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Maandag 28 maart — Jeugdhuis Jakkedoe  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: León Castro (KSA Waregem), Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Kamiel Tomme (Chiro Nieu-

wenhove), Mattice Allemeersch (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Hannes Declercq 

(voorzitter jeugdraad), Lara Decaluwe (Chiro Waregem Centrum), Zoë Gevaert (Speelplein De Speelberg), Liesl 

Noppe (Speelplein De Speelberg), Sophie Vande Walle (Akabe Funk), Margot Beirlaen (Akabe Funk), Flor Cousse-

ment (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Jochem De Brandt (dagelijks bestuur), Axel Heyerick (JNM 

Leievallei), Anouk Vandenberghe (Chiro Gaverke), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), Lucas Desloovere 

(Chiro Gaverke), Phoebe Allaert (Speelpleinwerking De Speeldooze), Warre Lavaert (Chiro Desselgem), Lucas van 

Keer (JH Jakkedoe), Lara Decaluwe (Chiro Waregem Centrum), Mitras Baert (Chiro Waregem Centrum), Arne 

Lannoo (Chiro Desselgem/JH Jakkedoe), Stef Tijtgat (KAJ De Snaere/Chiro Leieland), Marie De Graeve (KLJ Ware-

gem/Wimbo), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Jo Neirynck (Schepen van jeugd) 

 

Verontschuldigd: Jong VLD, Scouts Waregem, Cindy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Waregem), Meru Ver-

meersch (dagelijks bestuur),  

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

Goedkeuring vorig verslag 

Dante stuurt het verslag van de vorige vergadering nog door. 

 

Jeugddienstmateriaal in de kijker 

Jonas: Binnenkort gaan we 3 nieuwe lichtslingers met gekleurde lampen in ons aanbod hebben. Ze 

zijn 11 meter lang per stuk. Normaal gezien, als er tijdig geleverd wordt, zullen deze binnen een twee-

tal weken reeds te ontlenen zijn. We gaan ook geleidelijk onze draagbare audiosystemen vervangen 

door lichtere systemen, zonder wielen. We merken bij onze huidige toestellen dat, door ermee op de 

wielen te rijden, de elektronica defect gaat. Ik heb destijds de wielen er af gedaan om de systemen 

langer te laten meegaan, het probleem hierbij is dat ze dan toch nog te zwaar zijn om ze via het hand-

vat te dragen. Dus we gaan voor een iets kleiner model die gemakkelijk te dragen is. 

Hannes: Een voorstel om van die kleine lichtgevende nooduitgang bordjes ook in de uitleendienst te ste-

ken die dan kunnen gebruikt worden op fuiven. Als men doeken gebruikt in de zaal, dan zie je de oor-

spronkelijk nooduitgang niet meer. Misschien om bij de fuifkoffer te steken? 

 

Evaluatie 100 dagen 

Hannes: Met het dagelijks bestuur kunnen we zeggen dat het een goede editie is geweest, de rave 

‘Onderpand’ was een succes.  

Stef: Gewoon jammer dat er na 23 uur niets meer was.  

Hannes: Het jeugdhuis was toch open? 

Stef: Ik ben nog geweest, maar het was gesloten. Ze hadden te weinig volk om open te doen. 

Mitras: Ik vond het een goed feestje onder het Pand, merci dat ik mocht draaien. 

Simon: Proberen we de jeugd in Waregem te houden of kijken we hier niet meer achter?  
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Jonas: Dat werd in het verleden al geprobeerd, maar dat lukt niet.  

Simon: Veel zesdejaars zijn dronken vertrokken naar Gent en sommige waren al dronken bij het 

toekomen op de rave.  We moeten de jeugd wel eens uitleggen wat ‘waarborg’ is. We hebben nog heel 

veel herbruikbare bekers gevonden achteraf. Werken met herbruikbare bekers is niet ideaal, we hadden 

eerst 168 bekers tekort en het is één euro per beker dat je verliest. Ook op het perron lagen er nog 

heel wat bekers en wellicht op de trein naar Gent…  

Dante: Het is juist daarvoor dat je waarborg vraagt voor die bekers, op zich hebben we de grootse 

kost terug hierdoor. Wij vroegen wel maar 0,90 euro per beker omdat dit beter uitkwam met de hokjes 

op de drankkaarten. Eigenlijk is het beter dat je nog meer vraagt dan de kost die je moet betalen voor 

het tekort, dan ben je gerust.  

Jonas: Zou het helpen als je echt veel waarborg vraagt voor één beker? Bvb. 5 euro  

Stef: Als ze dronken zijn, dan kijken ze hier niet naar. Harelbeke doet dit al jaren en het ligt altijd 

stampvol met bekers. 

Simon: Door de locatie kon je ook wel overal rondlopen, moest het binnen geweest zijn gingen we 

dit niet voorgehad hebben omdat er dan iemand bij de uitgang zou hebben gestaan.  

Flor: Daarbij aansluitend rond wegwerpbekers… Er is wat tumult ontstaan rond het gebruik van weg-

werpbekers en herbruikbare bekers. Het komt erop neer dat voor fuiven, indien je werkt met werg-

werpbekers en zoals dit nog vaak gebeurt, moet je 95% kunnen recycleren. Restafval wordt niet gerecy-

cleerd, dus als je bekers in restafvalzakken steekt is dit al verkeerd. Maar ook in de PMD-zak steken is 

verkeerd, want je mag plastic wegwerpbekers maar in kleine hoeveelheden in de PMD-zak steken. Ik 

heb nu gevraagd aan de milieudienst en aan IMOG om een duidelijk antwoord te geven.  

Jonas: De reden waarom plastic wegwerpbekers maar in kleine hoeveelheden in de PMD-zak mogen 

is omdat de sorteermachine dit anders niet herkent als de bekers op elkaar gestapeld zijn.  

Flor: Wij kunnen ook niet verwachten dat jullie 95% proberen te recycleren als er momenteel ge-

woonweg geen opties zijn om dit te doen. Voorlopig moeten jullie voor jullie komende fuiven niets 

doen want er is nog geen duidelijke oplossing, hopelijk is die er binnenkort. Het is een goed idee om nu 

al eens na te denken over het gebruik van herbruikbare bekers, want als er binnenkort beslist wordt dat 

het altijd met herbruikbare bekers moet, dan zal je dit ook moeten doen. Ik weet dat dit vervelend is 

maar helaas hebben wij hier zelf ook niet in te kiezen, het is niet Waregem die dit bepaalt, dit is 

Vlaamse regelgeving en we moeten dit volgen. 

 

Advies toegankelijkheidsregeling Speelbos Wijwaterput Desselgem  

Flor: Dat is het bos dat hier achter het gebouw van Jeugdhuis Jakkedoe ligt. Van zodra je 3 rijen 

bomen achter elkaar hebt, spreekt men van een bos, dit is de regelgeving van Natuur en Bos. Tot voor 

kort zat dit bosje nog niet in een reglement, maar na een klacht van een buur dat daar vanalles gebeur-

de heeft Vlaanderen ons op de vingers getikt dat we een reglement moesten maken.  

Grondplan bos —> zie pagina 6 

De zwarte lijnen zijn wandelpaden, de rest is bos. Dit betekent niet dat je enkel op de wandelpaden 

mag. Wandelaars blijven hier wel op, kinderen en jeugdverenigingen mogen wel gewoon in het bos spe-

len. Dit betekent dat dit bos ook permanent openbaar wordt gemaakt. Er komt nog een afsluiting tussen 

het gras achteraan de Jakkedoe en het bos.  

 

Het reglement wordt overlopen. De jeugdraad moet hier advies over geven want dit moet naar de ge-

meenteraad. Het volledige reglement kan je raadplegen via www.waregem.be/jeugdraad onder 

‘documenten en verslagen’.  
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De jeugdraad geeft positief advies. 

 

Schepenkwartiertje 

Jo: In Oostpoort komt er een nieuw speelpleintje, op het moment dat de voorstellen binnen zijn 

kunnen we deze eens voorstellen, samen met de bouwplannen van Chiro Waregem Centrum. Deze zit-

ten in de laatste fase. Op de jeugdraad van juni, die doorgaat in Chiro Waregem Centrum, kunnen we 

de plannen dan ter plaatse eens voorstellen. 

We hebben een 70-tal Oekraïners op vandaag in Waregem met heel wat kinderen. Is er een aanbod in 

de Paasvakantie?  

Flor: Speelpleinwerkingen De Speelberg in Beveren-Leie en De Speeldooze Sint-Eloois-Vijve hebben 

beide werking. 

Jo: Er zijn al ook kinderen neergestreken in Beveren-Leie, Desselgem en Nieuwenhove. Als je iets wil 

doen met de jeugdbeweging om hen te verwelkomen in jullie werking, geef dan een seintje aan Flor. 

Dan kunnen we een oplijsting maken en vertalen in het Oekraïens. Ik merk wel dat de families zoekend 

zijn om hun kinderen te laten deelnemen aan het Waregemse leven. We behelpen ons met Google Tran-

slate.  

Flor: Het zou wel leuk zijn dat het Waregemse jeugdwerk hier voor open staat. Maar dat geldt niet 

enkel voor Oekraïense vluchtelingen, maar voor alle vluchtelingen.  

 

Jongere van het jaar 

Simon: De form staat nog altijd open op de facebook in de groep Waregemse jeugdverenigingen. Er 

kunnen nog steeds jongeren genomineerd worden. Moest je iemand uit Waregem kennen die het ver-

dient om jongere van het jaar te zijn, nomineer hen op de form. Het hoeft niet iemand uit een jeugd-

vereniging te zijn. 

 

Traject kindervriendelijkheid 

Flor: We zitten op het einde van de eerste fase nl. de bevraging bij volwassenen en jongeren. Alle 

resultaten werden gebundeld en met die samenvatting gaan we nu discussiëren in focusgroepen. Er zijn 

verschillende focusgroepen: met personeel van de stad, met kinderen, met volwassenen, maar we zou-

den ook graag een focusgroep doen met jongeren. Je kan je daar kandidaat voor stellen, dit hoeft niet 

iemand te zijn die naar de jeugdraad komt, maar dat mag. Liefst één  iemand per jeugdvereniging om-

dat we niet met teveel zouden zijn, voor een goede focusgroep zit je met max.15 personen. Er wordt 

gratis eten en drinken voorzien die avond voor de mensen die willen meedenken. Het enige wat we vra-

gen is dat dit mensen zijn die open kunnen nadenken, niet enkel voor eigen ‘winkel’ of vereniging. Men-

sen die een beetje ruimer kunnen kijken en verbindingen zien. Het gaat sowieso een hele interessante 

avond zijn en die gaat hier door in Jeugdhuis Jakkedoe op 12 april van 19u.tot 21u. De link om in te 

schrijven werd doorgemaild naar hoofdverantwoordelijken, nieuwsbrief,… Als je mensen kent, ze moe-

ten zelfs niet in een jeugdverenigingen zijn, tot 30 jaar, eigen leden vanaf 16 uit de jeugdverenigingen 

mag ook al.  

 

Financieel 

Jochem: Van de activiteit van de 100 dagen is nog niet alles binnen, dus nog geen finale update. 

 

Fuifbandjes:  

Vorige jeugdraad hebben we voorgesteld om terug bandjes in twee kleuren aan te kopen voor de jeugd-
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verenigingen. Om te polsen of hier interesse voor is heeft Jochem een formuliertje gemaakt. Dit komt 

in de Facebookgroep Waregemse jeugdverenigingen en in de volgende nieuwsbrief om op in te tekenen.  

Flor: Je kan deze bandjes ook voor andere activiteiten gebruiken, kan ook voor een uitstap.  

Hannes: Het logo van jullie jeugdvereniging en dat van de jeugdraad komen op de bandjes. Dus als 

je interesse hebt, ze zijn gratis, gewoon het formuliertje invullen. 

 

Overlopen resultaten jeugdraadbevraging   

Wat kunnen we als jeugdraad meer doen? 

Toekomstkalender: Wie een nieuw evenement willen plannen, maar het blijkt wat moeilijk om een 

nieuwe datum te vinden zonder in het vaarwater te zitten van andere jeugdverenigingen.  

Dante: De website van de jeugdraad is nog in opbouw maar kan voor gekeken worden.  

Hannes: Als noodoplossing kan je wel al de jeugdraadkalender raadplegen via onze Facebookpagina. 

Jonas: Het probleem hierbij kan zijn dat niet alle evenementen die gepland zijn effectief al online 

staan. Ook een systeem gebaseerd op de ingediende activiteitenfiches is niet ideaal want soms worden 

activiteitenfiches vrij laat ingediend.  

Flor: We kunnen wel een lijst opmaken in begin van werkjaar om te overlopen, omdat er bij veel 

verenigingen jaarlijkse fuiven of activiteiten heel vaak wel rond dezelfde periode gepland worden. 

 

Wat kan er beter in de jeugdraad? 

Hannes: Het enige antwoord was ‘subsidies’ en dit kan ik niet serieus nemen. 

 

Waarom zit je in de jeugdraad? 

- Om een stem te zijn van de jeugdvereniging die ik vertegenwoordig 

- Subsidies  

Hannes: Deelname aan de jeugdraadvergaderingen is trouwens geen vereiste om subsidies te krij-

gen.  

 

Zijn de kanalen van de jeugdraad goed genoeg om jullie te bereiken ? (via Facebook, nieuwsbrief, 

Instagram) 

Goed.  

 

Werving dagelijks bestuur 

Hannes: Momenteel bestaat het dagelijks bestuur van de jeugdraad uit Jochem, Dante, Meru, Cin-

dy, Simon en mezelf. Iedere maand vergaderen wij om de agenda op te maken voor de jeugdraad. Wij 

organiseren ook activiteiten of ondersteunen andere activiteiten van de jeugddienst. Voorbeelden van 

activiteiten zijn het ontbijt op de Dag van de jeugdbeweging, de 100 dagen, Piekniek Elektriek, Spelle-

waarde. Daarnaast schrijven we adviezen aan de gemeenteraad, we maken een nieuwsbrief,… Wie wil 

ons vervoegen? Of ken je iemand? Je hoeft niet van Waregem te zijn, wel een affiniteit hebben met Wa-

regem. Iedereen tussen 16 en 35 jaar kan lid worden van het dagelijks bestuur. Je mag geen politiek 

mandaat hebben. Wie interesse heeft om eens langs te komen op een vergadering van het dagelijks be-

stuur, zeker welkom.  

Simon: ‘Bestuursvergadering’ klinkt misschien serieus, maar het zijn echt luchtige vergaderingen en er 

wordt altijd eten voorzien. 
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Vormingen 

Simon: Op 16 april gaat de vorming EHBO door. Er wordt gefocust op de basishandelingen van EHBO 

en vooral op reanimeren en defibrilleren. Je kan vanaf 28 maart inschrijven op de Facebookgroep van 

Waregemse jeugdverenigingen. Er zal waarschijnlijk veel interesse zijn. Stuur misschien twee leden 

maximum per vereniging. De vorming gaat door van 9u30-12u30 in Biblab. Schrijf jullie in want het is 

belangrijk! 

Lucas: Josse, een vriend van ons, is vorige maand ineengezakt tijdens de voetbalmatch. Gelukkig 

was er een jongen van de andere ploeg aanwezig die kort ervoor een cursus EHBO had gevolgd en zo 

Josse heeft kunnen redden, het kon helemaal anders gelopen zijn…  

 

Jochem: Op 6 mei gaat de vorming seksueel grensoverschrijdend gedrag door van 9u30u -12u. in 

Biblab. 

 

Varia:  

Axel: In verband met die herbruikbare bekers, misschien een idee dat de stad kan kijken om bekers 

aan te kopen en zelf je beker mee te brengen naar fuiven.  

Stef: Ik vind het een leuk idee, maar ik persoonlijk zou dat niet doen, een beker meenemen naar 

een fuif. Je moet dit dan de hele tijd vasthouden. 

Jonas: Op het festival Brakrock Ecofest werken ze met een rubberen hangertje die je kan vastklik-

ken aan je broek zodat je de beker daarin kan laten hangen. 

 

Stef: Er is een rage bij 15-16-17-jarigen op Tiktok om binnen te breken in jeugdlokalen, ze zoeken 

drankkaarten voor de fuiven. Ik heb ook filmpjes gezien dat ze aan de lokalen in Nieuwenhove stonden, 

maar daar zijn ze niet binnen geraakt. Bij Chiro Leieland hebben ze drankkaarten gestolen die ze dan 

doorverkopen. De beelden van de Tiktoks blijven maar 3 dagen online circuleren. Wees op jullie hoede.  

 

León: We vroegen ons af hoever het staat met de poort voor de KSA om diefstal en vandalisme te-

gen te gaan? 

Flor: Dit zit bij dienst gebouwen, maar ze hebben veel werk. Ik zet het op de agenda om na te vra-

gen, dit is het enige wat we momenteel kunnen doen.  

Margot: Akabe Funk heeft wel last van de hangjongeren, vooral achteraan het jeugdcentrum liggen 

er veel kapotte glazen flesjes rond onze lokalen, ander afval die achter blijft,… Ze hebben ook de glij-

baan kapot gemaakt. 

 

Fuif Galaxpi afgelopen weekend:  Veel afval rond de gebouwen, Streekbierbar was in orde, niet gevoch-

ten geweest wel 7 x ambulance om geïntoxiceerde jongeren af te voeren 

 

 

Evenementen:  

 Peace and love - 22 april @ Jeugdhuis Jakkedoe 

 Fuif van Nieuwenhove- 9 april –Chiro Vita & Freedom Nieuwenhove 

 Kubbtornooi Chiro Waregem Centrum— 23 april— online via fb inschrijven. 

 Party100 - 2 april - KAJ De Snaere - 1,20 euro voor een pintje 

 Vrijetijdsmarkt - 11 juni op de Zuiderpromenade, je kan hiervoor inschrijven om je vereniging te 
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promoten 

 Activiteit X— 24 april Chiro Gaverke—thema piraten, met fietsen en bar 

 Spellewaarde—15 mei  -Jeugdcentrum Waregem 

 

Bekijk hier de volledige jeugdkalender. 

 

 

Volgende Jeugdraad: 25 april -  19.30u. - Chiro Oetsjiekoetsjie Sint-Eloois-Vijve 

23 mei: Chiro Nieuwenhove 

27 juni: Chiro Waregem Centrum 

 

 

Bijlage: grondplan speelbos Wijwaterput  

 

 

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

