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Aanwezig: DESMET Simon (Chiro Waregem centrum), VERMEERSCH Meru (Chiro Waregem Centrum), VERBEKE 

Laura (Chiro Gaverke), STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke), NAESSENS Leonie (Chiro Gaverke), BESARD Cindy (KLJ 

Waregem/WIMBO), DE BAERE Bernd (KLJ Waregem), LANNOO Arne (Chiro Desselgem), VANDEKERCKHOVE Marie-

Louise (Jeugdhuis Den Uitvlucht), DEWAELE Ditte (Jeugdhuis Den Uitvlucht), VANNIEUWENBORGH Kelly (Akabe 

Funk), MEYFROOT Bram (Chiro Leieland), TIJTGAT Stef (Chiro Leieland), VERBAUWHEDE Dante (Chiro 

Nieuwenhove), MALFAIT Judy (Chiro Nieuwenhove), VANNIEUWENBORGH Kelly (Akabe Funk), DE VLAMINCK Ine 

(Akabe Funk), DESMET Margot (Stuurgroep & Gewest Oe Est?!), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep & Speelplein De 

Speelberg), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), LAVAERT Lotte (Stuurgroep & Gewest Oe Est), 

AMEZ Lukas (Stuurgroep & Speelpleinwerking De Speeldooze), VERSCHUEREN Jens (stuurgroep), VANKEIRSBILCK 

Semmi (Stuurgroep), COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), NEIRYNCK Jo 

(schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: MEERSCHMAN Camille (Scouts Sint-Hubertus), Jong VLD 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

1. Namenrondje 

2. Overlopen en goedkeuring vorig verslag  

 

Verslag goedgekeurd.  

 

3.Advies kindergemeenteraad: aanpassing (vet gedrukte tekst) 

 

Naar aanleiding van het voorstel van Jong VLD Waregem tot het oprichten van een kindergemeenteraad, werd 

door de schepen van jeugd, Jo Neirynck, gevraagd om hierover advies uit te brengen aan het stadsbestuur.  

Stedelijke Jeugdraad Waregem brengt een negatief advies uit met betrekking tot het oprichten van een 

kindergemeenteraad in Waregem.  

De jeugdraad vindt het woord ‘kindergemeenteraad’ eerst en vooral een erg beladen term. Door deze term te 

gebruiken verbinden we ons aan een hoop regels en statuten. Deze term hanteren zou een grote rompslomp te 

weeg brengen. Als jeugdraad willen we de drempel van inspraak net zo laag mogelijk houden. Het oprichten van 

een kindergemeenteraad met de daaraan verbonden regels en statuten, gaat in tegen de visie van de jeugdraad 

waarbij inspraak van de jeugd zo vlot mogelijk toegankelijk moet zijn, zonder te moeten bezig zijn met 

regelgeving en statuten. Daarnaast is het kader dat de kindergemeenteraad biedt misschien te groots of te stug 

om kinderen gemakkelijk te laten inspringen.  

De bedoeling van de jeugdraad is om op autonome wijze haar adviserende functie ten aanzien van het 

stadsbestuur waar te maken. De jeugdraad heeft echter schrik dat het invoeren van een kindergemeenteraad zich 

mogelijk te gemakkelijk leent tot politieke kleur, eventuele inmenging of agendasetting. Het invoeren van een 

kindergemeenteraad zou afbreuk kunnen doen aan het autonoom en onafhankelijk karakter van de jeugdraad.  

Kinderen beleidsbeslissingen laten nemen is een brug te ver. Daarvoor zijn ze nog niet bekwaam. Het gaat 

meer over het geven van hun mening, hun leefwereld te delen en problemen die ze zien uit te leggen. 

Kortom, kinderen bevragen op hun maat. Een perspectief dat soms ontbreekt.  
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Een ander nadeel van een kindergemeenteraad is dat hiermee een deel van de leerlingen bereikt worden. Elke 

school zou wellicht vertegenwoordigd zijn in deze raad, maar hiermee worden niet alle kinderen bereikt. De kin-

deren die hun school zouden vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad zijn meestal de kinderen die al in de 

leerlingenraad op school zitten. Vaak zijn dit ook de ‘populaire’ kinderen van de school. Op die manier zou de 

kindergemeenteraad echter een populariteitswedstrijd worden in plaats van een inspraakmoment. Vanuit demo-

cratisch standpunt is het immers de bedoeling om iedereen te bereiken. 

De jeugdraad ziet een kindergemeenteraad in de praktijk weinig haalbaar of wenselijk. De jeugdraad is van me-

ning dat er andere vergelijkbare en evenwaardige alternatieven bestaan om de participatie en inspraak van de 

jeugd te verhogen.  

De jeugdraad zal in een apart advies een alternatieve mogelijk bespreken.  

 

 

4. Schepenkwartiertje 

 De berging voor Chiro Desselgem komt eraan, zeker tegen 1 juni. 

 Belangrijk voor Speelplein Desselgem: de sportvloer in de stedelijke basisschool wordt vernieuwd. Er wordt 

gekeken voor een oplossing voor tijdens de zomervakantie. 

 Er is een nieuwe mini-beleefboerderij in Desselgem: vzw De Stege. Speciaal voor kinderen met een beper-

king voorzien ze ezeltherapie. https://destege.be/  

 Met de komst van het mooie weer zitten we graag buiten, vandaar een oproep naar de jeugdverenigingen 

toe om respect te hebben voor de buren naar geluidsoverlast toe. Er kwamen al verschillende klachten bin-

nen bij de jeugddienst, dus houd er echt wel rekening mee dat je bijvoorbeeld niet de hele namiddag luide 

muziek afspeelt. Een muziekje in functie van een activiteit zelf kan wel, maar dus niet de hele middag 

door. 

 

5. Actie ikv de verkiezingen 

In oktober zijn het opnieuw verkiezingen, de jeugddienst wil hierop inspelen door een actie aan te bieden voor de 

jongeren die voor de eerste keer moeten gaan stemmen. Dat kan vanalles zijn; een debat, een praatcafé waar 

politici aanwezig zijn, een ludieke actie of misschien gewoon een praktische uitleg over het uitbrengen van een 

stem, … Ideeën zijn welkom en mogen gemaild worden naar jeugd@waregem.be.  

 

 

6. GDPR: de nieuwe privactywetgeving 

Jeugdverenigingen vragen best na bij hun koepelorganisatie of er al een document bestaat hieromtrent dat speci-

fiek tips heeft voor de vereniging in kwestie. Stad Waregem zal ook zorgen voor een document. De jeugddienst 

zal beide documenten dan bundelen als een nuttig document voor alle jeugdverenigingen.  

 

 

7. Vorming autisme 

De vorming die gepland was op 12 mei zal uitgesteld worden naar september-oktober.  
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8. Varia 

 Voor defecten aan de stedelijke lokalen mag er steeds gemaild worden naar de dienst gebouwen van stad 

Waregem, met de jeugddienst in CC (gebouwen@waregem.be/ jeugd@waregem.be). Defecten zullen enkel 

aangepakt worden als de lokalen er proper bij liggen en gekuist zijn.  

 Op 22 juni is er opnieuw een nieuwe editie van Piekniek Elektriek. Meer info binnenkort! 

 Op 2 juni voorziet de jeugddienst, samen met de stuurgroep van de jeugdraad, een standje op de vrijetijds-

markt om het jeugdaanbod in Waregem voor te stellen.  

 De groepsaankoop van op-maat-gemaakte oordoppen bij Audionova zal niet kunnen doorgaan aangezien ze 

niet meer willen meewerken aan groepsacties.  

 Het subsidiereglement komt zeker nog een aantal keer ter sprake op de komende jeugdraden alvorens het 

reglement effectief zal gewijzigd worden.  

 Gezondheidspromotor logo Leieland heeft een infobundel gemaakt rond teken.  

 

9. Jeugd– en vormingskalender 

 

 Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal

