AGENDA JEUGDRAAD
Datum: Maandag 07 maart 2022 om 20u00
Plaats: Lokaal scouts Bermijn
Aanwezig: Toon van Puyvelde & Emma Caals (Scouts Bermijn), Kato Cappaert (Chiro
Saleghem), Simon van de Voorde & Sander Boel (Scouts Sint-Johannes), Katrien Van
Hooste, Marte Schelfhout en Jolien Vael (KLJ SGW), Matthias Van Zele (Schepen van
Jeugd), Hans Mennes (jeugddienst), Hannelore Declercq (dienst grondgebiedzaken)
Verontschuldigd: Evelien van Hove (Chiro Saleghem), Merel de Deckere (Chiro Interjeugdig),
Femke Lanssens (Speelplein Biezabijs)
Afwezig: Malak Al-Mafarji (nieuw onafhankelijk lid)

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
Verslag goedgekeurd
2. Herinrichting gemeentepark (Hannelore)
Collega Hannelore ( Grondgebiedzaken Afdelingshoofd Infrastructuur, Groen en
Ondernemen) heeft een uiteenzetting gegeven over de plannen rond de vernieuwing
van het gemeentepark. Er wordt een heel participatieproject rond opgezet en ook de
stem van de jeugdraad telt. Daarom organiseren ze een participatieavond waarbij
acht leden van de jeugdraad samen gaan nadenken over de mogelijkheden voor het
gemeentepark.
Mogelijke data zijn: dinsdag 19 of donderdag 21 april ’22 om 20 uur.
Een max van acht personen wordt verwacht.
Afspraken worden gemaakt via doodle in de FB-groep.

3. Buitenspeeldag (woensdag 20 april 2022)
Principe van de buitenspeeldag is dit jaar dat de ouders/grootouders bij de kinderen
blijven en ze dus niet gewoon afzetten. Scouts Bermijn kan voorzien in catering (bar).
Er wordt nog gezocht naar jeugdvereniging die een workshop sjorren willen geven en
een behendigheids-/camouflageparcourtje willen opzetten.
Aan de animatoren van het speelplein wordt gevraagd om een schminkstand te
bemannen.
Kinderen en hun (groot)ouders zijn welkom vanaf 13u30 tot 17 uur.

Participatiemoment Houtvoort (12 maart)
Alle leden van de jeugdraad zijn uitgenodigd voor dit participatiemoment. De vraag
werd gesteld om dit ook te verspreiden naar hun leden en ouders.
Locatie: KLJ-lokaal en fuifingang GC De Route
Er komen drie grote blokken aan bod
Workshop speelnatuur (keuze uit één van de 3 dezelfde sessies): 10 - 11.30 uur, 13 14.30 uur en 15 - 16.30 uur
Doelgroep: avontuurlijke speelvogels van 6 t.e.m. 12 jaar
Bespreking van de ideale skate-, BMX- en mountainbikezone: 10 - 11.30 uur
Doelgroep: skaters, BMX'ers, mountainbikers, crossers ...
Praatplan Houtvoortsite met wandeling: start om 13.30 uur en een start om 15.30 uur
Doelgroep: ouders, buurtbewoners, gebruikers van de site en andere
geïnteresseerden
Inschrijven
Wil je op een constructieve en creatieve manier mee nadenken over de inrichting van
de Houtvoortsite? Vergeet je dan hieronder niet in te schrijven. Inschrijven kan ten
laatste tot donderdag 10 maart.
Reeds volgende opmerkingen kwamen naar boven bij de jeugdraad:
Hou rekening met voldoende vuilbakken en indien mogelijk verlichting rond de
pleintjes.
Er werd al gemeld dat het stukje voor de KLJ waar de twee kleine doeltjes staan altijd
héél drassig en nat is.

4. Rondje
a. Gemeente: Hoe verloopt bij de verenigingen nu alles
(cfr. Corona / examens / activiteiten … )

Communicatie (22 april – grimme )
Communicatie is nog op zoek naar animatoren om kinderen van schmink te
voorzien op 22 april (= ontvangst nieuwe inwoners). Meer info hierover volgt
nog door afwezigheid speelplein op jeugdraad.

Corona
We bevinden ons in code geel terug. Alles kan en mag terug zonder
beperkingen.

b. Jeugdverenigingen
i. Scouts Bermijn
Buitenruimte:
Mogelijkheid om tegen nieuw werkingsjaar de speelplaats van de
Zandloper te gebruiken?
Schutting:
Bermijn vraagt of er door de groendienst klimop en bomen geplaatst
kunnen worden tegen de nieuwe schutting. Door de plaatsing van de
nieuwe schutting zijn er bomen gesneuveld met als resultaat weinig
schaduwruimte en totale inkijk van en naar de buren.
Poort:
De toegangspoort is terug wat opgelapt maar dit is niet voldoende.
Mogelijkheden bekijken mits dit een beschermde gevel is.

ii. Scouts Sint-Johannes (asbestdossier)
Asbestdossier :
Stand van zaken. Zeer slechte reclame naar leden toe. Stand van
zaken opgevraagd.
Kampvuurkring:

Vragen om meer naar achter te plaatsen. Van wie is dit terrein?
Mogelijkheden?
iii. Interjeugdig
iv. Chiro Saleghem
v. KLJ SGW
Verlichting:
De verlichtingspaal voor het KLJ-gebouw werkt niet meer.
Putten:
Er komen terug heel wat putten in de toegangsweg.
vi. Speelplein Biezabijs
vii. Organisatie Kampvuurfestival

c. Algemeen:
Dag van de jeugd(beweging):
Terug mogelijk om een initiatief te doen. Sint-Pauwels mist de ZAPparade en
er wordt ook gedacht aan een Y4Y. (fuif met alle verenigingen samen).
Mogelijkheden en budgetten worden bekeken. Hier wordt nog op
teruggekomen.
subsidies:
Hoe gaat het dit jaar gebeuren? Mogelijkheid om alle papieren nog eens door
te geven.

5. Besluit:
Wat

Opvolging

Subsidies bekijken + meedelen

Jeugddienst

Dag van de jeugdbeweging

Jeugddienst
+ jeugdraad

Budgetten bekijken, ideeën
verzamelen.

Scouts bermijn: speelruimte, poort,
schutting

Jeugddienst

Vragen bij onderwijs, Bart
(groendienst)

Scouts Sint-Johannes: kampvuurkring,
asbest

Jeugddienst

Aan Kris & Wim

KLJ: Verlichting, putten

Jeugddienst

Bart

Buitenspeeldag

Jeugdraad

Bar: Bermijn
Sjorring ?
Parcour?
schmink?

Communicatie – ontvangst nieuwe
inwoners

Speelplein

Schmink bemannen?

Participatiedag

Jeugddienst In groep plaatsen

Gemeentepark

Jeugddienst Doodle opstellen.

Zorg dat je erbij bent! Indien je niet naar de vergadering kan komen, geef dan vooraf een
seintje aan de jeugddienst. E-mail: jeugd@sint-gillis-waas.be
Volgende vergadering in mei indien mogelijk bij Chiro Interjeugdig.

Met jeugdige groeten

