VERSLAG

Verslag jeugdraad
Datum: woensdag 17 juni 2020
Uur: 19u30 – 21u
Plaats: Raadzaal
Aanwezig: Sander Boel (scouts Sint-Johannes), Jef Mertens, Dieter Paelinck, Annelore De
Meyer (Chiro Meerdonk), Janne Van Peteghem, Emma Caals (scouts Bermijn), Eline Van
Driessche (Musc vzw), Marte Schelfhout en Jolien Vael (KLJ), Maaike De Rudder
(burgemeester en schepen van Jeugd), Stefanie Van Duyse (Jeugd, secretaris),
Verontschuldigd: Femke Lanssens (speelplein Biezabijs), Merel De Deckere (Chiro
Interjeugdig),
Agenda
Punt 1: goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. Er wordt nog een benadrukt dat er een
subsidie is om energiezuinige maatregelen uit te voeren aan het lokaal. Info is te bekomen
bij dienst Wonen in het Welzijnshuis: mark.dekimpe@sint-gillis-waas.be
Het nieuwe systeem om kopijen te nemen ligt even stil. Voor kopijen kan je voorlopig het
onthaal contacteren in het gemeentehuis: info@sint-gillis-waas.be
Een evaluatie van de jeugdhuiswerking wordt uitgesteld naar het najaar.
Punt 2: GAS-reglementering
Er wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke jeugdraad over een aanpassing van de
GAS-reglementering.
Er is een aanpassing van het reglement op komst. Onder andere het voorstel om de leeftijd
te verlagen van 16 naar 14 jaar wordt besproken.
De gemeentelijke jeugdraad adviseert dit negatief. De noodzaak is er in Sint-Gillis-Waas niet
en de begeleiding van de jongeren kan beter opgevolgd worden door het jeugdparket.
Besluit:
De jeugdraad adviseert na overleg om de leeftijd binnen de GAS-reglementering niet te
verlagen naar 14 jaar.

Punt 3: noden verenigingen na Corona
De informatie rond de corona-richtlijnen wordt goed opgevolgd en doorgegeven via de
koepelorganisaties. Hier is geen extra nood aan ondersteuning.
Er wordt aan de jeugdraad gevraagd hoe ze de Corona-periode hebben doorgebracht. Of er
veel verliezen zijn geleden en of hun organisatie er niet te hard onder geleden heeft:
KLJ: de toekomstige evenementen zijn ‘on hold’ gezet. Er zijn kas-acties niet kunnen
doorgaan en hun verhuurinkomsten zijn verminderd.
Scouts sint-johannes: er zijn verschillende kas-acties niet kunnen doorgaan en de
verhuurinkomsten zijn verminderd. Ze denken tussen de 5 en 10.000euro hebben mislopen.
Er is nood aan financiële steun en eventueel hygiëne-pakketten voor de kampen.
Chrio Saleghem: de grote organisatie van september, Rock Saleghem zal voor hen
belangrijk zijn om de kosten op te vangen. Dit is echter nog onzeker.
Er is naast financiële steun ook nood aan extra kampmateriaal (sport en spel) omdat ze hun
kamp in drie bubbels willen organiseren.
Chiro interjeugdig: zij lieten weten dat ze financiële problemen hebben gekend en op de
valreep hun kamp hebben kunnen laten doorgaan.
Scouts Bermijn: zelfde verhaal als sint-johannes.
Musc: het kampvuurfestival is nog een vraagteken. Hierover beslist een volgende
veiligheidsraad. Ze hebben wel plannen om een beperkte editie te organiseren met een
beperkter publiek en ander concept (zomerbar bv).
Besluit:
Bij alle verenigingen komen er veel extra kosten aan om aan de hygiënemaatregelen te
voldoen tijdens de kampen. Er zijn ook geplande kas-acties niet kunnen doorgaan. Er is
duidelijk nood aan steun vanuit de Overheid of gemeente om hen terug een duwtje in de rug
te geven. Er leeft ook nog veel onwetendheid.
Er mag een terugkoppeling verwacht worden naar de verenigingen na het interne coronaoverleg. Er wordt financiële steun voorzien vanuit de Overheid. Welke vormen deze zal
aannemen, wordt nog concreet gemaakt.
Punt 4: rondje gemeente en jeugdverenigingen
Gemeente
De dag van de jeugd wordt uitgesteld naar het najaar. Dit wordt op een volgende jeugdraad
besproken.
Er wordt een doe-boek uitgedeeld bij alle jongeren tussen de 6 en 12 jaar met vele vakantieen ontspanningstips.

De herbruikbare bekers met alle logo’s op van de verenigingen zal in de loop van de zomer
persaandacht krijgen. De jeugddienst verwacht enkele leuke foto’s om bij het persartikel te
plaatsen.
Er wordt rond mobiliteit iets uitgewerkt dat er voorrang wordt verleend aan fietsers op het
spoorwegpad.
Verenigingen
Chiro Saleghem heeft zonnepanelen besteld via de subsidie energiezuinige maatregelen. Ze
sturen hier binnenkort een foto van door (voor een persartikel).
Er wordt gevraagd of er een bord (of hek) kan komen om aan te geven dat er enkel geladen
en gelost mag worden. Nu staan er vaak auto’s lang geparkeerd. (van buren of petanqueclub)
Scouts sint-Johannes:
-vraagt zich af wie het bord geplaatst heeft dat er geen auto’s mogen geparkeerd worden
aan het scoutslokaal. Ze hadden hier graag vooraf iets over gehoord.
-meldt dat er te weinig vuilbakken zijn op de gemeente. Aan het bos zijn er plannen om er bij
te plaatsen maar het mag er ook geen aanleiding worden om te gaan ‘storten’.
-geeft aan dat er soms een paard staat achter het scoutslokaal,
-vraagt of er binnenkort iets moet gebeuren om een gescheiden rioleringsstelsel te bekomen.
-geeft door dat er prikkeldraad op de containers van de korfbal ligt.
-vraagt of de frigo van het jeugdhuis al gemaakt is.
Musc denkt na over het gebruik van herbruikbare bekers. De nieuwe wetgeving legt op dat er
geen wegwerpbekers meer mogen gebruikt worden. Miwa biedt dit aan in hun uitleen-pakket.
Ze vragen ook tot wanneer de werken zullen duren aan de kerk van Sint-Gillis-Waas.
De KLJ vraagt om vooraf te communiceren wanneer de ‘knip’ er komt. Dan kunnen ze dit
doorgeven aan het verhuur-comité.
Scouts Bermijn vraagt hoelang de werken aan de Roomanmolen nog zullen duren.
Besluit
De vragen worden meegenomen en later beantwoord via mail.
Punt 5: datum en locatie volgende vergadering
er wordt een volgend overleg via doodle vastgelegd

