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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  23/12/2021  

Uur:  20u00  

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis 

 

Aanwezig: 

Jari (voorzitter), Emma (Scouts), Antje (onafhankelijk), Lisa (JRK), Christophe (KLJ,  Fanny (voorzitter 
– Jong VLD), Merijn (penningmeester – SPW), Kim (secretaris – jeugddienst) 
Verontschuldigd:  

Sarah (schepen), Rani (Onafhankelijk), Ine (Scouts), Luna (KLJ), Steffi (JRK) 

 Vorig Verslag 

 Actieve opvolgpunten 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Voorstel nieuwe data: 

• Zaterdag 5 maart om 14u 

• Maandag 7 maart om 20u 

• Woensdag 9 maart om 20u 

• Vrijdag 11 maart om 20u 

• Maandag 14 maart om 20u 

• Woensdag 16 maart om 20u 
→ Poll aanmaken zodat alle verenigingen hierop kunnen stemmen  
→ 1 datum kiezen + tijdstip 
→ gekozen datum afstemmen met Bataljong en vastleggen (Kim) 

SPEELBOS 

Boomchirug Simon is met de werkgroep naar het Speelbos gaan kijken. Hij heeft een aantal 

belangrijke zaken meegegeven: 

➢ Bos is gezond 

➢ Invulling bos: Natuur en Bos bepaalt wat hier wel en niet mag gebeuren. Dus stel dat we 

willen rooien, bankjes willen zetten,… moet dit eerst ter goedkeuring bij hen aangevraagd 

worden.  

➢ Veiligheid  

→ er moet bekeken worden welke bomen te dicht op elkaar geplant staan.  

De minder sterke moeten dan gerooid worden om groeibelemmering tegen te gaan. 

→ In de zomer nog eens terugkeren (de bladeren waren allemaal afgevallen, dus 

moeilijk te bepalen bij kale bomen of er geen kapotte tussen zitten → kapotte boom 

= gevaar voor omvallen) 

→ Waarschuwingsbord voor teken plaatsen 

➢ Uitvoering: niet door technische dienst, maar door iemand professioneel 
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De werkgroep zal contact opnemen met Natuur en Bos, en hun ideeën aan hen laten weten + 

toestemming vragen. 

OMSCHAKELING SHAREPOINT IPV DROPBOX   

Iedereen heeft van Kim een paswoord en login gekregen. Mochten er problemen zijn met 
aanmelden, graag doorgeven aan Kim, dan neemt zij contact op met Thierry. 

JAC UITNODIGEN VOOR EEN UITEENZETTING 

JAC, organisatie die instaat voor het welzijn van jongeren en fysiek zowel in Lokeren als in Sint-

Niklaas zitten, komt op 7 februari langs voor een algemene kennismaking. Voor ons belangrijk om 

dan na te vragen wat zij exact doen, hoe wij reclame kunnen maken voor hen, voor wat precies 

kunnen we bij hen terecht,…? Zijn er nog zaken die we graag te weten willen komen van hen? 

TENT JEUGDDIENST 

Sarah ging bespreken op CBS of opslag & ontlening in beheer van technische dienst kan. Kim vraagt 
na of dit gebeurd is. 

 

 Toekomstige opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

On hold. Datum prikken van zodra covid wat meer onder controle is. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

On hold. 

SKATEPARK 

Budget = 100.000 € incl. BTW. De gemeente heeft een zone op de suikersite, nabij het peddelponton, 
voorzien voor de aanleg van een skatepark. Kim heeft offertes opgevraagd om te bekijken wat 
mogelijk is binnen het vooropgestelde budget en terrein.   

PLEINTJESPLAN 

Dringend vervanger Pieter-Jan gezocht. Vergadering elke 6 à 8 weken. Fanny sluit mee aan. 

KINDERGEMEENTERAAD 

Kim neemt dit nog eens op met jeugdconsulent van Wachtebeke. Van zodra Wachtebeke tijd heeft, 
zit Kim er mee samen om te bekijken hoe zij dit aangepakt hebben. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  
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 Beleid  

 Op te volgen adviezen 

ONZICHTBARE KINDEREN 

Een aantal personen (Antje, Pieter-Jan, Kim, Fanny en Christophe) stelden zich kandidaat om dit 
verder te bekijken. Dit moet steeds gekaderd worden waarom we op dit willen inzetten. De adviezen 
die er nog niet zijn, graag eerste versie tegen volgende jeugdraad. 

KEURING BRANDBLUSAPPARATEN 

Inventarisatie is OK. Antje is het allemaal van iedereen aan het oplijsten (brandblusapparaten, 
brandblusinstallatie en brandslang) en zal advies schrijven om dit in de gemeentelijke keuringsronde 
op te nemen.  

 Subsidies 

Sarah zou eens duidelijkheid moeten scheppen over de procedure qua wijzigingen want nu is het niet 
duidelijk hoe dit correct dient te verlopen → tegen wanneer (deadline) moeten we precies welke 
documenten aanleveren om iets in te dienen ter goedkeuring en moeten we steeds een advies 
schrijven, aanpassingen duiden,..? 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Inclusievorming + Jordy (zie eerder vermeld) 

CORONASUBSIDIES 

Basissubsidie van €125 i.p.v. €500 waarvan alle kosten dienen verantwoord te worden. Aantal 
evenementen die zijn doorgegaan (al dan niet met beperkingen) wegen zwaarder door ter beloning 
van het geleverde werk door de verenigingen. 
Excel moet nog in orde gebracht worden → Sarah af te stemmen met Jari. 
Komt in januari op de gemeenteraad. 
 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

Sarah is niet aanwezig. 

 Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Huishoudelijk reglement jeugdraad: wordt nog aangepast door Jari om tegen volgende jeugdraad te 

laten goedkeuren. Het verslag binnen de 2 weken (10 werkdagen) graag overmaken. 

We moeten ook gaan werken met een algemene to do-lijst. 

 Brainstorm doelstellingen 2021-2022 
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Brainstorm doelstelling 2021-2022  → waarop willen we gaan focussen? → misschien al eerder focus 

in werkingsjaar 2022-2023. Dit moeten we echt gewoon samen aan tafel live kunnen doen. 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

 Aanstekersproject 

In het voorjaar moeten we dit proberen lanceren. QR-codes op affiches met geheimzinnige 
boodschap à la Squid Game → te bekijken op volgende jeugdraad en dit concreter proberen maken. 

 Activiteiten 

 Aankomende activiteiten 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Alternatieve nieuwjaarsreceptie: sneukeltocht op zaterdagavond 5 februari. Start voorzien om 19u in 
het gemeentelijk park aan de pergola (Jari, Fanny en Kim bieden jullie hier aperitief aan). We 
wandelen daarna naar De Vlinderdreef (SPW), naar de scouts (samen met JRK) en eindigen op de KLJ. 
We voorzien per stopplaats +/- 1 uur, zodat iedereen later nog kan aansluiten. 

Elke jeugdvereniging voorziet een hapje en een drankje. 

14-DAAGSE VAN DE JEUGD 

Deadline voor digitale paasfolder = 7 februari!  Graag doorgeven aan Kim tegen dan wat jullie waar 
en wanneer precies gaan organiseren. 

TEAMBUILDING VOOR LEIDING JEUGDVERENIGINGEN 

Werkgroep → Merijn + Lisa + Delphine + Luna 

POPEILAND 

29/06/2022 →  jeugdraad heeft chipskraam, maar er moeten monitoren zijn. Afhankelijk van hoeveel 
je bent met je jeugdvereniging, krijg je een percentage van de inkomsten van de chipsverkoop. 

Security = voorkeur 😊 Kim laat weten dat de jeugdraad van de partij zal zijn. Af te stemmen door 
Kim met Wachtebeke (Elyse) of zij meehelpen of wat zij gaan doen. 

FILMNAMIDDAG/AVOND 

In mei eens een nieuwe filmavond inplannen? Volgende jeugdraad datum prikken. 

 Varia 

INVOEREN TO DO LIJST 
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Jari heeft een overzicht gemaakt van alle TO DO’s voor iedereen. Dit heeft ze nu mooi opgelijst in de 
agenda wat zeer overzichtelijk is. Bedoeling is om de TO DO’s reeds op te lijsten tijdens de 
vergadering, en dan kan dat direct op de NAS geplaatst worden. Dit overzicht kan ook nog 
meegestuurd worden met verslag en agenda indien wenselijk. 

 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Maandag 7 februari om 19u30 

 

Locatie:  online (Teams) 

 


