
 Mail naar Sarah en Karel:  
 Mail naar leden Jeugdraad 

 Goedkeuring door Jeugdraad:  
 Kennisname door CBS:  

  
  

                      9180 MOERBEKE  
JEUGDRAADVERGADERING. 

 
 
Vergadering van 1 Juli 2019 

 
Aanwezig: 
Vereniging Naam Voornaam 1/7/2019 

Jong VLD 
Delcourt Fanny 

                      X 

JRK Van den Bossche 
Van Kwikkelberghe 

Jordy 
Steffi 

       V 
       X 

KLJ Van Hecke 
Herssens 

Antje 
Seppe 

X 
V 

Papemutsjes Claeys  
Neels 

Daisy 
Tessie 

X 
V 

Scouts Ravelingien 
Lemaire 
Buisseret 
Beaumont 

Jasper 
Pieter-Jan 
Floor 
Emma 

X 
X 
V 
V 

Suikerspin Turpyn Tabita V 

Onafhankelijk  Verniers 
Van Hoecke  
Coupé 

Jari 
Quinten 
Willemien 

X 
V 
X 

Schepen Poppe  
 

Sarah 
 

X 

Voorzitter Van Stappen Karel X 
Secretaris 
 

Dehaen 
 

Geoffrey 
 

X 

Penningmeester Van Hooste Daan X 
 
X = aanwezig A = Afwezig 
V = verontschuldigd  1, 2, 3 = aantal keer 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. Afscheid jeugdraadsleden + installatie nieuwe jeugdraad 
 

We bedanken Daisy, Willemien, Daan en Karel voor hun bijdrage in de jeugdraad de afgelopen jaren!  
 

- Emma Beaumont zal ook zetelen in de jeugdraad voor de Scouts.  
- Antje Van Hecke (gemeenteraadslid) kan en mag aanwezig zijn op de jeugdraad als niet-

stemgerechtigd lid. De voltallige jeugdraad gaat hiermee akkoord.  
- Jari en Quinten willen graag de rol opnemen van voorzitter.  

Hierbij zouden ze samen het voorzitterschap willen opnemen onder de noemer 
‘voorzittersteam’. Secretaris blijft onder de hoede van de jeugddienst.  
Fanny en Steffi zijn kandidaat ‘penningmeester’ en gaan hierover mee info krijgen van Daan.  
Volgende jeugdraad hierover een beslissing (penningmeester).  

- De jeugdraad keurt de installatie als volgt goed;  
 

- Delcourt Fanny (Jong Vld) 
- Van den Bossche Jordy (JRK) 
- Van Kwikkelberghe Steffi (JRK) 
- Van Hecke Antje (KLJ) 
- Herssens Seppe (KLJ) 
- Ravelingien Jasper (Scouts) 
- Lemaire Pieter-Jan (Scouts) 
- Buisseret Floor (Scouts) 
- Emma Beaumont (Scouts) 
- Turpyn Tabita (speelpleinwerking) 
- Poppe Sarah (Schepen van Jeugd) 
- Van Hoecke Quinten en Verniers Jari (Voorzittersteam)  
- Dehaen Geoffrey (Secretaris) 

 
- Jeugdraad adviseert om het huidige subsidiereglement verder te laten verlopen en dat de 

toelage met name infrastructuursubsidie aan KLJ verder uitbetaald wordt voor de komende 
6 jaar.  
 

2. Vorig verslag  

• Opvolgpunten:  
- Speeltuin De Vlinderdreef: zomerspeeltuin met beperkte openingsuren (niet tijdens de 

winter). Momenteel zoekt de gemeente een vrijwilliger (conciërge) of meerdere 
vrijwilligers voor de speeltuin op de GBS De Vlinderdreef, deze vrijwilliger zal  
de openbare toiletten onderhouden, toezicht houden op bepaalde tijdstippen, eventuele 
schade e.d. melden en afval, glas,… verwijderen van het terrein. Dit tegen een 
vrijwilligersvergoeding.  
Tijdens de zomermaanden zal de speeltuin niet openbaar gemaakt worden 
(speelpleinwerking). Er zal wel gekeken worden naar een eventuele oplossing in de 
toekomst. Openingstijden: in het weekend van 10u tot 18u gedurende de warmere 
maanden. De speeltuin is voorzien gesloten te zijn tijdens de wintermaanden van +- 15 
November tot 1 Maart.  

- Tussentijds indienen werkingssubsidie 
KLJ en Scouts hebben dit niet ingediend, JRK wel.  
Definitieve deadline om subsidiedossier in te dienen is 15 September!  



- Adviezen: Sjabloon? Jari heeft een sjabloon uitgewerkt op basis van een voorbeeld van 
de Vlaamse Jeugdraad, waarvoor dank! Deze template is te vinden op de Dropbox.  
Ieder raadslid zal dit bekijken en eventuele opmerkingen/aanvullingen doorgeven.  
Adviezen die opgemaakt zullen worden vanuit de jeugdraad:  
500kg gratis afval voor jeugdverenigingen zal eerst uitgewerkt worden door Quinten. 
Openbaar Toilet in het park door Jari. 
Onderhoud speelbos door Jasper.  

• Vorig verslag goedgekeurd 
 

3.  Beleid 

• Afvaardiging Gecoro 
De jeugdraad zal een advies formuleren om in de toekomst iemand af te vaardigen vanuit de 
jeugdraad in de Gecoro. Dit is momenteel geen verplichting, hierbij is ook nog niet de vraag 
gesteld naar de jeugdraad toe.  

• Nieuws uit het gemeentebestuur: 
- Toelichting Sarah ‘meerjarenplan’ 

2020 tot 2025: meerjarenplan met actiepunten die het gemeentebestuur wil voorzien.  
Tussentijds kan er wel aan veranderd worden maar het is vooral de grote lijnen 
uitstippelen voor Moerbeke. Aan deze doelstellingen zullen acties gekoppeld worden 
met vast te leggen budgetten (najaar).  

- Toelichting (eventuele) ‘bevraging stille meerderheid’ 
Bevraging door een externe organisatie bij een groep uit Moerbeke samengesteld uit 
diverse inwoners zodat niet enkel de ‘roepers’ gehoord worden.  

- Werken Eksaardsedam: 1e fase is bijna afgewerkt (enkel klinkers nog leggen voor het 
bouwverlof) Na het bouwverlof (5/08) 2e fase, ter hoogte waar de huizen staan. 2-3tal 
maand afgesloten, met de fiets kan je wel door!  
Werken: parkeerplaatsen voor de huizen zodat de weg een ‘knik’ maakt. 
 Extra parkeerplaatsen + vertragen van de auto’s door de ‘knik’ in de weg.  

- Sinds vandaag 1/7 werkt de gemeente op afspraak (organisatie: Apoint) 
Ook Politiezone Puyenbroeck werkt sinds vandaag 1/7 alleen maar op afspraak.  
Bij de gemeente: hoofdzakelijk op afspraak. Je kan nog steeds op dinsdagochtend of 
woensdagavond langskomen zonder afspraak.  
Nu kan je ook voor-en namiddag langskomen terwijl het vroeger enkel in de voormiddag 
kon (met uitzondering van woensdag). Tablet om afspraak te maken staat in de 
inkomhal van het gemeentehuis.  

- Er komt een nieuwe website die verder zal uitgewerkt worden door een 
communicatieambtenaar (Zora Bultynck) die 2 maanden wordt ingeschakeld om dit 
project vorm te geven. 6 grote blokken vooraan de pagina; ‘Bestuur en beleid’, 
‘dienstverlening’, ‘zorg en sociale zaken’, ‘wonen en omgeving’, ‘vrije tijd’ en ‘activiteit of 
evenement organiseren’.  
Onderaan de startpagina zal de nieuwsbrief komen en de uit-kalender.  

 
4.  Activiteiten voorjaar 

• 14-daagse van de jeugd evaluatie:  
JFJ: 170 kinderen aanwezig (425.55 euro) Veel volk dus opnieuw geslaagde editie!  
Roefeldag: 56 (34.99 euro) kinderen. Begint opnieuw naambekendheid te creëren!  
Kriebeldinges: 24 tieners.  
Eventueel nadenken over een nieuwe naam aangezien het langer duurt dan 14 dagen.  

• Buitenspeeldag evaluatie: 15,44 euro winst 



Springkastelen en laserguns waren een succes!   
• Openba(a)r evaluatie: verlies van 212.86 euro.  

Verwarring rond de datum. Volgende keer betere datum zoeken!  
• Popeiland 26 Juni 2019: 27 vrijwilligers waarvan 6 uit Moerbeke, opbrengst = +- 250 euro 

 

5.  Varia 

• Communicatieplan opmaken, promo rond de kadervorming subsidie en andere 
• Aanspreekpunt Scouts: PJ en Emma, niet Fanny  
• Jasper wil vanaf volgend jaar onafhankelijk zetelen en niet meer voor de Scouts 
• Datums jeugdraad opnieuw vastleggen en houden aan de agenda. Dit zal gebeuren op de 

volgende jeugdraad.  
• Eventuele opening van het nieuw gebouw op de startdag van KLJ 
• Kampvervoer KLJ, Antje vraagt dit na bij Seppe en brengt Geoffrey op de hoogte 
• Bedeelronde gemeente  
• Nadenken over hoe we de speelpleinwerking kunnen ondersteunen qua moniwerving!  

 

6.  Denksessie Meerjarenplan  

Brainstorm ‘wat kunnen we doen rond jeugdbeleid de komende 6 jaar’?  
Afzonderlijk verslag opgemaakt door Geoffrey, te vinden op Dropbox.  
 
 

 

Volgende jeugdraad  = niet vastgelegd op deze jeugdraad dus er zal een doodle 
opgemaakt worden in de jeugdraadgroep op Facebook.  

 


