AGENDA JEUGDRAAD
Datum: donderdag 23 september 2021 om 19u00
Plaats: Lokalen KLJ SGW
Aanwezig: Maaike De Rudder (burgemeester), Matthias Van Zele (waarnemend GR-lid) Piet
Cornelis en Simon Van de Voorde (Scouts Sint-Johannes), Toon Van Puyvelde, Victor Van
de Putte (Scouts Bermijn), Annelore De Meyer (Chiro Saleghem), Marte Schelfhout en Jolien
Vael (KLJ), Hans Mennes (Jeugddienst en verslag), Sander Boel (voorzitter JR, Scouts SintJohannes)

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
2. Dag van de jeugdbeweging – 22 okt 2021 (flyer!)
Uitleg door burgemeester.
Op 22 oktober willen we voor de dag van de jeugdbeweging onderstaande zaken
voorzien.
Doelgroep middelbare studenten + leiding: Ontbijt aan het gemeentehuis met
koffiekoeken en een drankje in de ochtend.
Doelgroep lagere school: Een springkasteel voorzien op iedere lagere school +
gadget met logo van de gemeente. Er wordt een flyer gemaakt met alle
jeugdbewegingen op.
De jeugdraad volgt het idee van de koffiekoeken in de ochtend niet. De meeste
jongeren gaan immers al naar het grotere evenement op de grote markt in SintNiklaas. Daar zijn ze dan al dichter bij hun school. Indien ze hier zouden komen
moeten ze om 8 uur nog een bus vinden om richting Sint-Niklaas te gaan of dan nog
vertrekken met de fiets en dat ligt moeilijker.
Het gemis van gezamenlijke activiteiten zoals Y4Y werd wel aangegeven.
Besluit: Op 22 oktober GEEN ontbijtactie zelf organiseren maar wel het gevraagde
springkastelen voor de lagere scholen voorzien.
3. Instagram Sint-Gillis-Waas
De gemeente heeft sinds deze zomer hun eigen Instagrampagina.
Om de zoveel tijd willen we een jeugdvereniging in de kijker plaatsen. Daarom de
vraag om enkele leuke foto’s te voorzien met een (klein) beetje uitleg om op
Instagram te kunnen plaatsen.

4. Uitnodiging inhuldiging warme Williambanken- 2 okt 2021
Alle leden van de jeugdraad zijn uitgenodigd voor de feestelijke inhuldiging van de
Warme Williambanken op zaterdag 2 oktober om 11 uur. Meer info in de uitnodiging
in bijlage.
5. Duwtje in de rug (Info Welzijn)
Hans licht de maatregel Zoom 18/25 van de Federale Overheid via de OCMW’s toe.
In het kader van de coronacrisis, heeft de federale regering beslist om jongeren en
studenten via de OCMW’s te ondersteunen. Jongeren hebben immers door de
coronacrisis specifieke problemen ondervonden.
Meer info in de flyer.
6. Aanvragen huur JH
Nu Corona stilletjes ruimte maakt staat het jeugdhuis terug in de etalage om te
verhuren. De eerste aanvraag voor het gebruik is alvast binnen van de scouts voor
hun Jincafé.
7. Aanvraag nieuw lid jeugdraad
De jeugdraad neemt kennis van de aanvraag van Malak Al-Mafarji om lid te worden
van de jeugdraad. Malak maakt geen deel uit van een jeugdvereniging en de
jeugdraad denkt dat dit wel een meerwaarde kan zijn. We nodigen Malak uit om deel
te nemen tijdens de volgende Jeugdraad.
8. Rondje
a. Subsidies
Dit werkingsjaar hoeven de jeugdverenigingen géén uitgebreide dossiers
binnen te brengen om subsidies aan te vragen.
De manier van werken zal herbekeken worden om deze procedure in de
toekomst ook te vereenvoudigen.
Wat wel nog mag ingediend worden zijn de aanvragen subsidies voor
kadervorming. De dienst Jeugd plaatst de nodige documenten nog eens ter
herinnering in de FB-groep Jeugdraad.
De lopende subsidies energie worden toegelicht.
b. Gemeente: kampvervoer, Jeugdhuis, kampen, opstart evenementen?
De kampen zijn vlot verlopen en ook de contacten betreffende het
kampvervoer met firma De Roeck verliepen vlot. De evenementen beginnen
terug vlot op te starten. Het huidige standaardsluitingsuur van 2 uur voor het
jeugdhuis blijft echter een drempel om het te huren.
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c. Buren KLJ & Scouts (Piet Cornelis)
Tijdens de leefweek van de Scouts Sint-Johannes vond er een gesprek plaats
tussen een buur en de leiding van de scouts. Na klachten spraken ze af om
na 22 uur geen lawaai meer buiten te maken en naar binnen te gaan. De
buren vonden dit goed maar klaagden dan de dagen erna over het lawaai dat
binnen werd gemaakt. De leiding haalt aan dat bij eerdere gesprekken een
‘groene’ zone en een ‘rode’ zone werd afgesproken. Momenteel kunnen ze
zelfs in hun ‘groene’ zone geen kampvuur meer houden zonder dat de buren
dit als overlast aanzien. De scouts onderneemt wel pogingen om tot een
compromis te komen met de buurman. Zo is de gsm-nummer van Rinke De
Bo reeds gegeven om bij een eerste klacht naar te sturen en steekt de scouts
bij evenementen altijd briefjes in de brievenbussen.
De vraag komt vanuit de scouts om het terrein achter hun lokalen te mogen
gaan gebruiken om een kampvuur te maken. Zo zijn ze nog verder verwijderd
van de bebouwing. Jeugd bekijkt de mogelijkheden.

d. Jeugdverenigingen
i. Scouts Bermijn
Scouts Bermijn vraagt om het speelbos in de Vinderhoutweg te
snoeien zodat ze daar terug kunnen spelen.
De melding van processierupsen wordt opgevolgd door onze diensten.
Ze vragen bij een volgende melding een foto te nemen van de plaats
waar deze zitten zodat ze gericht kunnen bestrijden.
Bij een eerdere controle werden er geen processierupsen of
overblijfselen hiervan aangetroffen.
De scouts heeft ook al geregeld bezoek ontvangen van de politie na
klachten over geluid van de buren. Hun poort is ook stuk gemaakt door
onbekenden en hiervoor gaan ze nog een melding maken bij de
politie.
Ze barsten op de huidige locatie uit hun voegen door alweer een
stijging van het aantal leden. Momenteel zijn ze met 220 leden en 40
leiding. Ze vragen of er een overleg mogelijk is met de gemeente om
de mogelijkheden te bekijken om de site uit te breiden.
Het oor eens te luisteren leggen bij dienst Onderwijs naar
mogelijkheden bij de huidige bouwwerken om daarna in gesprek te
gaan .
Op korte termijn vragen ze een tijdelijke fietsenstalling op de Dries
tijdens hun activiteiten zodat niet alle fietsen in de ingang van hun
gebouwen moeten geplaatst worden.
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ii. Scouts Sint-Johannes
De Scouts vraagt naar de stand van zaken i.v.m. het asbestdossier.
Hans vraagt dit na bij Wim.
iii. Interjeugdig
Niet aanwezig.
iv. Chiro Saleghem
De vraag om het park te snoeien aan hun lokalen.
2 oktober houden zij hun kib&rib-festijn.
Het podium stond niet optimaal geplaatst. Moest het meer gedraaid
geweest zijn had de capaciteit hoger gelegen.
In de toekomst gaan ze bij hun aanvraag een plan uittekenen en
meesturen zodat dit beter kan opgevolgd worden.
v. KLJ SGW
vi. Organisatie Kampvuurfestival
Het kampvuurfestival 2022 zal doorgaan op 13 augustus. De aanvraag
werd reeds ingediend.
vii. Speelpleinwerking
Niet aanwezig maar zij gaven mee dat indien er hulp nodig is voor de
dag van de jeugdbeweging dat zij paraat staan.
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Besluit:
Wat

Opvolging door

22 oktober 2021
Dag van de jeugdbeweging: springkastelen op de
lagere scholen + bandjes aanvragen.
Activiteit aanmelden op de website.
Flyer jeugdverenigingen opmaken

Jeugddienst

Jeugdbewegingen
(Foto doorsturen)

Na overleg met de
burgemeester géén
bandjes bestellen
maar wel gadget met
logo op.
Jeugdverenigingen
graag een duidelijke
foto + infogegevens
doorsturen naar
jeugd! (ASAP)

Instagram
Iedere jeugdvereniging + speelpleinwerking stuurt
foto’s + informatie naar jeugd@sint-gillis-waas.be

Jeugdverenigingen
Speelplein Biezabijs
Tienerwerking

Jeugdvereniging in
de kijker. Doorsturen
naar jeugd!

Huldiging Warme Williambanken
Uitnodiging in bijlage terug te vinden.

Iedereen

Nieuw lid jeugdraad
Uitnodigen op de volgende JR

Jeugddienst

Kampvuurplaats Scouts Sint-Johannes
Mogelijkheid terrein erachter?

Jeugddienst

Stand van zaken asbestdossier scouts

Jeugddienst

Subsidies
Documenten nog eens in FB-groep plaatsen

Jeugddienst

Scouts Bermijn:
Vraagt gesprek ivm met mogelijkheden naar
uitbreiding.

Jeugddienst

Mail verzonden met
uitnodiging.

Op 2 november komt
er een firma ter
plaatse. Iedere
wijziging in dossier
wordt doorgesproken
met eigenaar terrein.

Mogelijkheid voor een tijdelijke fietsenstalling aan hun
lokaal. (desnoods een die ze zelf binnen en buiten
kunnen plaatsen)
Snoeien bos vinderhoutweg
Chiro Saleghem
Snoeien park aan lokalen

Jeugddienst

Werkbon
aangevraagd voor
controle + ophalen
groenafval
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De volgende jeugdraad zal eind november of begin december doorgaan. De correcte datum
zal nog bepaald worden via de Doodle.
Met jeugdige groeten
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BIJLAGE 1: Uitnodiging inhuldiging Warme Williambanken.

Bijlage 2: maatregelen Zoom 18/25
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