AGENDA JEUGDRAAD
Datum: Dinsdag 10 mei 2022 om 19u30
Plaats: Jeugdhuis Den Biel
Aanwezig: Simon Van de Voorde (scouts Sint-Johannes), Cobie Weyenberg & Merel De
Deckere (Chiro Interjeugdig), Amber Dewerte (Jeugdhuiswerking Den Biel), Victor van de
Putte (scouts Bermijn), Hans Mennes (dienst Jeugd), Hannelore Declercq (Afdelingshoofd
infrastructuur, groen en ondernemen), Ann Sels (Regionaal Landschap Schelde Durme)
Verontschuldigd: Maaike De Rudder (burgemeester), Matthias van Zele (schepen Jeugd),
Chiro Saleghem, Organisatie kampvuurfestival, KLJ SGW, Speelplein Biezabijs.

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Indeling fuifkoffer
De fuifkoffer wordt op regelmatige tijdstippen ontleend door de verenigingen.
Daarom bekijken we op de jeugdraad wat er handig is in de koffer en of er zaken uit
mogen en/of bij mogen.
Momenteel is de inhoud van de fuifkoffer de volgende:
• geldkoffer
• bureaulampje
• spanbandjes
• verlengdraad
• fluomateriaal
• oordoppen
• materiaal rond wetgeving (stempels -16, +16 en +18 en ook een banner)
• boekjes met informatie rond ‘hoe organiseer ik evenementen’
• rekenmachine
• EHBO-koffertje
• handteller
• C3-bordjes
• Schaar

Volgende zaken mogen uit de koffer: Bureaulampje, rekenmachine, handteller
In het kader van het fuifbeleid lijkt het de leden handig om zeker voldoende
bandjes te voorzien van -16 en +16.

3. Budget Jeugdraad
4000 euro. Waarvan 200 euro opzij om op het einde van het jaar een drink te houden
met de jeugdraad.
Andere ideeën? Materiaal? Sportbakken?Y4Y? Springkastelendorp? Tapperscursus?

Voor het materiaal zijn de meningen verdeeld omdat hiervoor ook aparte subsidies
voor bestaan. De aanwezige leden raadplegen de andere leiding om ideeën op te
doen.
4. Kampvervoer
10-05: Interjeugdig en Bermijn moeten dit nog doorgeven.
5. Jeugdhuis Den Biel
De jeugdhuiswerking is begonnen aan een nieuw verhaal. Kom gerust eens langs als
activiteit met jullie oudste takken op een vrijdagavond/ zaterdagavond of huur het
jeugdhuis eens om een activiteit te organiseren. Via de Facebookpagina JH Den Biel
vinden jullie meer informatie over de openingsdagen.
Er is ook deels interesse om een tapperscursus op te starten.
Jeugddienst bekijkt de mogelijkheden hiervoor.
6. Alcoholbeleid (Burgemeester)
Voor komende zomer gaan er nieuwe afspraken gemaakt worden rond het
alcoholbeleid op fuiven. De burgemeester en de schepen van Jeugd gaan hier op
een later te bepalen datum in een digitaal overleg toelichting over geven.
7. Rondje
a. Gemeente:
De jeugdverenigingen hebben interesse om het schuttershuisje en/of het
jeugdhuis te huren. Dienst jeugd gaat de gegevens van de vzw bezorgen aan
de verenigingen.
b. Jeugdverenigingen
i. Scouts Bermijn
Scouts Bermijn ontving onlangs eens een oproep om hun gegevens
door te geven aan Oekraïners die in onze gemeente worden
opgevangen. Zij hebben daarna echter niets meer gehoord hierover.
Dienst Jeugd gaat eens horen bij het Welzijnshuis of hier nood aan is.
Op 09-05 is Hans (Jeugd) met collega Bart (groen) langs geweest op
scouts Bermijn om de mogelijkheden te bekijken i.v.m. beplanting van
de nieuwe omheining. Dienst jeugd gaat na bij de buurman wat zijn
plannen zijn met de omheining en bekijkt daarna met Bart wat de
verdere mogelijkheden zijn. Klimop zou een optie kunnen zijn.
Ook de poort van Bermijn kan een opfrisbeurt gebruiken.
ii. Scouts Sint-Johannes (asbestdossier)
Geen verdere vragen.

iii. Interjeugdig
Interjeugdig vraagt of er een mogelijkheid is voor fietsstroken aan de
spoorwegoversteek aan het ronde punt richting het Kalf. Door het
ongeval onlangs vragen zij of er iets gedaan kan worden aan die
plaats. Ook het oversteken van de weg onder de brug van het
spoorwegpad naar de overkant van de straat is heel gevaarlijk.
Het blotevoetenpad bij de dodendraad ligt er nu maar heel sober bij.
Chiro Interjeugdig komt hier vaak naartoe met hun leden en vraagt of
dit pad een opwaardering kan krijgen.
iv. Chiro Saleghem
Niet aanwezig
v. KLJ SGW
Niet aanwezig
vi. Speelplein Biezabijs
Niemand aanwezig.
vii. Organisatie Kampvuurfestival
Niemand aanwezig.

viii. Jeugdhuiswerking Den Biel

8. Herinrichting gemeentepark (Hannelore & Ann)
Ann en Hannelore laten de jeugdraad mee participeren over de aanpak van het
gemeentepark aan de hand van allerlei denkoefeningen.

Wat

Opvolging

Updaten fuifkoffer

Dienst Jeugd

Budgetten jeugdraad

Iedereen

Ideeën / werkgroepen
welkom!

Kampvervoer doorgeven

Bermijn/Interjeugdig

11-05 Interjeugdig OK

Bermijn: Poort + omheining

Jeugd/Bermijn

Interjeugdig: blote voetenpad +
fietsstroken

Jeugd/Mobiliteit/groen

Met jeugdige groeten

