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Maandag 26 juni — online  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Ella (Chiro Nieuwenhove), Carolina De Frenne (Scouts Waregem), Ditte De Waele (Jeugdhuis 
Den Uitvlucht), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Joppe Lefebvre (Speelplein De Speelberg), Margot Beirlaen (Akabe 
Funk), Arne Lannoo (Chiro Desselgem), Glen De Waele (Jong N-VA), Lara Bekaert (Chiro Vijve), Lukas Desloovere 
(Chiro Gaverke), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Josse Deboiserie (JH Jakkedoe), Hannes Declercq 
(dagelijks bestuur), Flor Coussement (Jeugddienst), Jo Neirynck (Schepen van jeugd), Marie Degraeve (KLJ Ware-
gem en Wimbo), Simon Desmet (dagelijks bestuur en Chiro Waregem Centrum),  Jonas Claerhout (Jeugddienst), 
Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad), Cindy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Waregem) 

 

Verontschuldigd: Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Uma Vermeersch (dagelijks bestuur) 

 

Voorzitter: Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad) 

 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

 

 

1. Resultaten enquête mentaal welzijn jongeren 
 

Jochem: 

 Het algemeen gevoel sinds corona is ongeveer gelijk verdeeld: sommigen voelen zich even goed, anderen 

minder goed, waarvan 6,2% echt niet ok.  

 75% was meer bang om anderen te besmetten dan zelf ziek te worden. 

 Niemand vindt de coronaregels echt duidelijk, deze werden meest gehaald uit nieuwsberichten van de re-

dacties en nieuwsapps.  

 De beperking om samen te komen is waar de meesten het moeilijk mee hebben. 

 Zicht op einde van de crisis is de grootste motivatie om de maatregelen te blijven volgen. 

 Minder contact met vrienden is een grote beperking van de lockdown. 

 Contact zoeken gebeurt meest via texting, sport en wandelen. 

 Locaties voor samenkomen: meest in park, in de tuin, op een pleintje. 

 In 19% van de gevallen was er meer ruzie in het gezin door de lockdown. 

 Gamen: bijna evenveel verminderd als vermeerderd dan voor de start van corona. 

 Meer films en series werden bekeken en muziek werd ook vaker beluisterd. 

 Muziek spelen: de helft hetzelfde gebleven, 1/4 toch minder. 

 Veel meer sporten, wandelen en buiten zijn. 

 Veel meer werken voor school/job. 

 Alcohol- en druggebruik is verminderd. 

 Er wordt meer druk gelegd op de leerlingen door het zelfstandig leren wat resulteert in meer stress. 

 40% heeft zelf corona gehad. 45% vrouwen en 55% mannen, de helft waren mensen uit het hoger onderwijs, 

6,2 % uit het middelbaar en iets minder dan de helft waren werkend. 

 

2. Reglement jeugdlokalen 

  

Flor: Wij hebben geen opmerkingen meer binnen gekregen. We zouden zelf nog een toevoeging willen doen. 
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Het komt er op neer dat er een regel is die wordt toegepast dat elke jeugdvereniging om de 10 jaar primer kan 

krijgen van de stad om de lokalen weer eens wit te zetten. Nu wordt er een lijst bijgehouden van welke verenigin-

gen hier wanneer beroep op hebben gedaan. We zouden dit gewoon ook willen opnemen in het reglement. Wij 

weten als jeugddienst dat die regel bestaat, sommige verenigingen misschien ook, maar als de regel in het regle-

ment staat is het duidelijk voor iedereen. We zullen het reglement aanpassen en dan kan er in september advies 

worden gegeven door de jeugdraad over het volledige reglement.  

Dante: ik vind het goed dat dit er zal in komen te staan, want ik wist dit bijvoorbeeld niet. 

Flor: Dat is inderdaad de reden, het is niet omdat wij dit weten of bepaalde mensen dat weten, dat iedereen 

dit weet, vandaar leek het ons nuttigst om dit op te nemen in het reglement.  

 

 

3. Kampen Insta-take-over 
 

Hannes: De Scouts, KSA, Chiro Waregem Centrum, Chiro Vijve en KLJ doen al mee. De Speelberg en de 

Speeldooze hebben laten weten dat ze gaan meedoen maar daar heb ik nog geen datum van gekregen. Axel heeft 

ook laten weten dat JNM ook zal meedoen. Zij doen een kamp van 3-10 juli. Bedankt aan de personen die hieraan 

willen deelnemen. Voor de mensen die niet weten waarover dit juist gaat, jullie hoofdleiding  heeft hiervoor een 

mailtje ontvangen van de jeugdraad. De jeugdverenigingen mogen de Instagram van de jeugdraad overnemen en 

een hele dag ‘storietjes” plaatsen over wat ze aan het doen zijn op kamp. Dus als je interesse hebt, stuur een 

mailtje en dan krijg je een wachtwoord van ons. 

 

 

 

4. Schepenkwartiertje     

 

Jochem: Er is een voorstel gekomen op onze pagina van ’Aanstekers’. De vraag is om het terrein langs de Des-

selgemseweg (aan de brug over de spoorweg), dat gebruikt worden om te oefenen bij het autorijden, eens te ver-

nieuwen.  

Jo: Dat kan inderdaad eens bekeken worden. Het is een tijdje geleden dat ik mijn zonen heb leren rijden, 

dus het is van toen geleden dat ik daar nog geweest ben, maar wij gingen daar zelf ook om te oefenen op de in-

rijparkeerbeweging  en keerparkeerbeweging te maken, starten op een lichte helling,…  We gaan eens kijken wat 

er moet en kan vervangen worden. We gaan dan ook eens contact opnemen met de rijschool of zij daar al stan-

daard naartoe gaan om te oefenen. Geen probleem, we gaan dit als melding meenemen. 

Flor zal de rest van mijn puntjes toelichten omdat ik nu nog een andere vergadering moet bijwonen. De melding 

van de aanstekers zal dan wel nog eens terugkeren als ‘stand-van-zaken puntje’. Geniet van jullie welverdiende 

vakantie en geef er een lap op bij al jullie zomeractiviteiten. 

Flor: De vorige jeugdraad werd positief advies gegeven over de jeugdsubsidies. De subsidies zijn geagendeerd 

op voor de gemeenteraad van 1 juli, normaal moet dit niet, maar nu wel aangezien we het reglement niet toege-

past hebben voor de verdeling van de subsidies. Ik zorg dat alle lijsten voor de betalingen al doorgegeven zijn zo-

dat er aansluitend op 1 juli kan uitbetaald worden. Iedereen zal zijn toelagen in die week of de week erna mogen 

ontvangen. 

Op dit moment zijn er heel veel vrije plaatsen in het vaccinatiecentrum o.a. door mensen die hun vaccinatie heb-

ben opgeschoven door verlof. Dit betekent dat mensen van +16 zich kunnen inschrijven via Qvax 

(https://www.qvax.be) in aanmerking komen voor het Johnson & Johnson vaccin. Stel dat je er heel snel wil van 

af zijn met één prik, dan kan dat. Eens geregistreerd krijg je snel melding of telefoon van het vaccinatiecentrum. 

Breng dit misschien over naar jullie oudste leden of vrienden die nog geen uitnodiging hebben gehad. Als je maar 

één prik wil dan is dat de gemakkelijkste manier om er snel van af te zijn. Het is geen verplichting, iedereen is 

vrij om te kiezen. Het zou fijn zijn mocht iedereen zich laten vaccineren, maar ik ga er niemand toe verplichten. 

Voor de kampen, de noodprocedure van vorig jaar blijft gelden, maar er is ook een nieuwe noodprocedure die er-

voor zorgt dat niet heel de bubbel naar huis moet vertrekken. 

https://www.qvax.be/region
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Dit is de noodprocedure voor jeugdbewegingen maar ook voor de speelpleinwerkingen. De oude en nieuwe proce-

dure hebben elk hun voor- en nadelen. De procedure van 2020 is heel gemakkelijk, je hoeft er weinig voor te 

doen. Het nadeel is als er iemand ziek wordt dat de hele bubbel naar huis moet. De procedure van  2021 is meer 

werk maar het voordeel is dat als er toch iemand positief zou testen hoeft niet iedereen direct naar huis.  De 

flow-chart van de noodprocedure vind je terug via www.waregem.be/jeugdraad onder ‘documenten en versla-

gen’. Wisten jullie hier al iets van of is dit iets volledig nieuw en zet jullie dit op andere gedachten?  

Joppe: Ik denk dat die nieuwe procedure voor ons praktisch heel moeilijk zou zin omdat er geen vaste groe-

pen zijn in onze speelpleinwerking. Wij zijn een open speelaanbod waar alle kinderen van alle leeftijden met el-

kaar spelen, om te traceren welke kinderen met elkaar hebben gespeeld is onbegonnen werk. 

Flor: We hebben dit nagevraagd bij Bataljong en eigenlijk hoef je daar zelfs geen rekening mee te houden. Je 

moet enkel rekening houden met groepen die samen overnachten en groepen die samen eten. Dus voor het speel-

plein moet je enkel noteren welke groepen samen eten of er een foto van nemen (wel opletten met GDPR). Dit is 

de opties die wij hebben meegekregen uit de infosessie van Bataljong. Persoonlijk vind ik dat de oude procedure 

inderdaad veel gemakkelijk is, maar ik kan begrijpen dat je toch zou kiezen voor de nieuwe procedure. 

Joppe: Ik zal het een voorleggen op de stuurgroep en we gaan dit eens bekijken. 

Simon: Wij zouden er alles aan doen om al onze leden op kamp te houden, zeker na een werkjaarjaar als vo-

rig jaar. Ook al is het inderdaad veel meer werk en al gaan wij toch ook met meer dan 190 leden zijn. Ik denk dat 

wij wel voor de nieuwe methode zouden gaan. 

Flor: Als dan blijkt dat meer dan 30% van de groep besmet is moet een PCR-test worden uitgevoerd en dit kan 

enkel door medisch verplegend personeel. Hoe dit op kamp concreet in zijn werk gaat weten we nog niet, we vra-

gen dit na. Ik weet ook niet wat dit betekent qua kosten, ik denk dat Bataljong dit ook nog niet wist. Ik vraag dit 

nog na. 

Margot: Wij hebben er vrijdag over gebabbeld op onze groepsraad. Scouts & Gidsen Vlaanderen zegt dat er 

dan ook een mobiele testcaravan komt na de sneltesten? 

Flor: in deze procedure wordt er niet gesproken over sneltesten, hier gaat het telkens om harde feiten. Als 

er iemand besmet is of zou besmet zijn dan laat je die persoon testen bij een arts. We hebben wel van het stede-

lijk en vrij onderwijs zelftesten gekregen die op overschot waren. We raden aan om deze test af te nemen onder 

begeleiding van een EHBO-verantwoordelijke of iemand van de leiding die er ervaring mee heeft. Wij hebben een 

800-tal sneltesten ter beschikking voor de jeugdverenigingen die op kamp gaan en voor de speelpleinwerkingen. 

Zelf leek het ons het beste voorstel om de kans te geven aan alle +16 jarigen en leiding om zich 1 dag voor het 

kamp zich te laten testen. Binnen het kwartier heb je de uitslag van de test. Na twee dagen op kamp doe je deze 

test nog eens. Het kan dan niet meer binnenkomen van buitenaf en iedereen zou dan opnieuw negatief moeten 

testen. In principe zou je dan een coronavrij kamp moeten hebben. Die zelftesten zijn deels betrouwbaar, maar 

je hebt gewoon iets meer zekerheid. We willen deze testen vrijblijvend aanbieden. Eventueel willen we er extra 

ter beschikking stellen voor kookouders of leiding die af en toe naar de winkel gaan tijdens het kamp, die perso-

nen komen wel in contact met de buitenwereld en lopen meer risico op besmetting. Bespreek dit zeker eens, 

maar nogmaals, het is niet verplicht om je op voorhand te laten testen voor je vertrekt op kamp.  

Margot: Ik werk zelf in het stedelijk onderwijs in Waregem. Blijkbaar gelden de zelftest niet meer als je al 

één vaccin hebt gekregen. Wij hebben heel wat leden en leiding die al een eerste vaccin hebben gekregen. Dan 

zijn wij toch weinig met die testen? 

Flor: Dat klopt niet helemaal, ik spreek uit eigen ervaring. We hadden recent iemand op het werk die besmet was 

en die al een eerste vaccin had gekregen. Mijn schoonmoeder is bijvoorbeeld ook positief getest op dezelfde dag 

dat ze haar vaccin heeft gehad.  

 

Jochem: Nog andere vragen voor Flor als spreekbuis voor de schepen? Niemand die gras moet hebben...?  

Flor: Het gras in Chiro Vijve/Speelpleinwerking De Speeldooze wordt trouwens ook gerealiseerd van zodra de 

bergingen weg zijn en ze kunnen beginnen aan het aanleggen van de parking, dit zal voor eind dit jaar zijn. 

 

 

 

http://www.waregem.be/jeugdraad
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5. Aankopen materiaal uitleendienst 

 

Jochem: Hannes had ook nog het goeie idee om CO2-meters aan te kopen. Misschien kijken we dan beter met-

een voor gasdetectors die meteen meerdere toxische gassen kunnen detecteren, zou dit er nog bij kunnen bij de 

nieuwe aanlopen?  

Jonas: We zullen hier eens voor kijken. 

Simon: Los van de uitleendienst, de jeugdraad ging twee jaar geleden eens kijken voor een groepsaankoop 

fluohesjes? 

Flor:  Iedere vereniging die toen fluohesjes nodig had mocht hiervoor mailen en de verkeerdienst heeft er 

meteen bijbesteld voor die jeugdverenigingen. Als je er nog nodig hebt mag je gerust mailen naar ver-

keer@waregem.be met jeugd@waregem.be in CC en dan kunnen we dan eens bekijken met de verkeerdienst. 

Jochem: Klopt, want we hebben dan beslist om geen groepsaankoop te doen en er te voorzien vanuit de stad.  

Josse: Ik zou graag nog voorstellen om een extra partytent aan te kopen.  

Jonas: Dezelfde zoals we nu hebben? Deze is 3x3 meter. 

Josse: Ik zou voor een grotere tent gaan. 

Flor: We moeten natuurlijk plaats hebben om ze te zetten ook in onze uitleendienst. Maar we zullen eens 

bekijken wat dit kost voor een tent met grotere afmetingen.  

 

 

6. Uitleenmateriaal in de kijker 

 

Jochem: we willen ‘vergeten’ materiaal uit het gamma nieuw leven in blazen door ze in de kijker te zetten. 

Weet jij nog wat er op de stuurgroep werd gezegd dat nog maar een paar keer werd uitgeleend, Flor? 

Flor: ik denk dat het ging over onze schuimmachine. Dat werd een aantal jaar geleden sterk gepusht tijdens 

een jeugdraad om aan te kopen. Dus als je keer een schuimfuif wil houden, dan kan dan met onze machine. De 

zeepvloeistof zit er standaard bij.  

Jonas: Klopt, want je mag zeker niet gelijk welke zeep in het toestel doen, dit is speciale vloeistof, zoals je 

rookvloeistof hebt bij een rookmachine, die kan aangekocht worden bij audio/licht speciaalzaken zoals bijvoor-

beeld Bekafun of Electronics Vandenberghe uit Waregem. Maar wij voorzien dus standaard deze zeepvloeistof er-

bij. 

 

 

7. Oproep nieuwe stuurgroepleden jeugdraad 

 

Jochem: We doen graag een oproep voor versterking van ons team. We zijn al een sterk team, maar extra 

hulp is altijd welkom. Ikzelf blijf nog bestuurslid maar ik zal aftreden als voorzitter aangezien ik het drukker zal 

hebben in de toekomst. Het voorzitterschap komt dus vrij. Zijn er mensen hier die weten wie we kunnen aanspre-

ken om toe te treden bij het Dagelijks Bestuur? Stuur ons gerust een mailtje naar info@jeugdraadwaregem.be in-

dien interesse. 

 

 

8. Verslag jeugdraad mei 

 

Jochem: Verslag goedgekeurd.  
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9. Varia 

 

Jochem: Graag bij begin het jullie varia puntje ook zeggen met hoeveel bubbels jullie werken deze zomer in 

functie van de aankoop van het ontsmettingsmateriaal. 

Carolina: Met de scouts gaan wij op zes aparte kampen, dus zes keer één bubbel. 

Lara: Chiro Vijve gaat op kamp met twee bubbels. 

Ella: Chiro Nieuwenhove gaat op kamp met één bubbel. 

Jonas: Van enkele verenigingen moet ik nog doorkrijgen welke periode ze op kamp gaan en het exacte adres. 

Dit in functie van het kampbezoek door Flor, Schepen Jo en voorzitter Jochem. 

Flor: Meestal trekken we twee dagen uit in juli om op bezoek te komen, het is altijd de grens juli -augustus 

omdat we vaststellen dat de meesten in die periode om kamp zijn. Dat is wel wat spijtig voor de KSA omdat zij al 

eind juni vertrekken op kamp. We gaan gewoon even binnen komen op de kampplaats, we gaan zeker niet lang 

blijven, gewoon even kijken of alles goed loopt. Normaal is het bezoek iets uitgebreider maar het is zeker niet de 

bedoeling om in de bubbels te gaan infiltreren. We gaan ook ons mondmasker aan hebben als wij op de kamp-

plaats aanwezig zijn. Mochten er verenigingen zijn die liever hebben dat we niet langskomen dan mag je dat ze-

ker laten weten, dan slaan we jullie over. Het is een kort bezoek om onze appreciatie te tonen voor wat jullie 

doen.  

Jonas: Ik had ook nog een mailtje gestuurd voor de ophaling grof vuil. Op 1 juli gaat er al een van de twee 

door. Volg zeker de richtlijnen die collega Veerle van de milieudienst heeft doorgestuurd. Er kan nog ingeschreven 

worden voor de 25ste augustus. 

Ditte: Wat mag er allemaal van afval?  

Jonas: Dat staat ook mooi omschreven in de richtlijnen. We zullen deze ook online zetten op 

www.waregem.be/jeugdraad onder de documenten. 

Flor: Alle dingen die je gratis naar het containerpark kan brengen worden niet meegenomen.  

Joppe: Wij zouden graag nog inschrijven voor de ophaling van 25 augustus. 

Flor: Er komt dus een puntje op het schepencollege om ontsmettingsmateriaal aan te kopen ifv de kampen en 

voor de speelpleinwerkingen. Per bubbel voorzien we één bidon van vijf liter met ontsmettingsspray en één bidon 

ontsmettingsgel. We gaan ook de jeugdhuizen meenemen in dit verhaal omdat zij deze ook wel zullen nodig heb-

ben.  

Wij organiseren een pop-up skatepark dat doorheen Waregem trekt in de maand juli. Het skatepark is vrij toegan-

kelijk om te skaten van 8 uur tot 22uur en er zijn gratis workshops ‘skate initiatie’ op elke locatie (Beveren-Leie, 

Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Biest). Hiervoor moet er wel ingeschreven worden op voorhand. Meer info: 

www.waregem.be/skate-on-tour  

In de week van 16 augustus en de week 23 van augustus gaat Babbelbad door. Dat is een taalkweek tijdens de gro-

te vakantie voor kinderen waarvan hun moedertaal geen Nederlands is. Ik heb die oproep al eens doorgestuurd 

naar de jeugdverenigingen. Het Welzijnshuis vraagt of er verenigingen zijn die eens hun werking willen komen 

voorstellen of een spel willen komen spelen. Wie interesse heeft mag mij een mailtje sturen of naar de collega’s 

van lokaal mondiaal beleid: lokaalmondiaal@waregem.be  

Joppe: Speelberg De Speelberg werkt met één propvolle bubbel. Ook nog een vraagje, er was sprake dat er 

een nieuw speeltoestel zou geplaatst worden op ons speeldomein, zou dit tijdens onze werking vallen? 

Flor: Neen, we gaan wachten tot na de zomer. We zijn ook bezig met een groenplan, één van de sites die 

daar in zit is deze van de Tomberg, hiervoor moet ook nog een aanlegplan gemaakt worden. Het nieuwe speeltoe-

stel zal dus pas voor begin oktober zijn.  

Josse: Jeugdhuis Jakkedoe werkt met één bubbel, de Chiro met drie: de jongsten, de oudsten en de kook-

ploeg/VB’s. 

Lukas: Chiro Gaverke gaat met twee bubbels op kamp. 

Margot: Akabe Funk gaat met één bubbel op kamp. 

 

http://www.waregem.be/skate-on-tour
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Simon: Chiro Waregem Centrum gaat met twee bubbels op kamp. 

Dante: op 17 en 18 juli is het feestweekend in Nieuwenhove, allen welkom. Het is niet met een voetbaltornooi 

zoals andere jaren maar wel op zondagavond Minirock festival. 

 

Jochem: Bedankt voor jullie puntjes, dan wens ik iedereen een goede zomerwerking en tot op de jeugdraad 

van september! 

 

 

Volgende Jeugdraad: 27 september  
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