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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  07/02/2022  

Uur:  19u30  

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis 

 

Aanwezig: 

Jari (voorzitter), Lisa (JRK), Fanny (voorzitter – Jong VLD), Steffi (JRK), Merijn (penningmeester – 
SPW), Kim (secretaris – jeugddienst), Sarah (schepen), Delphine (scouts) 
Verontschuldigd:  

Rani (JRK), Emma (Scouts), Luna (KLJ), Antje (onafhankelijk), Christophe (KLJ), Ine (scouts) 
 

 Vorig Verslag 

 Actieve opvolgpunten 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Poll → resultaat? Nog heel weinig respons.  
Iedereen moet DRINGEND de poll invullen zodat de gekozen datum asap kan afgestemd en 
vastgelegd worden met Bataljong. Minimum 4 weken op voorhand is een must! 
Zodra datum vastligt facebookevenement aanmaken 
 
NOTA: Lisa + Jari moeten toolbox nog bekijken! 

SPEELBOS 

Nog geen email teruggekregen van Natuur en Bos. Fanny zal nog eens een reminder sturen. 

TENT JEUGDDIENST 

Stockage is ok voor de technische dienst, maar het beheer van de uitleendienst niet. 
Verenigingen zijn dus zelf verantwoordelijk voor het droog opvouwen van de tent. 

PLEINTJESPLAN 

Aanstaande donderdag meeting. Participatieplatform zal starten met de voortuin van Anton van 
Wilderode (cultureel thema) en het park in de Crevestraat. 

 Toekomstige opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Steffi heeft aan Jordy beschikbare data nagevraagd vanaf 19 april tot half mei, dit kan voor hem 
telkens op maandag. Zie hiervoor ook de poll op facebook. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 
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On hold. 

SKATEPARK 

CBS heeft zone A suikersite (waterkant) goedgekeurd. Kim neemt nog eens opnieuw contact op met 
skateparkbouwers om de mogelijkheden binnen budget te bekijken. Participatie van de jeugd 
(skaters) voor de uiteindelijk inrichting, hierbij gaat de voorkeur naar inbouw in plaats van opbouw in 
functie van geluid. 

KINDERGEMEENTERAAD  

Elyse van jeugddienst Wachtebeke gaf aan dat dit bij hen stil ligt wegens covid. Het is niet evident om 
in corona-tijden kinderen van verschillende scholen samen te zetten.  De kinderen die zetelen in de 
gemeenteraad werden bij hen jaarlijks verkozen via de scholen. Zij komen een aantal x per jaar 
samen, en meestal was de burgemeester hierbij ook aanwezig. 

→ proberen opstarten in September, en Kim al eens polsen bij De Palster en de Vlinderdreef of zij 
het zien zitten om verkiezingen te houden?  

→  4de leerjaar leert over het lokaal bestuur + brengt in dat jaar ook bezoek aan het gemeentehuis.  

Ideeën:  

- kant en klaar lesvoorbereiding voor de school maken (TO DO jeugddienst) hoe ze een 
verkiezing kunnen organiseren en hoe ze hierrond kunnen werken. 

- workshop(s)/brainstormsessies houden met kinderen om ideetjes uit hen te krijgen 

→ www.karakteradvies.nl → misschien bruikbaar voor spelletjes? 
→ Externe firma contacteren om een aantal namiddagen te brainstormen en workshops te 
houden (er is budget voorzien → € 2000  tweejaarlijks  binnen de meerjarenplanning voor 
een kindergemeenteraad)  

- Stembiljet + kotje van de verkiezingen daar laten zetten 
- Ipv kindergemeenteraad kinderen hun idee laten voorstellen tijdens jeugdraad in bijzijn 

burgemeester → samen brainstormen met hen! 
- Idee moet haalbaar en op korte termijn realiseerbaar zijn 
- Kinderburgemeester per jaar kiezen 
- Plechtige opening houden + lintje knippen door kinderburgemeester 

Werkgroep Lisa, Merijn en Kim → eens duidelijk afstemmen met elkaar →  deadline = september 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Op te volgen adviezen 

ONZICHTBARE KINDEREN 

Iedereen moet adviezen tegen volgende keer nalezen en opmerkingen erbij noteren →  terug te 
vinden op NAS. Te bekijken volgende jeugdraad. 

http://www.karakteradvies.nl/
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KEURING BRANDBLUSAPPARATEN 

Antje ging hiervoor een advies schrijven, maar ze is momenteel afwezig. Fanny zal polsen naar 
stavaza met Antje.  

 Subsidies 

Concreet moet de jeugdraad een volledig afgewerkt advies schrijven aan het CBS. Als er zaken 
gewijzigd zijn in een reglement, dan moet dit ook kort en bondig opgelijst worden, wat er nu juist 
veranderd is t.o.v. het oude reglement. Dan moet het naar de gemeenteraad ter goedkeuring. 
Sarah vraagt aan Barbara om een stappenplan te bezorgen aan de jeugdraad. 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Inclusievorming + Jordy (zie eerder vermeld) 

CORONASUBSIDIES 

Uiterlijk 14 februari indienen via gemeentelijk website. Momenteel enkel ontvangen voor de 
Papemutsjes. 
TO DO Kim en Robbie:  bevestigen dat we het ontvangen hebben + eind februari zullen ze nieuws 
hierover krijgen (Jari en Sarah zullen de ontvangen formulieren verwerken) Er wordt in totaal 19.000 
euro verdeeld. 
 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 
- Nieuwe website in wordpress (timing: eind maart) 
- Vergunning sportsite in afwachting + ze gaan proberen om nog eens in overleg te gaan met 

de buurtbewoners. 
- Er komt een lokale Moerbeke-bon die bij alle handelaars kan gebruikt worden, en niet 

louter bij de horeca. Hij kan digitaal aangekocht worden, maar ook in de bib, gemeentehuis 
en op termijn wellicht ook in de Carrefour. De Moerbeke feestbon zal op termijn eruit gaan. 

- Er komen 2 camperplaatsen in de gemeente (Rode Sluis + Boekweithof)   

 Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Aangepaste versie werd niet opgeladen door synchronisatiefout, juiste versie staat nu op de NAS. 

Oproep aan iedereen om dit na te lezen zodat we dit kunnen goedkeuren op de volgende jeugdraad.  

 Brainstorm doelstellingen 2022-2023 

Brainstorm doelstelling 2022-2023: waarop willen we gaan focussen?  

Een brainstormsessie houden (buiten de jeugdraad) en er een leuke activiteit aan koppelen. Jari 

heeft een poll aangemaakt in fb jeugdraad met volgende mogelijkheden: 

- Zondag 13 of 20 maart à 15u – 17u 
- Vrijdag 8 april à 20u 
- Zondag 10 april à 15u – 17u 
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 Communicatie 

 Aanstekersproject 

Lisa zal zich hiervoor engageren om dit op gang te trekken. Merijn zal Lisa ondersteunen. 

 Folder 14-daagse van de Jeugd 

Voorlopig enkel de paasactiviteiten van JRK ontvangen. Deadline is 8 februari! Woensdagochtend 9 
februari moet Kim alles aan Talissa aanleveren. Scouts zal nog info over paasontbijt leveren. Merijn 
eventueel nog voor de monitorenwerving. 

NOTA: Kim moet PUP studio (Myriam, 0476 93 87 07) contacteren = Crea-atelier in de Damstraat  

 Activiteiten 

 Afgelopen activiteiten 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Koud maar leuk! Ook afsluiten met kampvuur was heel gezellig.  Elk jaar elders afsluiten? 
OPMERKING:  

1. Naar toekomst toe moet dit veel vroeger naar iedereen van jeugdverenigingen 
gecommuniceerd worden, want nu werden er tot op het laatste moment nog mensen 
uitgenodigd voor het evenement.  

2. Spijtig dat niet iedereen van bij het begin aanwezig was, waardoor er wel wat overschot was, 
en uiteindelijk kostelijker dan nodig was. 

 Aankomende activiteiten 

ZWERFVUILACTIE 19/03/2022  

Oproep aan verenigingen om deel te nemen!  

ROEFELDAG OP 6 APRIL 

Kim neemt verdere uitwerking met Sarah op. 

JUMP FOR JOY OP 17 EN 18 APRIL 

Wie ziet het zitten om de kantine open te houden of toezicht te houden in de hal? Kantine-
inkomsten zijn voor de jeugdverenigingen! Elke dag van 10-13u en van 14u-17u. 

BUITENSPEELDAG OP 20 APRIL 

= Hulp jeugdraad + werkgroep ASAP opstarten (Kim, Merijn, Delphine en Fanny) 
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OPMERKING: BKO Alles Kids heeft gevraagd om dit te organiseren op speeltuin de vlinderdreef 
omdat dit afgebakend terrein is OF er moet een afgebakende zone zijn voor de 
kleine kindjes in het gemeentelijk park 

Kim heeft springkasteel reeds gereserveerd (Kruibeke)  

POPEILAND OP 29 JUNI 

Kim heeft laten weten dat de jeugdraad van de partij zal zijn maar moet nog laten weten dat we 
chipskraam willen doen (eerst afstemmen met Elyse) + voorkeur security!!! 

FILMNAMIDDAG/-AVOND 

Nieuwe filmavond inplannen en dit op zaterdag 7 mei. Hetzelfde werkgroepje van vorige keer (Fanny, 
Jari, Delphine en Emma). 

TEAMBUILDING VOOR LEIDING JEUGDVERENIGINGEN 

Werkgroep: Merijn + Lisa + Delphine + Luna → deadline:  najaar 

 Varia 

Overzicht taken 

Algemene TO DO’s 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

Poll invullen op facebook (inclusievorming; 
brainstormsessie; vorming Jordy) 

− iedereen ASAP 

PUP Studio contacteren − Kim ASAP 

Bataljong contacteren inclusievorming − Kim ASAP 

Oproep openhouden kantine Jump for Joy − Alle jeugdverenigingen ASAP 

Adviezen onzichtbare kinderen lezen (zie 
NAS) 

− iedereen 22/03/2022 

Huishoudelijk reglement nalezen (zie NAS) − iedereen 22/03/2022 

Buitenspeeldag vormgeven − Kim/Merijn/Delphine/Fanny 22/03/2022 

Scholen contacteren ivm verkiezingen 
kindergemeenteraad 

− Kim 22/03/2022 

Popeiland – verzoek tot chipskraam en 
security 

− Kim 22/03/2022 
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Toolbox − Jari/Lisa 22/03/2022 

Natuur en Bos reminder sturen Speelbos − Fanny 22/03/2022 

Kant-en-klaar lespakket maken voor 
kindergemeenteraad 

− Kim Juni 2022? 

JAC contacteren voor uiteenzetting − Jari/Fanny 
September 
2022 

 

Adviezen 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

Onzichtbare kinderen 

Creëer meer gevarieerde en veilige speel- en 
ontmoetingsruimtes 

− Antje  

− Pieter-Jan 

Mee in werkgroep 
pleintjesplan. 

Betrek kinderen en jongeren bij elke 
beslissing die hen aangaat via een formele 
participatiestructuur.  

− Kim 
Kim volgt op via 
kindergemeenteraad 

Ga voor een integraal, lokaal jeugdbeleid op 
alle beleidsdomeinen  

− Fanny 7/02/2022 

Maak alle communicatie kind- en 
jongerenvriendelijk  

− Christophe 7/02/2022 

Andere 

Keuring brandblusapparaten − Antje 22/03/2022 

 

Werkgroepen en dergelijke 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN 

Oude sporthal 
− Fanny 

− Tabita 

− Kim 

Buitenspeeldag 20 april 

− Merijn 

− Fanny 

− Delphine 

− Kim 
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Speelbos 

− Fanny 

− Merijn 

− Steffi  

− Antje 

Pleintjesplan 
− Antje  

− Fanny 

Aanstekerproject − Lisa 

Inclusie - toolbox 
− Jari  

− Lisa 

Kindergemeenteraad 
− Merijn 

− Lisa 

− Kim 

Filmnamiddag/avond 7 mei 

− Jari 

− Fanny 

− Emma 

− Delphine 

Teambuilding voor leiding jeugdverenigingen 

− Merijn 

− Lisa 

− Delphine 

− Luna 

 

 

 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Dinsdag 22 maart om 19u30 

 

Locatie: raadzaal gemeentehuis 

 


