VERSLAG

Verslag jeugdraad
Datum: woensdag 19 februari 2020
Uur: 19u30 – 21u30
Plaats: Chirolokaal Meerdonk
Aanwezig: Sander Boel, Piet Cornelis (scouts Sint-Johannes),Femke Lanssens (speelplein
Biezabijs) Jef Mertens, Dieter Paelinck, Annelore De Meyer (Chiro Meerdonk), Kaat Van
Royen (scouts Bermijn), Marte Schelfhout en Katrien Van Hooste (KLJ), Merel De Deckere
(Chiro Interjeugdig), Maaike De Rudder (burgemeester en schepen van Jeugd), Stefanie Van
Duyse (Jeugd, secretaris),
Agenda
Punt 1: goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
Punt 2: Strategisch meerjarenplan: samengevat
Via een raadpleging is er de voorbije jeugdraad input geleved voor de opmaak van het
Strategische Meerjarenplan (SMJP) 2020-2025. De finale beslissingsbevoegdheid lag echter
bij het gemeentebestuur. Er gebeurt wel een terugkoppeling naar elke adviesraad.
•

In 2019 werd het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt

•

Strategisch Meerjarenplan = plan tot op actieniveau voor komende 6 jaar

•

12 inspraakorganen konden input geven a.d.h.v. een workshop

•

Workshops vonden plaats in juni en september 2019

•

Voor elk inspraakorgaan selectie van 3 (van de 9) strategische doelstellingen
 = strategische doelstellingen die aansluiten bij thema(‘s) van
inspraakorgaan

De samenvattende powerpoint wordt aan het verslag toegevoegd. Leden die nog
opmerkingen of vragen hebben bij het mjp kunnen steeds bijkomende informatie bekomen bij
de burgemeester.
Het volledige mjp kan geraadpleegd worden op de website van de gemeente.

Punt 3: Nieuwe subsidievorm rond duurzame maatregelen aan het lokaal
Onze gemeente hecht veel belang aan het vereniginsleven en ondersteunt dit graag.
Daarnaast engageerde onze gemeente zich voor Waasland Klimaatland met een
vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2020 en het stimuleren van energiebesparende
maatregelen.
Op de gemeenteraad van 4 juli 2019 werd beslist om de toelage aan verenigingen
(tussenkomst in de kosten van elektriciteitsverbruik aan verenigingen met een eigen
accommodatie) te wijzigen naar een tussenkomst in energiebesparende maatregelen.
Zijn er plannen om het lokaal energiezuiniger te maken? Valt dit buiten het budget van de
vereniging? Is het bedrag hoger dan de jaarlijkse toelage? Dan helpt de gemeente door de
voorziene toelage voor de volgende 5 jaar in 2019, 2020 of 2021 in één keer uit te betalen.
Dit kan zowel volledig als gedeeltelijk gebeuren volgens het ingediende dossier.
Misschien werkte uw vereniging al dergelijke initiatieven uit? Dan kan u dit aan de gemeente
voorleggen op basis van de ontvangen facturen. Dit kan voor facturen die niet ouder zijn dan
1 januari 2018. Voor de facturen uit de periode van 1 januari 2018 tot en met 4 juli 2019 is er
een tussenkomst mogelijk van maximaal 50% van de totale toelage waar uw vereniging recht
op heeft voor de komende vijf jaar. De facturen daterend na 4 juli 2019 kunnen voor 100%
van de beschikbare toelage in aanmerking komen.
Dient u een aanvraag in? Dan beoordeelt het schepencollege deze aanvraag op basis van
een dossier waarin uw vereniging aantoont welke investering zij plant en wat het
energiebesparend effect hiervan is. U kan als vereniging advies vragen aan het Energiehuis.
Neem gerust contact op met Mark De Kimpe, deskundige Wonen en Patrimonium,
Welzijnshuis, Blokstraat 2, 03 202 80 00, mark.dekimpe@sint-gillis-waas.be.
Punt 4: Dag van de Jeugd
De dag van de jeugd wordt gepland op zondag 10 mei. Sander Boel neemt contact op met
een firma die springkastelen levert. Er wordt een deel voor de kleinste voorzien (-12) en een
deel voor de oudsten (+16). Het grootste aanbod blijft voor de 12 tot 16jarigen. Er worden
twee elektriciteitskasten voorzien vanuit de gemeente. De ehbo-medewerkers van de
Vlaamse Hulpdiensten worden gecontacteerd en de ijskar wordt gevraagd om met twee
karren te komen.
De drinkbekers worden dan ook verdeeld. Een oproep om van elke vereniging iemand met
de auto te laten komen om deze mee te nemen.
Punt 4: rondje gemeente en jeugdverenigingen
Gemeente
De nieuwe medewerker van Drugpunt Waas zal zich op een volgende jeugdraad komen
voorstellen.
Er wordt hulp gevraagd aan de jeugdverenigingen om te komen helpen op de
buitenspeeldag. Woensdag 22april tussen 13u30 en 17u ongeveer zoeken Jeugd en Sport
nog helpende handen om activiteiten mee te begeleiden (aan het KLJ-lokaal). Je ontvangt

hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Graag een mailtje naar sport@sint-gillis-waas als
iemand van je vereniging interesse heeft!
De evaluatie van het jeugdhuis staat volgende jeugdraad op de agenda.
Er is een nieuw systeem om kopijen te nemen voor je vereniging. Op 23 maart om 18u wordt
er een infomoment in de bib georganiseerd, Kerkstraat 67. Er is ook een brief verspreid naar
de verenigingen.
Elke vereniging kan een ehbo-opleiding vragen aan de Wase Hulpdiensten voor hun
leidingsploeg. De jeugdraad heeft hiervoor budget. De contacten en afspraken moeten wel
zelf gelegd worden. Bereikbaar via +32(0)496.87.36.63 of via email:
contact@dewasehulpdienst.be.
Verenigingen
Met de storm zijn er aan het lokaal van Chiro Meerdonk en scouts SGW enkele bomen een
beetje ontworteld. Dit wordt gemeld aan de technische dienst.
De busregeling van de Lijn wordt gewijzigd. De burgemeester neemt de opmerkingen van de
jeugdraad mee, dat de dienstverlening te beperkt is hen. Vooral ’s avonds en in het
weekend.
Het plein aan Teerling ligt oneffen, de technische dienst zal dit eens platwalsen.
Cultuur zal chiro Saleghem tijdig inlichten over het gebruik van de bekers (wie deze voorziet)
op de 11juli-viering.
Chiro Saleghem wenst hun drank-en drugsbeleidsplan aan te passen. Hiervoor kan je
contact opnemen met de medewerker van Drugpunt waas: Eline De Maesschalck:
elinedemaesschalck@cggwaasendender.be
Chiro Saleghem zoekt voorbeelden van goedkopere firma’s voor hun afvalophaling.
Cultuur zal Bermijn informeren ivm het bermino-fest.
Het probleem van de putten in de wegel aan het soutslokaal van SGW is doorgegeven aan
de technische dienst.
Punt 5: datum en locatie volgende vergadering
er wordt een volgend overleg via doodle vastgelegd

