AGENDA JEUGDRAAD
Datum: maandag 20 december 2021 om 19u00
Plaats: digitaal
Aanwezig: Maaike De Rudder (burgemeester), Simon Van de Voorde (Scouts SintJohannes), Toon Van Puyvelde (Scouts Bermijn), Annelore De Meyer, Kato Cappaert (Chiro
Saleghem), Marte Schelfhout (KLJ), Merel de Deckere (Interjeugdig), Femke Lanssens
(Speelplein Biezabijs), Hans Mennes (Jeugddienst en verslag),
Verontschuldigd: Sander Boel (voorzitter JR, Scouts Sint-Johannes), Evelien Van Hove
(Chiro Saleghem)
Afwezig: Vzw Music (organisatie kampvuurfestival)

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
Wordt nog meegegeven dat de dag van de Jeugdbeweging een succes was. De
scholen en hun leerlingen waren zeer blij en tevreden. Bedankt aan de Jeugdraad
voor de feedback en ideeën!
2. Infrastructuursubsidies
Er zijn nieuwe infrastructuursubsidies vanuit de overheid. Jeugdverenigingen die hun
lokalen een boost willen geven bekijken dat best eens. De link plaatst Hans mee in
het verslag. Daar kunnen jullie zien welke mogelijkheden er zijn om steun te kunnen
krijgen van de overheid. Indien er jeugdverenigingen serieuze interesse hebben maar
er na het lezen van de mogelijkheden niet goed aan uit kunnen mogen ze gerust de
Jeugddienst contacteren om eens samen te zitten en te bekijken welke
mogelijkheden er zijn.
Er zijn drie focusgebieden bij de subsidies. Moest 50 000 te veel zijn mag je daar ook
een combinatie gaan maken tussen de drie gebieden.
1) Investeren in goede basisinfrastructuur (Ruimte deelbaar, ventilatie, uitbreiden
sanitair)
2) Investeren in veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en
jongeren.
(zet in op toegankelijkheid voor alle specifieke doelgroepen en vb. akoestiek,
verlichting… )
3) Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden
Met dit gebied wil de Vlaamse regering actoren stimuleren om de beschikbare

buitenruimte kind- en jeugdvriendelijker in te richten. (spel- en bewegings- en
ontmoetingsplekken)
De subsidie bedraagt max. 60 % van de totale kosten. 40 % zou dus eigen inbreng
moeten zijn. Het minimale subsidiebedrag bedraagt minstens 50 000 euro en max
250 000.
Volgende intekendatum is 15 juni 2022 dus nog wel tijd genoeg om eens te bekijken
met jullie leiding of infrastructuurverantwoordelijke of er eventueel nood is aan
vernieuwing/aanpassing en of er de nodige budgetten beschikbaar zijn.
Bijhorende link naar de website van Vlaanderen en Bataljong met meer info.
https://bataljong.be/relance-jeugd-hou-de-volgende-infrastructuursubsidies-hetoog#energiescans
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-enjeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-eninrichting-van-jeugdinfrastructuur

3. Eagle (aanvraag muziekactiviteit)
Vanaf 2022, vanaf de coronamaatregelen het toelaten moet een muziekactiviteit
minstens 42 dagen op voorhand aangevraagd worden. Afgelopen periode, door de
maatregelen die voortdurend veranderen, knepen ze bij cultuur geregeld nog een
oogje dicht voor de jeugdverenigingen wat betreft de aanvraagtermijn, maar vanaf
2022 gaan ze hier geen uitzonderingen meer op maken.
Als er verenigingen zijn die het gebruik van Eagle totaal niet kennen mogen ze dat
altijd laten weten. Collega Els van Cultuur geeft er dan graag een woordje uitleg bij.
Link naar evenementenloket gemeente Sint-Gillis-Waas: https://www.sint-gilliswaas.be/vrije-tijd/zelf-iets-organiseren-en-reserveren/evenementenloket
4. Studeren in het lokaal
Indien jullie graag terug stille studeerplaatsen aanbieden voor jullie leden en leiding in
jullie lokalen kan hier ook terug toelating voor worden aangevraagd. Geef een seintje
aan Jeugd. Het document voor de aanvraag plaatst Hans in de FB-groep. Voorlopig
is er nog maar één vereniging die dit aangevraagd heeft. (KLJ)
a. Vraag inwoner SGW
Er is een vraag van een inwoner om ook als niet-lid te kunnen gaan studeren
in de stille studeerplaatsen die de jeugdverenigingen open houden.
Er is vanuit de gemeente momenteel niet de mogelijkheid om te studeren in
de bibzaal wegens andere activiteiten van verenigingen. Wel in de leeshoek
van de bibliotheek tijdens de normale openingsuren (mét gratis koffie).
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De scouts gaf al aan dat het bij hen moeilijker ligt omdat er niet elke dag met
vaste uren gestudeerd wordt en als ze het openstellen zou er permanente
aanwezigheid moeten zijn van iemand van de leiding. Ook de KLJ geeft te
kennen dat zij dat praktisch niet haalbaar zien naargelang sleutels, corona etc
om de lokalen open te stellen voor niet leden.

5. Buitenspeeldag intro (20-04-22)
De buitenspeeldag zal volgend jaar plaatsvinden op 20-04-22 (normaal gezien) aan
de Roomanmolen in St-Pauwels. Het oorspronkelijke concept wordt georganiseerd
door de Sportdienst en was dat kinderen daar tussen bepaalde uren terecht konden
en allerlei postjes moesten doorlopen. Dit jaar zouden we het vrijblijvender willen
houden dus dat kinderen met hun ouders kunnen komen en gaan wanneer ze willen
én zouden we er samen met Sport-Cultuur én Jeugd onze schouders willen
onderzetten. Als er verenigingen zijn die ideeën hebben of hier mee willen aan
werken mogen die dat altijd laten weten. We denken in eerste instantie misschien
aan een parcourtje op te bouwen of een sjorring neer te zetten of … In ieder geval er
is nog héél wat tijd voor maar dan hebben jullie toch al een idee dat we vanuit de
gemeente het toch iets breder en toegankelijker willen maken deze editie.
Jeugdverenigingen die graag willen meewerken om het concept uit te denken mogen
dit gerust doorgeven aan Jeugd.
6. Rondje
a. Gemeente: Hoe verloopt bij de verenigingen nu er weer gewijzigde
maatregelen zijn.
(cfr. Corona / examens / activiteiten … )
b. Jeugdverenigingen
i. Scouts Bermijn (schutting? Fietsen? )
De nieuwe schutting staat er bij scouts Bermijn. Ze vragen of er een
mogelijkheid is om vanuit de gemeente terug wat groen te voorzien.
(Haag, beplanting …) De plaats waar de oorspronkelijke haag stond
tegen de schutting zorgt nu voor beekvorming en zorgt ervoor dat er bij
regenweer een modderpoel ontstaat.
Door het koude weer en de beperkte activiteiten momenteel geen
problemen voor fietsenstalling. Dit geeft ruimte om wel eens te kijken
naar begin september om er dan iets tijdelijk te voorzien.
(nadarhekken die ze kunnen opstellen en terug opbergen?)
ii. Scouts Sint-Johannes (asbestdossier? kampvuurplaats)
Asbestdossier gaat verder. Vrij hoge waarden ontdekt maar wel op
beperkte plaats. Wordt dus nog vervolgd.
iii. Interjeugdig
Geen opmerkingen.
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iv. Chiro Saleghem
De vraag of de 11-juli viering (eerste vrijdag van juli) terug door gaat
gaan op hun terreinen.
Ze hebben de sleutel van de elektriciteitskast nog. Aan wie moeten ze
deze terugbezorgen? Hans vraagt het op en laat het hen deze week
nog weten.
v. KLJ SGW
Aanvraag stille studeerplaats is ingediend. Start 21-12-2021
vi. Speelplein Biezabijs
Geen animatorenactiviteiten door Corona; Animatorenweekend (onder
voorbehoud) van 4-6 maart.
vii. Organisatie Kampvuurfestival
7. Wissel schepen Jeugd
Vanaf januari zal Matthias van Zele het domein Jeugd overnemen van Burgemeester
Maaike De Rudder. We willen haar vanuit de Jeugdraad dan ook bedanken voor de
fijne en vlotte samenwerking en haar inzet voor de jeugd van groot Sint-Gillis-Waas.

Besluit:
Wat

Opvolging door

Link infrastructuursubsidies terug te vinden in het
verslag

Jeugdver.

Scouts Bermijn vraagt naar mogelijkheden van
groenbeplanting tegen de nieuwe schutting + voor
september of er iets kan voorzien worden als
fietsenstalling.

Jeugd

Chiro Saleghem vraagt aan wie ze de sleutel van de
zekeringskast mogen bezorgen.

Jeugd

De volgende jeugdraad zal afgesproken worden via de gekende manier Doodle. Hopelijk
terug live!
Fijne feestdagen en een gezond 2022 gewenst aan allen!
Met jeugdige groeten
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