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Maandag 24 januari — online  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Margot Beirlaen (Akabe Funk), Sophie Vande Walle (Akabe Funk), Chloë Ghysen (KSA Ware-

gem), Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Lara Bekaert (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Dante Verbauwhede (dagelijks be-

stuur), Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), 

Jochem De Brandt (dagelijks bestuur), Cindy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Waregem), Axel Heyerick (JNM Leie-

vallei), Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Maxim Vanhauwaert(JH Den Uitvlucht), Tealc D’Haene (JH Den Uit-

vlucht), Eva Dessaux (Chiro Gaverke), Bart De Schepper (Jeugdschaakclub), Camille Meersman (Scouts Sint-

Hubertus), Josse Deboiserie (JH Jakkedoe), Rieke Careelmont (Chiro Waregem Centrum), Marie-Alix Bouciqué 

(Scouts Sint-Hubertus), Evert Ghekiere (Moeder Naamse), Zoë Gevaert (Speelpleinwerking De Speelberg) 

 

Verontschuldigd: Jo Neirynck (Schepen van jeugd), Jong VLD, Jonas Claerhout (Jeugddienst) 

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Flor Coussement (jeugddienst) 

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Hannes: In december was er geen JR. Er waren ook niet onmiddellijk puntjes. Er is dus geen verslag 

dat nog goedgekeurd moet worden. 

 

2. Jeugddienstmateriaal in de kijker. 
Flor: We hebben een nieuwe rookmachine besteld. De oude is de pijp uit. Maar die kan je dus bin-

nenkort ontlenen voor een activiteit of feestje (van zodra dat weer mag).  

 

3. Schepenkwartiertje 

Flor: Schepen is geëxcuseerd hij zit op de cultuurraad (nvdr was blijkbaar Raad van Bestuur van cc 

De Schakel). Hij ging wel poging doen om hier nog in te pikken als de tijd het toeliet. Als er specifieke 

vragen voor schepen Neirynck zijn mogen die gerust gesteld worden. 

 

3. Bloklocatie (Studie-o-Essevee) 
Hannes: We hadden graag eens gehoord of jullie naar die stille studeerplek geweest zijn, of mensen 

kennen die er geweest zijn? 

Eva Dessaux: Van Chiro Gaverke zijn er aantal geweest naar Studio Essevee. Vraagt nog eens na hoe zij 

het ervaren hebben. 

 

4. Ambitienota 

Hannes: Met het dagelijks bestuur waren we aan het nadenken over een ambitienota op te maken 

tegen de volgende verkiezingen in 2024. Want dan zijn er weer lokale verkiezingen. Er zijn enkele 

jeugdraden die dit al gedaan hebben. Dus eigenlijk gaat het erom dat we eens oplijsten wat wij zelf 

echt belangrijk vinden voor onze stad of welke problemen zouden er opgelost moeten worden.  

Vb. uit ambitienota Beernem (2017): Zwemmen in het kanaal, aanpak wildgroei appartementen,…  

Zijn er hier ideetjes uit jeugdraad? We begrijpen dat het niet evident is om daar nu zomaar een ant-

woord op te geven.  

Flor: Dit kan echt een heel nuttige zijn om er eens goed over na te denken met je vereniging. Om-
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dat het een manier is waarop je politieke partijen (zowel huidige beleidsploeg als oppositie) iets in han-

den geeft met punten waarrond ze kunnen gaan werken. Weet dat zo’n document ook zeker iets is waar 

naar gekeken zal worden. 

 

5. Vormingen  
Hannes: Er staan een aantal vormingen op til, maar graag wel inschrijven. Zo weten we hoeveel aanwe-
zigen we hebben. 

 Er is de vorming gedragsstoornissen (12 maart) 

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Jochem is er nog niet. Hij kan hier straks iets meer over vertellen. 

 Reanimeren en defibrileren. 

Simon: Vraagt nog eens prijs aan Rode Kruis. Maar voor hoeveel mensen dan? 

Flor: Best gewoon voor 15 à 20 personen. Vol is vol. Als er dan nog belangstelling is, kan dit zeker nog 
eens georganiseerd worden. 

 

6. Advies Dossier speelruimtes 2022 

Flor doet toelichting via powerpoint. 

 

Financieel overzicht: 

Uitleg: 

Perceel 1 – 2 minivoetbaldoelen – Lijnzaadstraat, Sint-Eloois-Vijve 

De speelzone van de Lijnzaadstraat betreft een klein speelveld dat zich centraal in de wijk bevindt. Dit 
wordt vooral gebruikt door de omwonende kinderen. Op vraag van de kinderen worden hier minivoet-
baldoeltjes voorzien om te kunnen voetballen op kleine schaal. 

 

Perceel 2 – Meerdere toestellen – Hoge Kouter, Waregem 

De Hoge Kouter is een wijk die grenst aan de Stuifkouter en de Mussekouter. In deze twee wijken is er 
speelwaarde voorzien voor iets oudere kinderen. In de Hoge Kouter zelf staan er nog geen speeltoestel-
len. We stellen voor om hier speeltoestellen te plaatsen die gericht zijn op iets jongere kinderen, nl. 
een schommel met twee zitjes waarvan één peuterzitje. Als tweede speeltoestel zou er gekozen wor-
den voor een grondtrampoline of springmat.  

 

Perceel 3 – 2 minivoetbaldoelen - Jules Haerinckstraat, Waregem 

De Jules Haerinckstraat is een gekend straatvoetbalpleintje in de buurt. Op vraag van enkele voetbal-
lers willen we nieuwe doeltjes plaatsen, formaat minivoetbal. Deze zouden dan iets groter zijn dan wat 
er nu staat. 

 

Perceel 4 – 1 schommel – Meersblomme, Waregem 

Het speelpleintje in de Meersblomme wordt gebruikt zowel door omwonenden als door toevallige wan-
delaars. De leeftijd van de kinderen in deze wijk ligt gemiddeld tussen 6 en 8 jaar. Voor hen willen we 
een iets avontuurlijker toestel. We stellen voor om een schommel te voorzien waar meerdere kinderen 
samen kunnen schommelen (bv. touwschommel, mandschommel, …). 

 

Extra:  

Restsaldo kan nog gebruik worden voor losse aankopen van toestellen. Vb. dringende vervanging van 
defect toestel of voor nieuwe zone die nog toestel kan gebruiken. 

 

Jeugdraad adviseert dit positief. 
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7. Financieel 
Er werden kaartjes aangekocht. Ook de broodjes werden betaald. 

T-shirts zitten nog niet financieel overzicht. 
 

8. Vormingen (aanvullend door Jochem) 
Vorming grensoverschrijdend gedrag. 

Pimento doet vorming seksueel grensoverschrijdend voor 20 personen (na wat aandringen van Jochem).  

Mogelijkheden voor datums: Zaterdagvm 23 april, 7 mei en 14 mei (deze data komen in de poll op Face-
book). 

 

9. Extra 
Hannes: Dan is het nu tijd voor rondje, maar ik ga niet iedereen overlopen. Als je puntje hebt, mag je 
het woord nemen. 

 

Flor: Kort nog wat uitleg bij coronabarometer. Het is goed dat er een systeem is, zeker omdat het in 
principe de vrijetijdssectoren weer gelijk schakelt. Dit betekent hopelijk ook dat er geen onderscheid 
meer is tussen binnen sporten en binnen jeugdwerk enzo. Want dat zorgde voor wat wrevel. Ik ga niet 
alles uitleggen.  

Goeie uitleg vind je via volgende links:  

bataljong.be/corona 

www.info-coronavirus.be/nl/coronabarometer/ 

 

Flor: Subsidies. De documenten om subsidies in te dienen worden ergens begin februari verstuurd. Is het 
nuttig om nog eens een uitleg te geven over het subsidiereglement vb. via Teams of zoom?  

- Weinig vraag om dit te doen. (Maar, vraag gerust nog eens na bij de financieel verantwoordelijken van 
je vereniging). 

 

Flor: Nog klein vraagje voor Akabé en Chiro centrum i.v.m. evenementen op JC. Beiden geen werking in 
periode van waregem koerse (Het Pad wel nog eens checken) 

 

Bekijk hier de volledige jeugdkalender. 

Volgende Jeugdraad: 28 december om 19u30 bij Chiro Desselgem.  

Breng je kerstcadeautje (dat je ongetwijfeld al gekocht had) mee ter waarde van 2 euro.  

https://bataljong.be/corona
https://www.info-coronavirus.be/nl/coronabarometer/
https://www.facebook.com/jeugdraad.waregem/events/admin/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_admin_bar%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22page_id%5C%22%3A2216344879230

