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Aanwezig: BOSSY Kelly (Speelplein De Speeldooze), LAGAISSE Jennifer (Speelplein De Speeldooze),  DESMET 

Simon (Chiro Waregem centrum), VERMEERSCH Meru (Chiro Waregem Centrum), DE MUYLDER Yaëlle (Speelplein 

Het Pad), VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), TIJTGAT Stef (Chiro Leieland), VANOVERSCHELDE Bjarne (Chiro 

Leieland),  CORYN Dagmar (Chiro Oetsjiekoetsjie), MAES Flore (Chiro Oetsjiekoetsjie), BESARD Cindy (KLJ 

Waregem), DE BAERE Bernd (KLJ Waregem), DUTYOY Cato (Scouts Waregem), NAESSENS Leonie (Chiro Gaverke), 

STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem), LANNOO Arne (Chiro Desselgem), 

MEERSCHMAN Camille (Scouts Sint Hubertus), DUTHOY Cato (Scouts Sint Hubertus), SNAUWAERT Laurens (Jong 

VLD Waregem), LAPORTE Maxim (Jong VLD), , MALFAIT Judy (Chiro Nieuwenhove), VERBAUWHEDE Dante (Chiro 

Nieuwenhove), DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), De MUYLDER Yaëlle (Speelpleinwerking Het Pad), 

VIAENE Nathan (Speelpleinwerking Het Pad), WEYTENS Ian (KSA Waregem), VERDUGO VASQUEZ Miguel-Angel 

(KSA Waregem), DESMET Margot (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), VERSCHUEREN Jens (stuurgroep), VERMEERSCH 

Uma (Stuurgroep & Speelplein De Speelberg), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), 

VANKEIRSBILCK Semmi (Stuurgroep), AMEZ Lukas (Stuurgroep & Speelpleinwerking De Speeldooze), COUSSEMENT 

Flor (jeugdconsulent), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), NEIRYNCK Jo (schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: LAVAERT Lotte (Stuurgroep & Gewest Oe Est), HEYERICK Axel (JNM Leievallei), MEYFROOT 

Bram (Chiro Leieland), Seppe Favoreel 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

1. Namenrondje 

2. Overlopen en goedkeuring vorig verslag  

 

Verslag goedgekeurd.  

 

3.Verkiezing nieuwe voorzitter en stuurgroep 

 

Margot Desmet , Lukas Amez, Semmi Vankeirsbilck, Jochem De Brandt, Jens Verschuere, Lotte Lavaert en Uma 

Vermeersch (stuurgroep 2017) zijn terug kandidaat om in 2018 in de stuurgroep te zitten. Enkel Margot is dit jaar 

kandidaat om voorzitter te zijn. 

Laurens Snauwaert stelt zich kandidaat voor de stuurgroep 2018: “Werken met de jeugd boeit me al sinds ik begon 

bij de speelpleinwerking in Desselgem. Deze passie is enkel maar gegroeid naarmate ik ouder werd. Momenteel 

ben ik nog steeds actief bij vzw Roeland als animator/lesgever en met mijn huidige opleiding Orthopedagogie 

verdiep ik me nog meer in het werken met jongeren en mensen met een beperking. Als lid van de stuurgroep zou 

ik graag mijn kennis en ervaring in het werken met jongeren willen verbreden, alsook de jeugdparticipatie in 

Waregem vergroten.” 

Uitslag verkiezingen: 

Margot Desmet wordt de nieuwe voorzitter van de jeugdraad voor 2018. 

Alle stuurgroepleden van 2017 zijn herverkozen en vormen de nieuwe stuurgroep, Laurens behaalde niet 

voldoende stemmen om verkozen te worden tot stuurgroeplid. 
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4. Groepsaankoop jeugdraad 

 Op maat gemaakte oordoppen Audionova: Vorige keer dat dit georganiseerd werd was dit met jeugdraden 
uit verschillende gemeenten samen. De jeugdraad en jeugddienst bekijken of het mogelijk is om dit enkel 

voor de Waregemse jeugdraad te doen.  

 Sjorbalken: vindt de stuurgroep niet echt nuttig als groepsaankoop. In februari is er bij de KSA een groeps-

aankoop van sjorbalken en in september bij de scouts. 

 Vuilniszakken: hiervoor bekijkt de jeugddienst een nieuwe piste, later meer info hierover.  

 Fluohesjes: Er kunnen fluohesjes van de stad aangekocht worden met opschrift “veilig Waregem”.  Maar de 

jeugdraad zal dit niet aankopen.  

 

 

5. Aanbod uitleendienst  

Sommige mensen vinden niet goed de weg naar het online platform van de uitleendienst. Hier vind je in per cate-

gorie het volledige aanbod van de uitleendienst jeugd: 

https://www.waregem.be/uitleendienstjeugd  

  

Je kan dit ook gemakkelijk terugvinden via de zoekfunctie van de website www.waregem.be. Typ “uitleendienst” 
en kies voor de link uitleendienst jeugd bij de zoekresultaten. Dan kom je uit op dezelfde webpagina als hierbo-

ven. Ook hier op deze pagina kun je online je reservatie doorgeven.  

 

 

6. Vorming reanimatie –en defibrillatie  

De sessie zal doorgaan op 3 maart. Info en inschrijven vind je HIER.   

 

 

7. Controles jeugdlokalen 

De aangekondigde controles werden uitgevoerd (behalve nog bij Akabe Funk, Het Pad, KAJ Centrum en Jeugd Ro-

de Kruis Waregem-Anzegem. Over het algemeen zien we telkens dezelfde werkpunten terugkomen: 

 inbraakpreventie: teveel inkijk in de lokalen, vermijd inkijk en sluit sowieso de gordijnen bij vertrek. 

 Energieverbruik: In veel jeugdlokalen blijven de chauffages aan staan, terwijl er niemand aanwezig is. Ook 

lichten die vaak blijven branden… 

 Afvalbeheer: Op zich wordt er correct gesorteerd, maar we zien veel rondslingerende vuilniszakken. Stop 

deze in stevige vuilnisbakken met een deksel. Zo vermijd je geurhinder en aantrek van beestjes. 

 Hygiëne: onnodig rondslingerend materiaal. 

 

 

8. Biblab  

Biblab zoekt creatieve elementen! Tot eind 2018 is de oude bib aan De Schakel een open stadslabo. De tijdelijke 

proefopstelling wil nieuwe dynamieken creëren in de stad en tussen zijn makers. Altijd al gedroomd van een ate-

lier of open werkplek? Nood aan co-working space? Samen met vrienden op zoek naar een plek om te zeefdruk-

ken? Met jouw school een creatief ei te leggen? Heb je een idee voor een evenement? Wil je graag repeteren? Zin 

om gelijkgezinden te ontmoeten? Goesting om mee te werken aan een project? … Ben jij op zoek naar een plek 

om te ondernemen, maken, onderzoeken of proberen in een atelier of gedeelde ruimte? Of ben je gewoon 

nieuwsgierig en wil je graag wel meewerken aan het idee van iemand anders? Stuur een mailtje naar  

biblab@ccdeschakel.be met je contactgegevens en je idee/voorstel. 

https://www.facebook.com/events/187492951855290/ 

https://www.waregem.be/uitleendienstjeugd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccB1klZe8M8hcCWkPdVTBCObe38jU2b5tBp8CsCgu1ZU8_GQ/viewform
https://www.facebook.com/events/187492951855290/


9.  100 dagen 

De stuurgroep van de jeugdraad heeft beslist om net zoals vorig jaar opnieuw een 100 dagen feest te organiseren 

voor de zesdejaars in het Sportkafee van het jeugdcentrum.  

De stuurgroep heeft beslist dat er geen pulls meer worden aangekocht en bedruk omdat niet alle scholen op 

dezelfde golflengte zitten hierover. Sommigen willen liever zelf een ontwerp maken. Iets wat wel nog zou kunnen 

zijn petjes voor de 100 dagen laten maken, volgens de jeugdraad zou dit kunnen aanslaan bij de zesdejaars.  

PROGRAMMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Schepenkwartiertje 
 Met oudejaar waren er problemen met achtergelaten afval en glas van feestvierders rond de site van OC De 

Coorenaar. De jeugddienst zal een fuifcharter in elkaar steken om dergelijke situatie te vermijden. 

 

 

11. Rondje 
 De opmerking komt er dat het helemaal niet duidelijk was waar de sylvesterbus zou halt houden, er stonden 

geen borden op de afgesproken plaatsen. Hierdoor hebben wellicht veel feestvierders hun bus gemist en 

een uur moeten wacthen. De jeugddienst gaat na hoe dit komt. 

 

 

12. Jeugd– en vormingskalender 

 Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  
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https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal

