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Aanwezig: VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), NAESSENS Clémence (Chiro Gaverke), NAESSENS Leonie (Chiro 

Gaverke), STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke), VANNIEUWENBORGH Kelly (Akabe Funk), DE VLAMINCK Ine (Akabe 

Funk), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep & Speelplein De Speelberg), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep & Gewest Oe 

Est?), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem), LANNOO Arne (Chiro Desselgem), AMEZ Lukas (Stuurgroep & 

Speepleinwerking De Speeldooze), KEMEL Omar (KSA Waregem), VERDUGO VASQUEZ Miguel Angel (KSA 

Waregem), WEYTENS Jan (KSA Waregem), VERMEERSCH Meru (Chiro Waregem centrum), DE BAERE Bernd 

(Wimbo), BESART Cindy (KLJ Waregem) SNAUWAERT Laurens (Jong VLD Waregem), MALFAIT Judy (Chiro 

Nieuwenhove), VERBAUWHEDE Dante (Chiro Nieuwenhove), MAES Flore (Chiro Oetsjiekoetsjie), PIETERS Manuel 

(chiro Oetsjiekoetsjie), MEYFROOT Bram (Chiro Leieland), VANOVERSCHELDE Bjarne (Chiro Leieland), 

VANKEERBILCK Semmi (Stuurgroep), HEYERICK Axel (JNM-Leievallei), BENOIT Wannes (HSC Thraso), DESMET 

Margot (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), CLAERHOUT Jonas (jeugddienst), Jo Neirynck (schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), VERSCHUEREN Jens (stuurgroep), LAVAERT Lotte 

(Stuurgroep & Gewest Oe Est), JUMP Waregem 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep)  

Verslaggeving: CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst) 

1. Namenrondje 

2. Schepenkwartiertje 

 Nieuw skatepark: Het skatepark is de laatste tijd vaak in de krant gekomen. Problemen met afval en 

waterafvoer passeerden de revue. De Jeugddienst blijft de afvalproblematiek opvolgen. De vuilnisbakken 

zitten vaak overvol omdat ze te weinig geledigd worden. Zo komt vanalles van afval ernaast te liggen of 

verspreid langs het skatepark. Daarnaast kampt het skatepark in het laagste gedeelte met een 

afvoerprobleem. Bij hevige regen blijft het water in de put staan doordat het grondwater al zodanig hoog 

staat. Het skatepark ligt namelijk tussen twee takken van de Gaverbeek. De aannemer Public Partners heeft 

al verschillende pogingen gedaan om het probleem aan te pakken. Zo werd de slikput drie keer zo groot 

gemaakt als oorspronkelijk. Er zal nu worden gekeken of dit probleem kan opgelost worden door het  

installeren van een pomp zodat bij geval van wateroverlast het water manueel kan worden weggepompt. Er  

gaat hiervoor een overleg door met de aannemer op woensdag 18 oktober. 

 

 De stad voorziet een premie van 150.000 euro voor de nieuwe gebouwen van Akabe Funk. Serviceclub 

Kiwanis zal de bijkomende kosten betalen. Eerder werd bekeken om Akabe Funk samen in de gebouwen van 

de Scouts te steken maar van beide partijen was er weinig enthousiasme voor dit idee. Hetzelfde verhaal 

met Akabe Funk en Chiro Waregem Centrum. Er komen dus aparte gebouwen voor beide verenigingen, de 

oude opslagplaats van Chiro Centrum moet vervangen worden door een nieuw lokaal. 

 

 Oproep netheid van de stedelijke gebouwen: Er komen klachten toe bij dienst gebouwen van externe 

bedrijven die werken moeten uitvoeren in stedelijke jeugdlokalen. De jeugdvereniging geeft de defecten 

door aan dienst gebouwen maar eenmaal de werken moeten uitgevoerd worden, ligt het lokaal zodanig vuil 

dat er niet kan gewerkt worden. Zo geven de stielmannen terecht de opmerking de werken niet te zullen 

uitvoeren zolang de lokalen niet proper zijn. Meer respect gevraagd voor de stedelijke jeugdlokalen! 

 

 De vraag is gekomen vanuit studentclubs en jeugdhuizen of zij contactgegevens kunnen verkrijgen van 

jongeren uit Waregem die specifiek de doelgroep omvatten van hun werking. De wet op de privacy laat dit 

niet toe. Daarom zal een algemene brief verstuurd worden door het stadsbestuur met een overzicht en 

contactgegevens van alle Waregemse jeugdhuizen en studentenclubs. 

 

 MAANDAG 25 SEPTEMBER @ KSA WAREGEM 



3. Voorstelling activiteiten Dag van de jeugd 

 Chiro Centrum: Reuze Junglespeed 

 Chiro Desselgem: Memory sluipparcours met tijdslimiet 

 Chiro Nieuwenhove: Blad-steen-schaar race 

 Chiro Oetsjiekoetsjie: Jungle quiz 

 Chiro Leieland: Liaanslingeren 

 Chiro Gaverke: Slackline 

 JNM: Interactieve milieuactie “Hoe snel verdwijnt het regenwoud?” 

 Akabe Funk: Slangen en krokodillen knutselen 

 Gewest Oe Est: Tarzan & Jane run 

 Jeugd Rode Kruis: Knutselactiviteit 2 

 KSA: Nog geen activiteit voorbereid 

 Speelplein De Speeldooze ontleent opnieuw hun springkasteel aan de jeugdraad 

 

Opmerking: Scouts Sint-Hubertus heeft laten weten niet deel te nemen omdat ze op weekend gaan. Nochtans 

werd al lang over voorhand de datum gecommuniceerd en vorige editie was de scouts aanwezig. Dit is geen geldig 

excuus en de stuurgroep van de jeugdraad is dan ook ontgoocheld in de betrokkenheid van de Scouts bij deze 

editie van Dag van de Jeugd. Bij deze voor eens en altijd de duidelijke afspraak: Elke jeugdbeweging houdt elk 

jaar het derde weekend van oktober vrij. Noteer dus nu alvast de datum voor Dag van de Jeugd 2018: Zondag 21 

oktober. 

 

De vraag voor extra subsidies voor Dag & nacht werd niet goedgekeurd op het schepencollege. Daarom wil de 

jeugdraad bekijken met de jeugddienst welke kosten kunnen verhaald worden bij het stadsbestuur. 

 

4. Voorstelling werking jeugdraad  

 De vergadering van de jeugdraad gaat 1x per maand door om 19u30, telkens op een bij andere 

jeugdvereniging. In juli en augustus is er geen algemene vergadering.  

 De vereniging bij wie de jeugdraad doorgaat voorziet drank voor de aanwezigen. De stuurgroep van de 

jeugdraad zorgt telkens voor kleine belegde broodjes. De geconsumeerde drank wordt genoteerd en 

doorgegeven aan Jochem van de stuurgroep of achteraf doorgemaild naar jeugd@waregem.be. Het 

verschuldigde bedrag wordt dan teruggestort. 

 De jeugdraad maakt maandelijks een nieuwsbrief, iedereen van de leiding zou deze moeten ontvangen. 

Indien niet, geef je correcte emailadres door via jeugd@waregem.be. 

 Er wordt ook telkens een verslag gemaakt van de vergadering. Vroeger werd het verslag de week voor de 

eerstvolgende jeugdraad verstuurd, nu trachten we dit vroeger te versturen. 

 Heb je ideeën of voorstellen? Spreek gerust iemand van de stuurgroep aan. 

 

5.  Graffitimuur 

De graffitimuur die vroeger op het vorige skatepark stond mag terug naar de site van het jeugdcentrum. Iedereen 

is akkoord dat de beste plaats terug dezelfde is als vroeger. Er wordt nog een plaatsbezoek gedaan voor de 

concrete locatie. 

 

6. Skatetoestellen oude skatepark 
In de stedelijke werkplaats staan nog enkele toestellen die we in deelgemeentes willen plaatsen, specifiek 
Desselgem en Beveren-Leie. Er kon geen geschikte locatie bedacht worden. Dit wordt verder bekeken met de 

jeugddienst.  
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6. 100-dagen 
 Er was een overleg met de zesdejaars gepland maar er is geen reactie gekomen waardoor het overleg niet is 

doorgegaan. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. De oude bibliotheek of een tent op de 

Zuiderpromenade zijn geen optie. Momenteel lijkt de beste optie nog steeds het sportkafee.  

 Hoogstudentenclub Thraso laat weten dat ze zullen meewerken aan de 100-dagen. De jeugddienst zal hen 

uitnodigen voor het eerstkomende overleg. 

 

7. Vrijetijdsmarkt 

Op 2 juni 2018 zal de Vrijetijdsmarkt doorgaan. Hierbij zal het aanbod aan jeugdverenigingen ook voorgesteld 

worden. Het zouden de jeugddienst en de jeugdraad zijn die samen een standje zullen bemannen en op een leuke 

manier het vrijetijdsaanbod aan jeugdverenigingen te presenteren. Een concrete invulling is er nog niet, ideeën 

zijn altijd welkom. 

 

8. Voorstel Jong VLD 
[De onderstaande tekst is overgenomen uit mail gericht aan de jeugdraad]: 
 
Wij van Jong VLD Waregem zijn van mening dat Waregem lokaal meer moet inzetten op kinder- en 
jongerenparticipatie. De jeugdraad kan hier volgens ons hierin een prominente rol in spelen, zoals we ook reeds in 
mei bij het 3e Waregems Jongerendebat naar voor brachten.  
Graag willen wij dit debat dan ook mee op de agenda brengen.  
  
Wat?  
Kinderen als medeburgers: Een groot deel van de bevolking gaat naar de stembus. Toch blijven 1,3 miljoen 
Vlaamse burgers elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat zij iets 
te vertellen hebben, stellen wij elke dag vast. Ga voor actief burgerschap, het is belangrijk zicht te krijgen op hoe 
ze Waregem ervaren of beleven. Laat ze het lokale beleid mee vormgeven.  
  
De jeugd leeft in Waregem, daar zijn wij al lang van overtuigd. Het is echter duidelijk dat de jeugd ook met 
vragen zit en niet weet waar hun antwoorden te zoeken. Een meerderheid van de jongeren weet jammer genoeg 
niet dat er zoiets als een jeugdraad of een jeugddienst is in Waregem.  De jeugdraad dient in onze ogen op dit 
moment vooral de old school jeugdbewegingen. Het heeft op dit moment vooral de functie van enerzijds een 
praatbarak en anderzijds omdat de verenigingen die deel uitmaakten van de jeugdraad kunnen rekenen op 
subsidies. 
  
Hoe?  

 'Stemrecht vanaf 16 jaar': Jong VLD is hier voorstander van! In bv. Gent doen ze het al. Daar krijgen 16-
plussers stemrecht bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

 Dat kan door een 'Kindergemeenteraad' in te richten, zoals bv. in Wachtebeke. 
In Moerbeke plannen ze dan weer de opstart van 'Partij J', waar kinderen budget krijgen om volledig vrij mee aan 
de slag te gaan, ondersteund door workshops en toffe brainstorms. 
Wat kan de Waregemse Jeugdraad zelf nu al doen 
Wij zijn er ons ter degen van bewust dat bovenstaande voorstellen natuurlijk eerst en vooral degelijk moeten 
uitgewerkt worden vooraleer het een politieke toetsing te laten ondergaan bij het Stadsbestuur. 
  
Zelf kunnen we wel het volgende doen: 
Organiseer een enquête op maat en deel ze uit in de scholen, bibliotheek, sporthal. Maak een Q&A rubriek op 
jullie Facebook-pagina, specifiek gericht op tieners...  
  
Voor Jong VLD Waregem moet de focus op vlak van jeugdbeleid op communicatie liggen. Dit wordt vaak 
onderschat en is nochtans zeer belangrijk.  
Zo hebben wij wel nog een aantal ideëen om de toegankelijkheid en aantrekkingskracht van de Jeugdraad te 
versterken en vergroten. 

  
Margot Desmet: Op dit moment lijkt ons de kindergemeenteraad het meest haalbaar.  We zullen dit verder 
bekijken wat hiervoor mogelijk is.  

 

 

 

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

