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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  24/12/2020  

Uur:  20h00 

Locatie:  Online - Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 

Jari (voorzitter), Quinten (voorzitter), Fanny (penningmeester – Jong VLD), Steffi (JRK), Lisa (JRK), 
Merijn (SPW), Delphine (Scouts), Lotte (Onafhankelijk), Jasmien (KLJ), Antje (KLJ), Robbie 
(secretaris - jeugddienst),  
 
 

Verontschuldigd: 
Tabita (Onafhankelijk), Matteo (SPW), Emma (Scouts), Matthias (KLJ), Sarah (Schepen) 
 

 Vorig verslag 

 Opvolgpunten 

TOEGANG DROPBOX EN GOOGLE AGENDA VOOR IEDEREEN IN ORDE? 

Email adressen van Jasmien en Lotte werden toegevoegd → OK 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Op te volgen zodra het opnieuw mogelijk is om fysiek af te spreken 

PAROCHIERAAD INZAKE GEBRUIK PAROCHIEZAAL EN KLEINE KRING 

Op te volgen zodra het opnieuw mogelijk is om fysiek af te spreken 

SPEELBOS 

Afspreken met Jasper en Seppe om vanaf maart 2021 het speelbos speelklaar maken i.s.m. de 
gemeentelijke technische dienst én de leden van de Jeugdraad/jeugdverenigingen. 

SOCIAAL HUIS (VOEDSELBEDELING/KANSARMOEDE 

Geen voedselbedeling via de jeugdverenigingen, maar eventueel jeugdlokalen kunnen tijdens de 
werking wel gebruikt worden als afhaalpunten. 

GENERATIE ROOKVRIJ 

Promotiemateriaal is besteld, acties vanaf februari 2021 (op te volgen door Kim) 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd.  
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 Beleid  

 Adviezen 

INGEDIEND 

VERLAGING LEEFTIJD GAS BOETES NAAR 14 JAAR 

Negatieve reacties op het artikel ondanks e positieve boodschap. 

 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Toekomstplannen 2021 

 

500 KG GRATIS AFVAL 

Toekomstplannen 2021 

 

KAMPVERVOER 

Steffi en Antje geven aan dat er een tijdsaanduidng moet zijn (per jaar, per kamp, aantal dagen) 
én het duidelijk moet zijn dat het advies gaat om een gratis heen- en terugrit. Deze 
dienstverlening voor alle verenigingen ook duidelijk kenbaar maken op de gemeentelijke website 
bij het luik “dienstverlening”. Quinten zal deze punten toevoegen en dit advies verder afwerken. 

 

OP TE VOLGEN 

LANDSCHAPSPLAN BLOEMENWIJK 

Natuurlijke speelelementen voorzien (ev. gelinkt aan de historische plaats → Suikerfabriek, 
spoorweg, …). Het wandelpad opleuken en aantrekkelijk maken (d.m.v. figuren, ev. plaatselijke 
kunstenaars inschakelen om deze figuren in hout of keramiek te maken). Een nieuwe naam 
voorzien voor deze plaats → via participatietraject (buurtbewoners, inwoners, verenigingen, …). 
Logistieke voorzieningen voor de evenementenweide (stroomvoorziening, aansluiting op de 
riolering, verharde ondergrond om een tent te plaatsen) + reglement i.f.v. het gebruik om geen 
extra overlast met de buurtbewoners te creëren (bv. max. 1 activiteit per maand na 22 uur). 

 

AFVAARDIGING GECORO 

Quinten zal dit advies verder opvolgen. 
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 Subsidies 

AANPASSING SUBSIDIEDOSSIER – STAND VAN ZAKEN 

Binnenkort volgt een update. Hou de dropbox in de gaten! 

SUBSIDIES BRANDVEILIGHEID 

Frequentie rondgang/controlebezoek = 5 jaar, dus kunnen de kosten voor 5 jaar verzameld 
worden OF kosten over 5 jaar gespreid worden 

KADERVORMING -AANBOD JEUGDRAAD 

Ideeën voor een kadervorming (vooral leidinggerichte vormingen) kunnen toegevoegd worden in 
de dropbox onder het mapje “ideeën kadervorming”. 
 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN 

Momenteel “on hold” → op te volgen in 2021. 
 

CORONASUBSIDIES VERENIGINGEN 

Momenteel is er een definitief reglement en invulformulier. R werden extra tekstvakken 
toegevoegd bij elke in te vullen tabel én de gegevens van de contactpersonen staan vermeld 
zodat men deze kan contacteren bij moeilijkheden. Er is een compromis gemaakt waarbij de 
verenigingen géén facturen moeten indienen voor de eerste € 100. 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

AANWERVING HALFTIJDS JEUGDCONSULENT 

De selectieprocedure is voltooid. Vanaf 1 februari 2021 zal Kim Collewaert Robbie opvolgen als 
halftijdse jeugdconsulent. Donderdag 31 december 2020 is de laatste officiële werkdag van 
Robbie, dus vanaf 1 januari 2021 zal er gedurende één maand geen jeugdconsulent zijn. 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

Jari en Quinten zullen de content opvolgen en berichten posten op de sociale media. 

Vanaf 1 februari 2021 zal Kim beheerder worden van de Facebook- en Instagrampagina 
Moerbeke Jeugd. 

 Financiën 

 Huidige situatie 

Het is een lang verhaal, maar de Jeugdraad heeft een nieuwe rekening. 
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 Begroting 

De begroting kan goedgekeurd worden. OK. 

 

 Activiteiten 

 Evaluatie activiteiten 

 Aankomende activiteiten  

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Datum: vrijdag 5 februari 2021: coronaproof alternatief. DE Jeugdraad zou een (groeps-)spel + 
goodie bag (met hapjes en drankjes) per jeugdvereniging voorzien, zodat de leiding bij hun eerste 
fysieke samenkomst het spel reeds coronaproof kan spelen. Fanny zal dit verder uitwerken. 
 

 Varia 

ANTJE 

Als er in de Jeugdraad teveel “gepushed” wordt door de Schepen of een Gemeenteraadslid, mag 
hierop gerust feedback gegeven worden. Geen problemen binnen de Jeugdraad. De 
aanwezigheid van Antje en Sarah wordt beschouwd als nuttig en zinvol. 

 

MERIJN 

Kunnen we als Jeugdraad reageren op commentaren op Facebook (Moerbeke-Waas)? 

Ja, we kunnen een gezamenlijk antwoord, gedragen door de Jeugdraad, posten op Facebook. 
We kunnen onderbouwde informatie (o.a. feiten en cijfers) delen zonder iemand persoonlijk aan 
te vallen. TO DO: Jeugdraad toevoegen in de FB-pagina Moerbeke-Waas. 
 

 

. 

  

Volgende jeugdraad:  

Donderdag 18 februari 2021 om 20 uur – online via Teams 


