VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 26 oktober 2017 @ Gemeentelijke basisschool
Om 19.00
Dit is het verslag van de algemene vergadering die heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 oktober om 19.00 in
de Gemeentelijke basisschool van De Pinte.

De volgende punten werden besproken:
1.

Voorstelling bestuur en presentatie Jeugdraad

2.

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (26 september 2017)

3.

Nieuws en mededelingen
1.

opvolgen Debattle (Maxime VDS)
1.

Formaat (Vereniging die jeugdhuizen ondersteund) wil enkel steunen als het vanuit
jeugdhuis georganiseerd wordt
a.

Werkgroep bespreekt invulling, inhoud van de/het debat(ten) (in overleg met
alle jeugd, goede gelegenheid om externen bij te betrekken -> zie puntje 4
bij Varia)

2.

3.

Deadline subsidiedossier 30 Oktober 2017
1.

Feedback bij Sharon

2.

FOS, Crefi ingediend

3.

Chiro en scouts en gidsen moeten nog indienen

4.

Indienen kan digitaal of op papier

Nominaties jeugdverdienste voor op Gala van de vrijwilliger
1.

Wie = iemand die zich in kader van de jeugd speciaal heeft ingezet in 2017
= iedereen die zich inzet voor jeugd, al dan niet verbonden aan een VERENIGING
(niet per se jeugdBEWEGING) komt dus in aanmerking.

2.

Aansporen tot nomineren van kandidaten -> kandidaten moeten tijdig gekend zijn
om tijdig foto’s e.d. te kunnen nemen.
Oplossing: Tijdswinst door via online formulier te werken

4.

Adviezen

5.

Activiteiten
a.

Vorming (Vorming conflictbeheersing, 25 personen MAX.)
b. 17/11 om 19h in bib De Pinte
c.

Iedereen naar Jules doorsturen met hoeveel ze van elke jeugdbeweging zal
zijn plus eventuele vragen die zeker beantwoord moeten worden
NAMEN DOORGEVEN

d.

a.

Scouts en Gidsen

b.

FOS

c.

Chiro

d.

Speelplein Amigos

e.

Jeugdhuis

Evaluatie Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 20/10/2017
a.

Opkomst: Grote opkomst aan zowel leiding als leden van ALLE
jeugdbewegingen

b.

Opkuis: vlot, maar taakverdeling kan beter,
Oplossing: om te vermijden dat er naar elkaar gekeken wordt
moeten hier vooraf duidelijke afspraken over worden gemaakt.

c.

Licht en elektriciteit: was nog geen zekerheid, uiteindelijk in orde
gekomen
Oplossing: Spots en verlengkabels regelen bij de gemeente

d.

Muziek = 1 muziekspeler ipv om het kwartier iemand anders die zin
muziekspeler aansluit

e.

Hoeveelheid eten: Iets te veel eten, maar op zelfde aantal houden

f.

Aanwezigheid in Zevergem: Vraag directrice vrije basisschool
Zevergem om ook ginds activiteit (vb. in de speeltijd)/sjorconstructie
op poten stellen
Oplossing: deze vraag moet zeker ter harte genomen worden, daar
moet volgend jaar getracht worden (indien haalbaar natuurlijk) om
de beschikbare leiding over 2 plaatsen te verdelen ’s ochtends, of
leiding zoeken die ’s middags of ’s namiddags beschikbaar is om een
activiteit te begeleiden.

e.

Stand van zaken Knikkerkampioenschap
a.

Datum: zo goed als zeker op dinsdag 1 mei (<-> communie op
29/04)

b.

Tussen 14u – 17u op Moerkensheide

c.

Concept:
i.

Vrijblijvend, recreatief knikkeren

ii.

Zone voor “kampioenschap” = krijgen knikkers van
organisatie om te spelen (aankoop Jeugdraad), telling van
meest aantal knikkers levert winnaar op
<-> Nog niet duidelijk hoe organisatie onderscheid zal
maken tussen hun knikkers en zorgen dat er geen ‘van
thuis meegebracht’ in het spel komen.

iii.

PRIJZEN via SPONSORS (natura, op kinderen gericht)
1.

iv.

Status: moet nog geregeld worden

Bar (zoals bij openluchtfilm) -> owv locatie moet drank bij
Moerkensheide (via FARYS) besteld worden

v.

Deelname leden jeugdraad (bar doen, scheidsrechter,
begeleiding …)

f.
6.

Blokken@BIB: voorlopig nog geen antwoord, van zodra er info is wordt die gecommuniceerd

Opvolging adviesraden
1.

Mobiliteitsraad
1.

Heraanleg oprit E17 op N60
a.

Fietsen zal niet langer mogelijk zijn op dat deel van N60, maar er zullen
alternatieve routes voorzien worden

2.

Nut van Bushalte Den Beer wordt onderzocht/geëvalueerd

3.

Werken in Langevelddreef

4.

Ter hoogte van kerk: verandering voorrangsregels
a.

2.

Pintestraat heeft voorrang op groenpark

Gecoro:
1.

Werkgroep 2050 = werkgroep bezig met uitschrijven van visietekst ivm ruimtelijke
ordening
Vraag naar jeugdraad toe: Nadenken over ruimtelijke ordening op lange termijn, nl.
tegen 2050, meehelpen met het in kaart brengen van de belangrijkste uitdagingen
en huidige of toekomstige punten waar het huidige beleid tekortschiet ...
Volgende punten kwamen naar voor:

 Oplossing drukke verkeerspunten en betere ontsluiting
o Voetpad Anthierenslaan voor leerlingen Pintse scholen die van
station komen (staat reeds op de agenda)
 Onderhoud en behoud bestaande gebouwen (sporthal, jeugdlokalen …)
o Uittrekken van het benodigde budget
o Beleid, plannen en planning
 Ruimtegebruik = balans tussen speelruimte, bos, publieke gebouwen,
woonruimte …
o Invulling, inhoud geven aan ruimte voor jeugd
o Wat betreft speelruimtes wordt nog te vaak louter gedacht aan een
speeltuin, die dan weer hangjongeren met zich meebrengt,
andere mogelijkheden, vb. een

effen

grasveld biedt ook

opportuniteiten ( <-> echter veel vraag naar speeltuigen van
ouders uit)
 Efficiënt gebruik van gebouwen, evolutie naar multifunctionele gebouwen,
polyvalente ruimtes
o Stap naar multifunctionaliteit kan gezet worden door modulaire
opbouw van gebouwen (vb. eetzal GBS -> tafels op wieltjes
kunnen simpelweg aan de kant geschoven worden, valse muur in
Kantine voetbal, Bommeltje om van 1 ruimte naar 2 afgescheiden
ruimtes te gaan …)
o Gebouwen die betere/meer zinvolle invulling verdienen:
 Speelark
 Oude bib
 Huis van het kind = regeling tussen verschillende partijen
niet optimaal (stekelbees, kind en gezin …)
 Oud voetbalveld
 Rekening houden met demografische ontwikkelingen, vb. veel nieuwe
kinderen -> nieuwe school?
 Verkeersdrukte = fietsvriendelijkheid
3.

Mina-raad:
1.

Bomen Langevelddreef worden verwijderd owv worteling in riolering en onder
fietspaden

7.

Varia
1.

Skatepark, omnisportterrein : eerste evaluatie
1.

Skatepark:
a.

Voor sommige skaters niet uitdagend genoeg

b.

Er moet nog dringend een vuilnisbak geplaatst worden

c.

Lichten plaatsen? <-> hangjongeren

d.

Er komt een net om voorbijrijdende fietsers te beschermen tegen
overvliegende ballen vanop het omnisportterrein

2.

Bos Moerkensheide:
1.

Hangjongeren en druggebruik
a.

Meteen optreden op elke plaats waar dit fenomeen wordt waargenomen =
politie verwittigen

3.

Promo Jeugdraad: Aanspreken externen
1.

Scholen (Erasmus De Pinte) aanspreken via leerlingenraad (dit is een krachtige
orgaan om veel schoolgaande jeugd in De Pinte te bereiken, dus dit ook niet uit het
oog verliezen bij allerlei andere jeugdactiviteiten)

2.

Sportverenigingen worden ook nog te weinig vertegenwoordigd

3.

Gebrek aan vertegenwoordiging van ongebonden jeugd (<-> Reeds veel gebonden
jeugd?)

4.

Stap om naar vergadering te komen te groot = te weinig achtergrond

a.

Volk lokken door meer via ‘thema’-avonden te werken = is concreter,
gemakkelijker toegang

Vb.
- ivm Gecoro = Iedereen welkom om na te denken over 2050 (<-> nogal sec)
- PRE-debattle: concept bespreken = bespreken wat aan bod moet komen (Tip:
laat deelnemers zelf vragen formuleren die ze willen stellen), manier waarop, wie
komt
Dit is dus een ideale gelegenheid om te bespreken met EXTERNEN!
Belangrijk dus voor werkgroep: oog hebben voor toegankelijkheid voor externen
Datum: maart of april
Datum moet 1 of 2maand op voorhand vastliggen -> MOET IN INFOBOEKJE
komen

(2-maandelijks)

Debattle zelf zal wellicht rond september doorgaan
4.

Beheerder Facebookpagina Jeugdraad: Wendy Van Rysselberghe

5.

Autoloze zondag De Pinte
a.

Nationaal is dit in september, maar dan reeds veel te doen in De Pinte,
alternatief bestaat al, nl. autovrije wijkdag

6.

7.

Sinterklaas: niet meer vanuit jeugdraad
1.

Editie 2016: duur en niet in orde

2.

Wordt opnieuw overwogen volgend jaar

Kluiffuif
1.

Te veel volk achter DJ-boot
Oplossing: Organisatieteam van fuif moet erop toezien dat niet te veel mensen
achter dj-boot staan owv volgende redenen:
a.

Niet super stevig

b.

Duur materiaal

2.

Melding problemen politiesecretariaat met bepaalde scoutsgroep

3.

Werking systeem tellers = security voert uit, één aan ingang en één aan uitgang,
staan met elkaar in verbinding

4.

Nieuwe richtlijnen ivm max. aantal fuifgangers OCP -> wordt herbekeken door
brandweer

8.

Oplossingen vandalisme rondom OCP op fuifavonden
1.

9.

Camerabewaking jeugdhuis of bewegingssensor

Jeugdhuis
1.

Stand van zaken verbouwingen polyvalente zaal boven jeugdhuis
a.

Kostenraming groter dan uitgetrokken budget gemeente

b.

Architect, schepen Vanneste, schepen Dejonghe zullen dit samen herzien =
voorlopig dus geen opstart van enige werken

c.

Vooruitgang, nieuwe elementen worden gecommuniceerd van zodra die er
zijn.

2.

Opening/sluiting tijdens verbouwingen: wordt nog afgehandeld

10. Actie lokale helden (vrijdag 27/04) = actie waarbij lokale bands “in the picture” gezet worden
1.

Idee is om dit te koppelen aan de ‘Open atelier’-dagen = mensen kunnen hun werk
in hun atelier tentoonstellen

2.
8.

Data
1.

9.

Op zelfde manier bands, muziekscholen op hun locatie laten optreden

4 november Fosnoize

Datum volgende vergadering
Voorstellen: 7 december 2017 om 20h op de FOS?

(nieuwe e-maillijst leden jeugdraad)

Verontschuldigen is vriendelijker dan zonder meer afwezig zijn … Geef indien je niet kan komen een seintje
aan de jeugddienst (tel: 09/280.98.51 – E-mail: jeugddienst@depinte.be) en een volmacht aan een ander lid
van de jeugdraad. Op die manier kan er steeds rechtsgeldig vergaderd worden

Alvast tot dan,
met jeugdvriendelijke groeten
Het bestuur
Jeugdraad De Pinte

