

 

Jochem: Bedankt voor de tip, we gaan dit zeker meenemen, dat is inderdaad wel handig.  

 

 

5. Reglement jeugdlokalen 

 

Jonas: We overlopen hier op de jeugdraad enkel eens de aanpassingen in het rood en dan kunnen jullie samen met 

de leiding het reglement eens bespreken en achteraf nog opmerkingen en/of aanvullingen doorsturen naar 

jeugd@waregem.be. Het voorstel van de aanpassingen aan het reglement vind je terug via 

www.waregem.be/jeugdraad onder ‘documenten en verslagen’.  

 

Flor: Dit stond al in het reglement maar ik vermeld het nog eens want het is wel belangrijk; Buiten de diensturen 

kan er gebeld worden naar de wacht gsm (0492 59 50 17). Stel dat je bijvoorbeeld op zaterdag aan je jeugdlokaal 

toekomt en je ziet dat er ingebroken werd. Voor zulke dringende zaken mag je de wachtdienst bellen. Ze herstel-

len dit dan nog het weekend zelf. Een normaal defect geef je door via mail naar dienst gebouwen. 

https://forms.gle/ZcpbBDzDNDEfGjpT9
http://www.30procentminder.be
http://www.tekenbeten.be
http://www.waregem.be/jeugdraad
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Jonas: Normaal gezien zouden er geen brandblustoestellen in de jeugdlokalen (bijna) vervallen mogen zijn qua 

houdbaarheidsdatum omdat er een firma langsgaat in de stedelijke gebouwen die de brandblustoestellen perio-

diek gaat controleren. Zorg dat brandblustoestellen altijd bereikbaar zijn, als ze niet zichtbaar zijn omdat er ma-

teriaal voor staat kan het gebeuren dat deze niet worden meegenomen in de controle door de firma en dan blijkt 

na een aantal jaren dat de toestellen vervallen zijn.  

Tijdens inspecties van de jeugdlokalen zien we nu en dan decoratiemateriaal opgehangen aan kabels, buizen, lei-

dingen, lichtarmaturen,… Dat is uiteraard niet de bedoeling want dit kan loskomen en naar beneden vallen. 

Zorg dat gordijnen gesloten zijn bij vertrek. Passanten kijken graag eens binnen in jeugdlokalen en zien daar mis-

schien dan een vuil lokaal en zo krijgen jeugdverenigingen snel een slechte naam.  

Gasfleskasten: We merken dat er veel jeugdverenigingen té veel gasflessen hebben waardoor niet alles in het 

kastje kan gestockeerd worden. Er bestaat een type gasfles waar je kan zien hoeveel er nog in de gasfles zit. Op 

die manier zal je precies zien hoeveel je nog hebt en hoef je geen extra gasflessen te kopen uit voorzorg. Het 

merk Antragaz heeft bijvoorbeeld zulke gasflessen. 

Onderaan het reglement moeten de verschillende verantwoordelijken dan ondertekenen. (financieel- , lokaal- en 

hoofdverantwoordelijke)  

 

Jochem: Is het de bedoeling dat dit jaarlijks opnieuw gebeurt? 

 

Jonas: dat is inderdaad de bedoeling. Dienst gebouwen is nu ook bezig met een nieuws sleutelplan voor alle jeugd-

lokalen. Wij gaan dit zelf ook nauwkeuriger opvolgen zodat we weten wie welke sleutels heeft. Er zal hiervoor aan 

het begin va het werkjaar een documentje worden ondertekend. 

 

 

6. Wonderwoudje: speelnatuur voor OC Nieuwenhove (Plan zie pagina 11) 

 

Flor: Onderaan het plannetje zie je de partners staan: Stad Waregem, Stadlandschap Leie en Schelde, Bos+, Pro-

vincie West-Vlaanderen, Gemeente Voor De Toekomst en Bond Beter Leefmilieu. De stad heeft ingetekend op dit 

project en er is een participatietraject geweest met de scholen, met het OC en met de Chiro die ook een waarde-

volle input heeft kunnen geven. De strook die je ziet op het plan is momenteel zo goed als enkel  gras. Het is de 

bedoeling om de site wat klimaatrobuuster te maken, maar ook wat gevarieerder in wat er staat. De terreinwer-

ken starten in deze zomer en in het najaar wordt er aangeplant met de buurtbewoners, de school en de Chiro. Ik 

hoop dat er in de toekomst nog dergelijke projecten zullen gerealiseerd worden. Het is een ideaal project om de 

speelruimte bij jeugdverenigingen gevarieerder te maken.  

Eli: Wanneer zou er tijdens de zomer gewerkt worden?  

Flor: Dat weten we nog niet exact. Stuur mij een mailtje met welke momenten je er met de Chiro zal zitten, zo-

dat we kunnen zorgen dat ze zeker niet op die momenten komen. Wacht zeker niet te lang daarmee. Maar ik ver-

moed dat het eerder naar het einde van de zomer zal zijn dat de werken starten. In oktober of november zal er 

dan geplant worden. En als er bomen moeten geplant worden zal dat rapper november zijn dan oktober.  

 

 

7. Evaluatie 50 dagen 

 

Jochem: Is alles goed verlopen bij jullie oudste afdelingen?  

Flor: Zijn er mensen die meldingen hebben binnengekregen via leden?  Toch plots besmettingen binnen de jeugd-

bewegingen?  

Anouk: Ik ben zelf laatstejaar en voor ons viel dat eigenlijk heel goed mee. Er waren drietal besmettingen en die 

leerlingen zijn dan gewoon thuisgebleven. 
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Jochem: Wat vonden jullie van de live deejayset?  

Josse: ik vond het echt slecht.  

Jochem: Bedoel je de performance of het stream zelf? Want ik hoor dat de verbinding ook niet altijd even goed 

was? 

Josse: De performance, de muziek stond mij niet echt aan. 

Simon: De stream van ‘s avonds vond ik wel goed, ze hebben dat goed gedaan. 

Jonas: ik vond de avondstream ook wel goed. In de namiddag was het inderdaad een ander genre (retro), je moet 

er aan zijn.  

Jochem: Ik denk dat de petjes ook goed onthaald zijn geweest, met het mooie ontwerp van Dante. 

Jonas: De scholen waren zeer tevreden hierover, zeker het Atheneum gaf dit aan. In het verleden verkocht de 

jeugdraad t-shirts en vele jongeren va het Atheneum kochten die niet omdat ze al geld moesten voorzien voor de 

activiteiten van de dag zelf. Maar alle scholen vonden het een meerwaarde dat er gratis petjes waren. Het zorgde 

ook voor een soort van groepsgevoel bij de leerlingen over de verschillende scholen heen. De scholen zagen het 

zeker zitten om volgend jaar opnieuw petjes te doen. 

Jochem: Top! Dus we kunnen zeggen dat al bij al in deze bizarre tijden het toch nog een goede editie van de 50 

dagen is geweest. 

Flor: Afgezien van de spontane bijeenkomst ‘s morgens op het marktplein was de politie ook tevreden. De politie 

heeft ze veilig laten uitfeesten naar school laten gaan.  

 

 

8. Nieuw uitleenmateriaal 

 

Jochem: Vorige jeugdraad hadden we gevraagd eens te polsen bij jullie jeugdvereniging waar de jeugddienst kan 

in investeren. Ik heb nog doorgekregen van Marie Degraeve om eventueel bumperballen aan te kopen. We hebben 

die vraag in het verleden ook al gekregen maar dit werd destijds afgewimpeld omdat dit moeilijk is om te onder-

houden en te stockeren. Gingen we ook niet kijken voor ontsmettingszuilen? 

Flor: We gingen vragen om aan onze technische diensten om mee te geven bij de zomerwerkingen. We gaan vra-

gen of deze van de scholen tijdens de zomer beschikbaar zijn. 

Jonas: Na de jeugdraad van april is er een poll verschenen op Facebook op de pagina ’Waregemse jeugdverenigin-

gen’. De voorstellen van jullie waren in volgorde van populariteit: karaokeset (2 stemmen), extra paardenpak voor 

twee personen (5 stemmen), kubbspelen (6 stemmen), extra paardenmaskers (6 stemmen) de uitleendienst heeft 

er momenteel 3 op stock, camionette (24 stemmen), extra sfeerbeheerjassen (28 stemmen), momenteel 4 op 

stock. 

Jonas: We zouden met de jeugddienst alvast extra speelkoffers aankopen. Daarvoor rekenen we 200 euro per kof-

fer. Ook nieuwe microstatieven zouden we aankopen, daarvoor begroten we ongeveer 400 euro.  

Een karaoke set gaan we niet aankopen. Bij de uitleendienst hebben we in principe al volledige geluidsinstallaties 

waarmee je perfect een karaoke kan organiseren, het enige wat je nog moet doen is een laptop aansluiten en de 

liedjes opzoeken op YouTube. Ook het voorstel camionette gaan we niet ondersteunen, want je kan twee keer per 

jaar transport door de stadsdiensten aanvragen voor je jeugdvereniging. Wat je hiervoor moet doen is een extra 

mailtje sturen nadat je het online formulier voor een reservatie van (veel) materiaal hebt aangevraagd.  

 

De jeugdraad beslist om het volgende aan te kopen: 1 extra kubbspel (50 euro), paardenpak voor twee personen, 

2 paardenmaskers, eenhoorn mag ook (40 euro), 6 sfeerbeheerjassen (enkel bedrukking nodig; ongeveer 65 euro, 

jassen hebben we via stedelijke werkplaats), 8 microstatieven (400 euro), 1 speelkoffer (200 euro). 

Flor: Zijn er nog ideeën? Er is in totaal 6000 euro beschikbaar. 

Jonas: je kan blijven suggesties doorsturen, ook doorheen het jaar. Ik denk dat we nu met de voorstellen van aan-

koop rond de 1200 euro zitten, dus er is nog voldoende budget over om nog andere dingen aan te kopen. 
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9. Buitenspeelweek 

 

Jochem: We hebben dit gepromoot via de jeugdraad. Heeft dit veel aantrek gehad? 

Flor: Voor iets geheel vrijblijvend was het zeker niet slecht. Zijn er mensen die er iets over gehoord hebben of 

die leden hebben die hieraan hebben deelgenomen, het is altijd leuk voor ons om hier wat feedback over te krij-

gen. 

 

 

 10. BK Wielrennen zondag 20 juni 

 

Jochem: Het BK zal toch een impact hebben op bereikbaarheid van het centrum en de deelgemeenten. Zeker 

voor de jeugdverenigingen die op zondag werking hebben. We adviseren om de fiets te gebruiken om je te ver-

plaatsen.   

Flor: Elke inwoner van Waregem krijgt een grondplan in de bus. (link naar digitaal grondplan: 

www.waregem.be/bkwaregem. De grootste impact zal zijn in Waregem centrum.  De op– en afritten blijven open 

maar richting Waregem is dit afgesloten. Als je niet in Waregem moet zijn die dag met de auto is het beter om 

niet te komen. Als je wil komen kijken naar de koers in het centrum, kom met de fiets. Of zorg dat je met je au-

to in Waregem bent voor 9u. Sowieso kan je niet met de auto aan het jeugdcentrum geraken. Er zal wel toegang 

mogelijk voor voetgangers en fietsers via de Potemgemstraat en via de Paardenwijk.  

Jonas: Niet zeker of het via de Paardenwijk lukt, want als het voetbal is wordt dit afgezet. In ieder geval is het 

best om te communiceren dat je via het brugje in de Potegemstraat komt.  

Flor: De auto icoontjes op het plan zijn oversteekplaatsen waar de auto’s wel het parcours kunnen dwarsen, maar 

weet dat je daar misschien wel lang zou kunnen aanschuiven. Ik raad het dus echt absoluut af om met de auto te 

komen. De koers passeert in Sint-Eloois-Vijve door de Posterijstraat en dan de Schoendalestraat in. Dit heeft ook 

impact op het autoverkeer, dus verwittig de ouders op tijd dat als ze hun kind willen afzetten aan de Chiro met 

de auto dit niet evident zal zijn. Het Sint-Elooisplein zal afgesloten zijn. De meeste plaatsen zullen te voet of 

met de fiets wel bereikbaar zijn. Aan het kruispunt Gentseweg—Expresweg tot aan de Jozef Dutoystraat is er en-

kel plaatselijk verkeer toegestaan. In Desselgem is er in de Nieuwstraat geen autoverkeer mogelijk. In Beveren-

Leie zal de Chiro wel bereikbaar zijn.  

Axel: Hoe zit het richting Kruishoutem?  

Flor: De wielrenners rijden niet tot in het centrum.   

Axel: Dan is het goed.  

Flor: Hou er gewoon rekening mee dat het BK een impact zal hebben, maar het is misschien een ideale dag om 

iets rond de koers te doen met jouw jeugdvereniging. Je kan langs het parcours gaan supporteren want normaal 

zal het met toeschouwers zijn. De televisie zal ook aanwezig zijn de hele dag, misschien dat je op de koer iets 

kan doen dat je in beeld komt via de luchtbeelden. 

 

 

11. Oproep versterking Dagelijks bestuur jeugdraad 

 

Jochem: Graag doen we nog eens een oproep naar extra versterking van de stuurgroep. We proberen als bestuur 

van de jeugdraad een gemotiveerde bende te zijn om de jeugd te dienen in Waregem, om een spreekbuis te zijn 

tussen de jeugd en het stadsbestuur. Heb je interesse of ken iemand die interesse heeft, stuur een mailtje naar 

info@jeugdraadwaregem.be. Wij antwoorden met plezier op alle vragen en kunnen de geïnteresseerden eventu-

eel eens uitnodigen op een stuurgroepvergadering. 

 

 

 

http://www.waregem.be/bkwaregem
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12 . Goedkeuring vorig verslag  

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd 

 

13. Varia 

 
Jochem: Je hebt misschien gemerkt dat wij de uitnodiging voor de jeugdraad nu zelf uitsturen. We vonden dat 

dit een taak is die we als stuurgroep moeten doen en ook om de jeugddienst wat te verlichten. Graag altijd ant-

woorden via deze link zodat we een zicht hebben op de aanwezigen. 

Flor: Vandaag had ik een overleg rond het vaccinatiecentrum. Er is een zekere bezorgdheid dat jongeren zich 

misschien moeilijker zouden willen laten vaccineren. 3 op 10 jongeren geven volgens een onderzoek van De Stan-

daard aan dat ze zich niet willen laten vaccineren. Wat zouden we kunnen doen om jongeren te motiveren om 

zich toch te laten vaccineren? Moeten we er influencers op steken? Mensen overtuigen via gratis drankjes in het 

jeugdhuis? Alle ideeën zijn welkom. 

Dante: Ik denk dat het een beetje omkoperij is om via gratis drankjes de mensen te overtuigen. 

Hannes: Dat is inderdaad raar, ik denk dat de mensen die zich niet willen laten vaccineren sowieso gaan denken 

dat, als we hen al op deze manier moeten overtuigen, het zeker niet juist zit.  

Jochem: Tenzij ze de brief ontvangen en daarop repliceren denk ik dat je hen niet gaat kunnen overtuigen. 

Dante: Gewoon aantonen dat de redens waarom ze het niet zouden doen de foute redens zijn. je moet de jonge-

ren duidelijk maken dat er bvb. geen microchips in zitten.  

Hannes: Het is niet per se die complottheorieën maar ik denk dat velen gewoon de voordelen er niet van inzien. 

Flor: in de PowerPoint van de opleiding stond ook dat je niet in discussie moet gaan met iemand die zich niet wil 

laten vaccineren.  

Jonas: En voor jongeren die twijfelen en met vragen zitten is het kwestie van hen correct te informeren.  

Flor: Jullie spelen daar ook een rol in, het zou jammer zijn dat er +18 vrienden van jullie zijn die zich niet willen 

laten vaccineren. Het is niet voor onszelf dat we het moeten doen, je doet het voor de vaccinatiegraad van meer 

dan 70%, als we dat bereiken dat dan kunnen we weer normaal gaan leven. Dus we kunnen de jongeren proberen 

te overtuigen met de voordelen die ze ervan terugkrijgen. 

Jonas: Alle info kan je nalezen op www.laatjevaccineren.be, je kan de jongeren doorverwijzen naar deze websi-

te.  

Flor: Deze zomer gaat dit zeker op gang komen. We gaan misschien ook nog enkele jonge Waregemse gezichten 

vragen die op de foto willen staan om dit te promoten. Mensen die zich hiervoor geroepen voelen, we gaan daar 

zeker nog een mailtje voor rondsturen. We gaan er deze zomer alvast veel over communiceren. We hopen dat 

iedereen daar moeite gaat voor doen. We gaan niemand verplichten, maar het zou wel fijn zijn.  

Dante: Wat als je jouw vaccinatie krijgt terwijl je op kamp bent met jouw jeugdvereniging?  

Flor: Je kan een tweede datum voorstellen.  

Simon: Ik heb gehoord dat er een mogelijkheid zou zijn om een vaccinatie te krijgen op de plaats waar je op 

kamp bent.  

Flor: ik heb dat ook al gehoord, maar ik denk niet dat dit er gaat komen. Als ik het toch anders zou binnen krij-

gen ga ik het zo communiceren. Om dit moment, voor zover ik weet, is er daar nog geen nieuws over. De vraag is 

ook of je je daarmee moet bezig houden als je op kamp bent. Ikzelf ben daar persoonlijk ook niet de grootste 

voorstander van. Ik vraag nog na bij de burgemeester of hij hierover nog eens kan polsen bij zijn kanalen in het 

parlement.  

Hannes: ik denk ook niet dat je er mee moet inzitten dat je jouw tweede vaccinatie zal krijgen terwijl je op 

kamp bent.  

Flor: Nee, dat gaat zeker niet gebeuren, er wordt sowieso geschoven. Je gaat je tweede niet krijgen voor je te-

rug bent van kamp.  

Hannes: Gewoon je vaccinatie inplannen in functie van je kamp en je zit safe.  

 

http://www.laatjevaccineren.be/
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Flor: Nog een ander puntje; Vorig jaar was er een kort overleg met de verenigingen die op kamp en speelplein-

werkingen om te polsen naar de noden, met hoeveel gaan jullie op kamp,…  Is er opnieuw nood aan zo’n overleg-

je? Vorig jaar bleek dit toch wel nuttig te zijn. Ik zal hiervoor eens mailen naar de hoofdverantwoordelijken.   

 

Jonas: Ik licht nog graag even ‘Skate-on-tour’ toe.  Heel de maand juli gaan we een pop-up skatepark organise-

ren op 4 verschillende locaties. Het skatepark start in Beveren-Leie (1-9 juli), daarna trekt het skatepark naar 

Desselgem (10-16juli) en Sint-Eloois-Vijve (17juli-23 juli). Het skatepark eindigt in De Biest (24-31 juli). Elke eer-

ste zaterdag gaat er op de 4 locaties een skate-initiatie door waarvoor kan ingeschreven worden. (voor twee 

leeftijdsgroepen: +7 en +12). Alle info vind je op www.waregem.be/skate-on-tour.  

 

Volgende Jeugdraad: 28 juni  

Bijlage: 

——————————————————————————————————————————- 

     Biezenhof 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Libelstraat 

 

http://www.waregem.be/skate-on-tour
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Jeugdcentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarethapark 
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Park Casier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tomberg 
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Wonderwoudje: 


