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Maandag 25 april — Chiro Oetsjiekoetsjie  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: León Castro (KSA Waregem), Chloë Ghysen (KSA Waregem), Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), 

Kamiel Tomme (Chiro Nieuwenhove), Lara Bekaert (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Dante Verbauwhede (dagelijks be-

stuur), Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), Lara Decaluwe (Chiro Waregem Centrum), Esther Allaert 

(Speelpleinwerking De Speeldooze), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Jochem De 

Brandt (dagelijks bestuur), Anouk Vandenberghe (Chiro Gaverke), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), 

Lucas Desloovere (Chiro Gaverke), Wout Hostens (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Daan Vervacke (Jeugdhuis Den Uit-

vlucht), Mitras Baert (Chiro Waregem Centrum), Marie De Graeve (KLJ Waregem/Wimbo), Axel Heyerick (JNM 

Leievallei), Jonas Claerhout (Jeugddienst) 

 

Verontschuldigd: Jong VLD, Scouts Waregem, Akabe Funk, Cindy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Waregem), 

Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Jo Neirynck (Schepen van jeugd)  

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

 

Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen over de twee vorige verslagen.  

 

Jeugddienstmateriaal in de kijker 
Jonas: In onze uitleendienst hebben we de oude conferentie micro-installatie die gebruikt werd voor 

de gemeenteraad. Wie bijvoorbeeld eens een debat of iets gelijkaardigs wil organiseren kan deze hier-

voor ontlenen. Er zijn een 20-tal micro’s bij de installatie.  

De 3 nieuwe lichtslingers met gekleurde lampen werden geleverd, vanaf deze week in ons aanbod te 

vinden.  

We vragen graag jullie advies over de aankoop van nieuwe draagbare audiosystemen. Welke functies 

moeten deze hebben?   

Advies Jeugdraad: Draagbaar audiosysteem met Bluetoothfunctie en draadloze microfoon. CD-

speler/usb-speler wordt niet vaak meer gebruikt dus moet niet geïntegreerd zijn in het toestel. 

 

Coronasurplus 
Flor: Vorig jaar was er een extra bedrag van de Vlaamse Overheid voor de jeugdverenigingen, bo-

venop de jaarlijkse jeugdsubsidies van Stad Waregem. Nu is er nog een bedrag van deze Vlaamse subsi-

dies over. De stad zal dit bedrag systematisch over drie jaar uitkeren, verdeeld onder de Waregemse 

jeugdverenigingen. Dit jaar 15 000 euro, volgend jaar 10 000 euro en het jaar erna 5000 euro extra sub-

sidies. De extra subsidie zal nu niet meteen uitbetaald worden, maar eerder op het einde van het jaar, 

wellicht november of december.  

 

Gebruik herbruikbare bekers op evenementen 

We verdelen ons in twee groepen en wisselen een 10-tal minuutjes ideeën uit over het gebruik van her-

bruikbare bekers op evenementen. Reacties worden meegenomen naar de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur en zal teruggekoppeld worden op volgende jeugdraad.  
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Simon: Misschien is het niet slecht dat alle jeugdverenigingen ondertussen hier ook eens over kun-

nen discussiëren op hun leidingskring.  

Flor: Vooral eens discussiëren over de mogelijke struikelblokken en positief nadenken hoe deze 

kunnen aangepakt worden. 

Hannes: Met het dagelijks bestuur gaan we langs op fuiven van de Waregemse jeugdverenigingen 

met onze veiligheidschecklist. Het gebruik van herbruikbare bekers wordt nu ook puntje op de checklist 

fuiven.  

Akabe Funk had gemeld dat er na fuif van Chiro Waregem Centrum veel afval was achter gebleven op 

jeugdcentrum. Ook door hangjongeren die hun afval achterlaten. Je kan zulke dingen altijd melden via 

de website van de stad. Als je even zoekt op Google met de zoekterm ‘overlast Waregem melden’, zal 

je dit gemakkelijk terugvinden. Op die manier, als je dit meldt en dit een terugkerend probleem blijkt 

te zijn, dan kan de stad de situatie aanpakken. 

 

Jongere van het jaar 

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

kan nog steeds genomineerd worden. Moest je iemand uit Waregem of uit jouw jeugdvereniging kennen 

die het verdient om jongere van het jaar te zijn, nomineer hen op de form. Momenteel is er nog steeds 

niemand genomineerd maar we zoeken tot we iemand gevonden hebben! 

 

Financieel 

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

 

Gratis fuifbandjes  

Hannes: De Jeugdraad gaat terug bandjes in twee kleuren aankopen voor de jeugdverenigingen. 

Hiervoor kan je intekenen via het formuliertje op onze social media, de link staat ook in de laatste 

nieuwsbrief. Enkele verenigingen hebben al ingetekend: Chiro Gaverke, KSA, Studentenclub Thraso, 

Chiro Vijve, Jeugdhuis Jakkedoe, Jeugdhuis Den Uitvlucht en Chiro Waregem Centrum en Chiro Nieu-

wenhove. Inschrijven kan nog steeds. 

 

Werving dagelijks bestuur 

Hannes: Bij deze doen we hier nog eens een oproep naar kandidaten om ons Dagelijks Bestuur te 

versterken. Twijfel je nog maar ben je wel geïnteresseerd? Kom eens langs op een vergadering van het 

dagelijks bestuur. Er wordt altijd lekker eten voorzien door de stuurgroepleden!  

 

Vormingen 

Hannes: Ondanks het enthousiasme op de vorige jeugdraad was er toch maar één inschrijving voor 

de vorming EHBO, waardoor de vorming niet is kunnen doorgaan.  

Jochem: Er zijn nog plaatsen voor de vorming ‘omgaan met seksueel overschrijdend gedrag’. Maxi-

maal 20 personen.  De vorming gaat door op 7 mei van 9u30 tot 12u in Biblab. Inschrijven kan je doen 

via de Facebookgroep Waregemse jeugdverenigingen of via de Facebookpagina ‘Jeugdraad Waregem’. 

 

Jonge Wegweters 

Flor: ‘Jonge Wegweters’ is een traject met jongeren uit de derde graad die een analyse maken van hoe 

zij omgaan in het verkeer. Hiervoor heb je een  groep van  een 15-tal jongeren nodig die actief het tra-
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ject willen doorlopen in functie van de verkeersveiligheid in jouw stad. Jongeren verplaatsen zich vaak 

met fiets, openbaar vervoer,… en zijn dus wel een belangrijk groep om een analyse te maken. Het pro-

ject kost wel wat geld om op in te tekenen en vraagt engagement van de jeugddienst, verkeersdienst 

en jeugdraad. Is dit iets nuttigs voor Waregem?  

Hannes: Voor de stad zou dat 10 000 euro kosten, over een periode van 3 jaar. Vooraleer we op 

zo’n project zouden intekenen moeten we eerst weten over voldoende draagkracht is vanuit de jeugd-

raad. De bedoeling van het project is dat we hiermee het verkeer in Waregem kunnen verbeteren.  

Flor: Los van die werkgroep van een 15-tal jongeren is het de bedoeling dat er een 100 à 200 jonge-

ren hun verkeerstraject naar en van school kunnen registeren in een app zodat er een analyse kan ge-

beuren van de verkeerspunten die verbeterd kunnen worden. 

Axel: Vooral voor jongeren die vanuit deelgemeenten komen zijn er gevaarlijke punten. Het Cen-

trum zelf is al veel aan het verbeteren qua verkeersveiligheid.  

Simon: Vooral de route Kruishoutem – Waregem inderdaad. Het zal niet evident  zijn om dan andere 

gemeenten ook mee te krijgen om mee te werken in dit traject, maar  het zal wel noodzakelijk zijn.  

León: Ik denk niet dat er veel verandering zou komen in de verkeerssituatie van Waregem door de 

resultaten van die groep jongeren. 

Flor: Het is inderdaad veel geld als je denkt dat het niets gaat veranderen. 

Simon: Als je effectief weet dat stadsbestuur er naar zou luisteren, dan zou dit nuttig kunnen zijn.  

Hannes: De motivatie om aan dit traject deel te nemen moet eerst van onszelf komen, er is draag-

vlak vanuit de jeugdraad nodig, anders heeft het geen zin.  

10 van de 18 aanwezigen zijn overtuigd dat dit een meerwaarde kan hebben voor de verkeersvei-
ligheid in Waregem.  

 

Varia:  

Esther: Wordt de muur van de berging nog afgewerkt en komt er een tweede verdiep?  

Flor neemt foto’s en bezorgt deze aan dienst Gebouwen want momenteel is het niet duidelijk wat de 

plannen nog zijn. 

Daan: Is er ruimte voor promotie voor evenementen in de nieuwsbrief van de jeugdraad? En maakt 

dat uit welke evenementen?  

Dante: Dat is zeker mogelijk, alle evenementen kunnen vermeld worden in de nieuwsbrief. 

Daan: Een vraag voor de jeugddienst: We hebben interesse om terug met een retro gaming stand te 

komen op Spellewaarde, kan dit? 

Jonas: We waren zelf nog op zoek naar enkele retro games, dus jullie zijn zeker en vast welkom 

om met Den Uitvlucht op Spellewaarde te staan met een gaming standje. 

Jonas: Lore, onze collega van Dienst Lokaal Mondiaal Beleid, heeft een vraag voor de jeugdraad: 

Voor Pre Congé, zaterdag 25 juni, zijn ze op zoek naar 5 mensen die een initiatie Vlaamse volksdans 

willen geven van 16.30u tot 17u. De vorige editie waren dat 4 mensen van de oud-leiding die een 5-tal 

dansen inzetten en direct zijn er een hele hoop mensen die komen meedansen. Ze voorzien hiervoor 

een vrijwilligersvergoeding van 15 euro/persoon. Zijn er jeugdbewegingen die nog het volksdansen on-

der de knie hebben (of tijdens hun werking dit terug willen oprakelen tegen 25/06)?  

Flor: We willen de jeugdverenigingen die een fuif organiseren vragen om ook aandacht hebben voor 

de omgeving rondom de fuif. Er was namelijk schade aan de school na de fuif van Chiro Vijve. Neem er 

foto’s van en kuis ook op rond het gebouw. We hebben in onze uitleendienst die sfeerbeheer jassen om 

mee rond te lopen tijdens de fuif en mensen die te ver uitwijken terug naar de fuif toe te leiden. Het 

kan niet de bedoeling zijn dat overal wordt rondgehangen met hierdoor overlast of schade als gevolg .  

- Er is nog ontsmettingsmateriaal over voor de jeugdverenigingen die hier interesse voor zouden heb-
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ben. Stockeer dat trouwens niet allemaal samen, dat is heel brandbaar materiaal, dus ook niet in de 

zon zetten.  

- We organiseren een focusgroep voor jongeren. Wanneer is goed moment om jongeren tot daar te krij-

gen? Ze moeten hun mening zeggen over Waregem.  

Dante: Tijdens de lesuren. 

Axel: Vlak na school. 

Chloé: Niet op vrijdag, best in Waregem centrum. 

Simon: Over de middag met de leerlingenraad. 

 

Daan: Wij hebben met het jeugdhuis veel problemen met ons staatsblad. 

Flor: Je mag de beroepskracht van Jeugdhuis Jakkedoe aanspreken hierover, er is hier een af-

spraak over dat de beroepskracht van de Jakkedoe ondersteuning biedt bij Den Uitvlucht.  

 

Evenementen 

Kaffie met taarte—19 juni—Chiro Waregem Centrum 

Drum ‘n bass party—30 april– Jeugdhuis Den Uitvlucht 

Workshop juwelen maken—12mei—Jeugdhuis Den Uitvlucht 

Rockvlucht— 20 en 21 mei—Jeugdhuis Den Uitvlucht 

Optreden Kleine Sanders—28 mei—Jeugdhuis Den Uitvlucht 

Spellewaarde—15 mei—Jeugdcentrum Waregem 

 

Bekijk hier de volledige jeugdkalender. 

 

 

Volgende Jeugdraad: 23 mei: Chiro Nieuwenhove 

27 juni: Chiro Waregem Centrum 

 

 

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

