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Aanwezig: DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), VIAENE Nathan (Speelpleinwerking Het Pad), AMEZ 

Maxim (Chiro Gaverke), ROTSAERT Silke (Chiro Gaverke), VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), STEEGHERS Robin 

(Chiro Gaverke), VANNIEUWENBORGH Kelly (Akabe Funk), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep & Speelplein De 

Speelberg), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), VANDENBROEKE Helene (Jeugdrodekruis), 

BALCAEN Chanchana (Jeugd Rode Kruis), COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), NGUYEN Kenny (JH Jakkedoe), 

SEYNAEVE Sil (JH Jakkedoe & Chiro Desselgem), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem), LAVAERT Lotte (Stuurgroep 

& Chiro Desselgem), LANNOO Arne (Chiro Desselgem), AMEZ Lukas (Stuurgroep & Speepleinwerking De 

Speeldooze), BRUTIN Mathias (KSA Waregem), DEKEYSER Fien (KSA Waregem), DECLERCQ Hannes (Chiro 

Waregem centrum), VANDERGHINSTE Anka (Chiro Waregem centrum & JH Den Uitvlucht), VANGAMPELAERE Joy 

(Jump!), DESMET Margot (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), VERSCHUEREN Jens (stuurgroep & Chiro Nieuwenhove), 

CLAERHOUT Jonas (jeugddienst), LAPIERE Robbe (stagiair jeugddienst) 

Verontschuldigd: Jong VLD, Spartia, Jo Neirynck (schepen van jeugd) 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep)  

Verslaggeving: LAPIERE Robbe (Jeugddienst) 

1. Namenrondje 

2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag 

 Er zijn geen opmerkingen over het vorige verslag. 

 

3. Piekniek Elektriek 

 

 Op vrijdag 23 juni gaat Piekniek Elektriek door in Park Casier vanaf 12.00u. tot 18.00u. 

 Omdat het nog maar een maand is, zal het concept hetzelfde blijven als vorig jaar. Dit jaar zal er meer 

ingezet worden op de randanimatie (Pannakooi, kubb, lasershoot, volleybal,...). 

 De stuurgroep bemant een bar met drank en kleine versnaperingen (ijsjes, wafels). 

 Voor de stuurgroep is het niet nodig dat er dj’s aanwezig zijn. Via een afspeellijst kan je zelf voor muziek 

zorgen. Hierbij is er ook een chille sfeer.  

 Als er jeugdverenigingen zijn die willen helpen, mogen ze een mail stuur naar jeugd@waregem.be 

 Opmerking: JH Jakkedoe heeft die avond Friday Night Fever. Ze mogen reclame maken voor hun fuif 

tijdens Piekniek Elektriek. 

 

4. Thema dag van de jeugd 

 

 Vorige jeugdraad werd gevraagd om te brainstormen over een thema voor de dag van de jeugd.  Hieronder 

een ‘korte’ opsomming van de lijst van Chiro Desselgem: 

 Zuidpool, Jungle, Woodstock, Glitter, Fluo, voetbal, circus, grace and anatomy, temptation, Lolipopland, 

 dokters, kerstmis, Afrike, Disney,…  

 —> Margot maakt een poll op de facebook pagina van de jeugdraad. Iedereen kan dan stemmen op een 

 thema en als er nieuwe thema’s zijn, plaats je die in een comment.  

 

 MAANDAG 22 MEI @ CHIRO DESSELGEM 



5. Vorming inbraakpreventie  

 

 Vorige jeugdraad was er een vorming van de politiezone Mira omtrent inbraakpreventie. Voor de meeste 

verenigingen was dit een nuttige vorming. Het was tof dat ze foto’s namen van en rond de lokalen van de 

jeugdbewegingen om visueel voorbeelden te geven.  

 Na de inbraak bij Chiro Desselgem wisten ze wat ze moesten doen.  

 In de toekomst mogen er nog vormingen gegeven worden over actuele thema’s waar de jeugdverenigingen 

mee kampen.   

 

6. Waregem Kinderstad 

 

 Er worden vrijwilligers gezocht voor Waregem Kinderstad op zaterdag 24 juni.  

 Van 13.30u. tot 18.00u. En/of 18.00u. tot 21.00u. Er is een vergoeding van 15 euro per blok.  

 Als er interesse is, mag je gerust een mail sturen naar jeugd@waregem.be  

 

7. Mabatobato 

 

 Ook voor Mabatobato worden vrijwilligers gezocht. In de nieuwsbrief staat er een korte uitleg, maar Jonas 

stuurt nog een email door met de volledige informatie. 

 De vrijwilligers bemannen hoofdzakelijk de bar en helpen met opzetten en afbreken. 

 Indien er interesse is, mag je een mail sturen naar jeugd@waregem.be 

 

8. Waregem Koerse 

 

 Het is belangrijk dat je als jeugdvereniging tijdig je activiteitenfiche aanvraagt voor Waregem Koerse. 

Vooral voor JH Den Uitvlucht is dit van groot belang. Hoe vroeger je de fiche doorstuurt, hoe meer kans je 

hebt het gevraagde materiaal te verkrijgen. 

 

9. Skatepark 

 

 De werken zijn sinds vandaag begonnen aan het skatepark. Tegen begin juli zouden de werkzaamheden 
klaar zijn. De foto van het ontwerp is te vinden in de nieuwsbrief. Dit is het laatste plan dat we 

doorgestuurd kregen.  We wachten nog op het aangepaste definitieve plan.  

 

10. Gasboete aanplakborden 

 
 Je moet oppassen als je borden plaatst langs de wegen in Waregem. De politie geeft gasboetes bij 

overtredingen. Als je een kaart aanvraagt zie je duidelijk waar je de borden mag plaatsen langs de wegen. 

 Er is een verschil tussen de gewestwegen en de stadswegen. Langs de gewestwegen mag je geen borden 

zetten tenzij je dit aanvraagt bij het gewest.  

 Langs de stadswegen mag je de borden een maand op voorhand plaatsen. Na drie dagen moeten de borden 

ook terug verwijderd worden.  

 Er is ook een verschil voor het plaatsen van borden binnen en buiten de ring. Op de kaart staat dit nogmaals 

duidelijk aangeduid.  
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11. Subsidies 

 

 De subsidies werden overlopen. In bijlage vind je het overzicht van de bedragen. 

 Opmerking: JH Den Uitvlucht had veel hogere rekeningen voor water en energie. Hierdoor krijgen ze niet 

alles terugbetaald. Er is een maximum bedrag dat hiervoor kan uitgegeven worden. 

 

12. Schepenkwartiertje 

 
 Jo is verontschuldigd. Het is zijn laatste training voor zaterdag. Dan rijdt hij mee met de 1000km voor ‘Kom 

op tegen kanker’. 

 

13. “Smijt het eruit!” 

 
 De KSA vraagt hoe de aanvraag voor hun platform verloopt. De jeugddienst weet enkel dat de beslissing 

hierover al 3x werd uitgesteld, de motivatie van het schepencollege weten ze niet. De KSA contacteert best 

Jo Neirynck persoonlijk. 

 Jeugd Rode Kruis heeft last van muizen in het jeugdcentrum. Alles is afgesloten, waardoor ze niet meer 

kunnen doen. Verdelgen kan pas als de werking volledig stil ligt.  

          Tip: papieren op de grond leggen met speciale lijm. Hierdoor blijven de muizen hangen. 

 Speelpleinwerking het Pad heeft geen last van muizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


12. Bijlage Subsidies 

 


