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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  11/05/2021  

Uur:  20u00 

Locatie:  Online - Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 

Quinten (voorzitter), Fanny (penningmeester – Jong VLD), Steffi (JRK), Lisa (JRK), Merijn 
(SPW), Lotte (Onafhankelijk), Jasmien (KLJ), Antje (KLJ), Kim (secretaris - jeugddienst), Emma 
(Scouts), Sarah (Schepen), Mateo (SPW), Pieter-Jan (Scouts), Tabita (Onafhankelijk). 
 
Verontschuldigd: 
Delphine (Scouts), Senne (KLJ), 
 

 Vorig Verslag 

 Opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Mooie vooruitzichten, dus het lijkt interessant om hem opnieuw te contacteren. 
Lisa zal hem erover aanspreken aanstaande zaterdag tijdens hun activiteit. 
Jordy zou EHBO-cursussen kunnen geven → polsen welke periode hij zou kunnen. 

PAROCHIERAAD INZAKE GEBRUIK PAROCHIEZAAL EN KLEINE KRING 

De drankprijzen liggen nogal hoog waardoor je er als vereniging niet veel meer aan overhoudt. 
Misschien compromis proberen maken om het voor jeugdverenigingen goedkoper te maken, 
zeker voor de kleinere (JRK, SPW, jong VLD) → vereiste voor het gebruik van de parochiezaal = 
publiek evenement zodat iedereen welkom is. Sarah gaat Guido mailen ivm de bezorgdheden en 
om een afspraak te maken. 

SPEELBOS  

Het broedseizoen loopt van 15 maart – 15 juli, waardoor er nog niet in gewerkt kan worden. 

Terug op te nemen in september. 

GENERATIE ROOKVRIJ 

Kim bekijkt asap om dit te verdelen, en om er een actie mee te doen rond 31/05 Wereld Anit-
Tabakdag om dit nog eens extra in de kijker te zetten.  

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Tegen de volgende vergadering eens alles opnieuw oprakelen, en kijken hoe we hiermee verder 
aan de slag gaan → werkgroepje opstarten. 
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ONZICHTBARE KINDEREN 

TO DO: over brainstormen tijdens de volgende fysieke vergadering.  

(= kwetsbare kinderen die zich zorgen maken waardoor ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn.) 

MOERBEKE FEESTBON 

Jari moet deze nog verder verdelen. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

De sloop zal normaal eind oktober/begin november gebeuren. Sarah geeft aan om te mikken op 
de kerstvakantie → ze polst naar een exactere timing. 
 
Reeds voorgestelde activiteiten: paintballtornooi, graffiti-workshop, knalfuif op oudejaarsavond 
→ samen met de sportraad  organiseren zodat we kunnen rekenen op de overkoepelende 
subsidiepot. 
TO DO:  

• Paintballbedrijf contacteren → willen zij dat een week uitbaten (materiaal, verzekering, 
begeleiding + toffe aankleding)? 

• Oproep naar verenigingen → wie wil iets organiseren? 

• Werkgroep opgericht → Fanny, Tabita, Kim 
Als we min of meer concrete planning hebben, kunnen we aan de slag gaan. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Ingediende adviezen 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Er zou eerst een openbaar toilet in de Crevestraat komen, en dan pas in het park. Sarah gaat 
luisteren of er meer nieuws is over concrete timing en bespreekt dit met Koen  

500 KG GRATIS AFVAL 

Volgens Sarah is het beter om het afvalreglement te herbekijken dan met alle jeugdverenigingen 
te overleggen en samen een intercommunaal voorstel te doen; wellicht is het anders allemaal 
moeite voor niets. Maar dan moeten we budget vrijmaken van onze eigen werkingsmiddelen om 
dit te bekostigen (cfr afvalreglement) CONCLUSIE: we gaan het laten voor wat het is. 

 Op te volgen adviezen 

AFVAARDIGING GECORO 

Nu Jasper niet meer in de jeugdraad zit, is het de bedoeling dat we iemand proberen laten 
zetelen in Gecoro. Dit is vooral interessant naar ruimtelijke ordening toe, maar tijdens deze 
legislatuur heeft de jeugdraad volgens Sarah daar nu meer inspraak in. Quinten vraagt na bij 
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Patrick of het interessant is voor de jeugdraad om hun tijd daarin te investeren of niet  en om in 
afwachting van een zetel adviezen aan ons te vragen m.b.t. jeugdbelangen.  
Indien er echt geen andere geïnteresseerde is, ziet Fanny het zitten om daarin te zetelen. 

 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 

Jari en Quinten zullen alle info bezorgen aan Kim zodat dit naar het CBS kan gaan. 

SUBSIDIES BRANDVEILIGHEID 

Sarah en Kim ontvingen een e-mail van KLJ en vzw ’t Venneken om de jaarlijkse keuring van 
brandblusapparaten terug in gemeentelijk beheer te steken zoals vroeger. 
Na rondvraag tijdens deze jeugdraad blijkt dat de vraag er nog steeds is vanuit de jeugdraad om 
de brandblusapparaten mee te nemen in het contract van alle gemeentelijke infrastructuur, en dat 
het door de gemeente beheerd wordt (zowel organisatorisch als financieel).  
Sarah gaat dit opnemen en vraagt na bij Bart (technische dienst) wie wel en wie daarin niet 
opgenomen zit. 
OPGELET: de ronde van de brandweer staat los van de brandblusapparaten. 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Kadervorming moet gestimuleerd en aangeboden worden vanuit de jeugdraad. Op dropbox is er 
een lijst waar bepaalde vormingen opgelijst staan. Ideeën mogen daarin ook gezet worden.  

Kim kijkt na of JAC, Awel, WATWAT, Logo gezond +,… vormingen aanbieden rond mentaal 
welzijn. Voorbeeld vorming: ‘Hoe kan je je kinderen bezig houden tijdens telewerken?’ 

 Coronasubsidies verenigingen 

Dit werd ondertussen gestort. Er is nog ¼ van het bedrag over en dit zal volgend voorjaar gestort 
worden. De verdeling hiervan is nog niet gekend.  

 Participatie pleintjesplan 

Een aantal pleintjes moeten worden heringericht (Crevestraat, gemeentepark, bloemenwijk, 
Bremstraat,…) . Tijdens deze legislatuur moeten we op zijn minst weten welk pleintje we wanneer 
gaan aanpakken, en wat we exact waar willen (niet overal hetzelfde, vb. niet overal 
petanqueplein of basketbalplein,…).  
We zijn op zoek naar 1 à 2 vertegenwoordigers van alle werkgroepen om samen met Koen en 
Sarah een groot plan van aanpak op te stellen. Eens dat pleintjesplan is afgeklopt kunnen we 
naar de bewoners onze visie overbrengen en hier verder aan gaan sleutelen om dit concreet een 
invulling te geven. Pieter-Jan en Antje hebben interesse als vertegenwoordigers. 
Tegen 2 juni moeten kandidaturen ingediend worden → Kim zal Talissa op de hoogte brengen 
van de kandidaturen van Pieter-Jan en Antje. 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

 Sportsite 
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Op 22/05 krijgen alle Moerbekenaren (via inschrijving vooraf) de kans om de werf eens te gaan 
bezoeken (zie www.moerbeke.be)  
Timing parking: eind mei 
Timing sporthal: eind oktober/begin november = nieuwe locatie jeugddienst en sportdienst. 
 
Tarieven gebruik sporthal? 
Het is de bedoeling dat het tarief voor verenigingen goedkoper is dan dat voor 
particulieren/Moerbekenaren en externen. De gemeente is dit tarief nog volop aan het bekijken.  
 
Tarieven gebruik openbaar voetbalveld? 
Vroeger kostte dit 20 €, maar het nieuwe voetbalveld mag gratis gebruikt worden voor tornooien, 
pleinspelen zoals voor speelpleinwerking,…   

 Skatehype 

De skatehype leeft echt in Moerbeke. Momenteel is er helaas geen budget voor skate-
infrastructuur. Kim en Veerle zijn bezig om een voorstel uit te werken naar het CBS toe om een 
warme oproep te doen om toch budget vrij te maken hiervoor. 
Er wordt ondertussen wel een skateinitiatie voorzien in juni, en daarna nog een 2de en wellicht 
ook een 3de. Bovendien speelt ook het idee om skatestraten (n.a.v. speelstraten tijdens de 
Buitenspeeldag). We willen dit georganiseerd krijgen tegen de zomer. 

 

 Opvolging voorzitters jeugdraad 

Quinten stopt als voorzitter van de jeugdraad. Hij wil graag nog een fysieke jeugdraad bijwonen 
die hopelijk zal doorgaan op 29/06. Er wordt een oproep gedaan naar een nieuwe voorzitter, die 
samen met Jari aan de slag zal gaan. Fanny stelt zich alvast kandidaat.  

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

Kim plant de berichtjes in die in deze contentplanning worden gezet. Graag ook steeds een 
mailtje indien er iets moet ingepland worden, want Kim kijkt niet dagelijks naar deze planning. 

 Aanstekersproject 

Heel wat mensen binnen de jeugdraad hebben de website al eens bekeken en er een aantal 
ideeën op gezet, die ondertussen ook al werden ‘aangestoken’.  
TO DO: Warme oproep aan iedereen om ideeën te posten/aan te steken op deze website 
(https://aanstekers.org/) en dit bekend te maken tijdens jullie activiteiten. 
Eens de aanstekerspagina van Moerbeke wat gevulder is, is het de bedoeling dat we over dit 
project communiceren op facebook. Quinten gaat hiervoor een tekstje schrijven, in de 
contentplanning zetten, en dan zal Kim hiervoor een fb-bericht maken.  

 Activiteiten 

https://aanstekers.org/
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 Evaluatie activiteiten  

14-DAAGSE VAN DE JEUGD  

o Roefelweek  
o Mysterieuze fotowedstrijd 
o Luisterwandeling (JRK) 
o Los-de-moord-op-wandeling  (JRK)  

Deze activiteiten werden allemaal positief onthaald, en de prijzen werden ondertussen ook 
bezorgd aan de winnaars. De tienerdeelname aan de mysterieuze fotowedstrijd was helaas veel 
minder dan gehoopt. 

BUITENSPEELDAG 21/04/2021 

De deelnemende speelstraten (4) hebben genoten van deze dag. Niet alleen de kinderen waren 
blij, maar ook de mama’s vonden dit een leuk initiatief en gezellig samenzijn met de buren. 

 Aankomende activiteiten 

SCHATTEN VAN VLIEG 

Tijdens de zomervakantie wordt er opnieuw de zoektocht ‘schatten van vlieg’ georganiseerd. 
Kim en Sarah roepen iedereen op om hun steentje bij te dragen door mee een opdracht te  
helpen verzinnen in het thema ‘zie jij wat ik zie?’ De zoektocht zal starten en eindigen aan de 
bibliotheek van Moerbeke en zal de korte monumentenroute volgen. Kim zal de route delen op de 
fb-pagina van de jeugdraad en de dropbox. Alvast bedankt voor jullie inbreng! 

 VARIA 

 Kampvervoer 

De KLJ en de Scouts vragen kampvervoer op 10 juli. Aangezien dit op dezelfde datum valt én in 
het weekend kan dit voor problemen zorgen. Lotte van KLJ en Pieter-Jan (scouts) nemen dit 
verder op met Kim om dit eventueel te verschuiven naar een andere datum.  

Kim moet de mogelijkheden tijdens het weekend ook nog bekijken met de Technische dienst.  

 Jong VLD viert feest op 3 juli 

Jong VLD bestaat 100 jaar op 3 juli en zal dat vieren met een live stream quiz met 
cocktailpakketten en een live dj. Zet deze datum alvast in jullie agenda! 

 Wifi scouts 

De scouts heeft geen internetaansluiting om gebruik te kunnen maken van de wifi van de 
sporthal. Sarah vraagt na om dit te voorzien. 

 Vragen speelpleinwerking 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugdraad Moerbeke 
Lindeplaats 7 
B-9180 Moerbeke - 6/6 - 

tel. 09 346 80 05 – fax 09 346 64 08 
www.moerbeke.be 

bankrekening BE92 0910 0030 9823 
 

• Merijn vraagt een sleutel van het kleinste poortje van de Vlinderdreef. Hij zal een mailtje 
sturen naar Kim om een sleutel te laten bijmaken. 

• Slechte staat barak materiaal SPW: Merijn stuurt een reminder naar de Technische 
dienst. 

• Merijn wil duidelijkheid over materiaalbudget → Sarah zorgt voor een meeting met Hilde, 
Kim, Sarah en Merijn om dit uit te klaren. 

• Coronamaatregelen zomervakantie: op 16/06 zal dit besproken worden 

 Offline jeugdraad 

De volgende jeugdraad zal, als alles goed loopt, eindelijk nog eens fysiek doorgaan en dit op de 
terreinen van de scouts. Er wordt bekeken om iets te voorzien van eten vooraf voor de 
geïnteresseerden (19u). Later hierover meer info. 

 

 TO DO’s (iedereen) 

➢ Website aanstekers.org bezoeken, ideeën posten en aansteken 
➢ Schatten van vlieg ‘zie jij wat ik zie?’ opdrachtjes bedenken (asap aub)  
➢ Nadenken over onzichtbare kinderen 
➢ Nadenken over activiteiten oude sporthal → vereniging mag apart iets organiseren! 
➢ Contentplanning 
 

Volgende jeugdraad:  

29 juni 2021 om 20 uur – Scoutsterreinen 


