JEUGDRAAD De Pinte - Zevergem
Polderbos 20
9840 De Pinte
09 280 98 51
jeugddienst@depinte.be

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING @ Jeugdhuis Impuls

DINSDAG 26 juni 2018
Aanwezig:

Rob Hofman (gecoöpteerd), Nele Gurickx (S&G), Alexander Van Maele (S&G), Marie
Bracquiné (S&G), Thijs Temmerman (Chiro), Stijn Brysbaert (FOS), Maxime Vanderschueren
(Jeugdhuis Impuls), Giel Baele (Jeugdhuis Impuls), Bert Seynhaeve (Speelplein Amigos),
Trudo Dejonghe (Schepen), Sharon Delabie (jeugdconsulent), Jeroen
Danneels
(penningmeester), Lieven De Keukeleire (secretaris), Trudo Dejonghe (schepen van jeugd) en
Sharon Delabie (jeugdconsulent)

Verontschuldigd met volmacht: Sara Demeyer (FOS De Havik) volmacht aan Stijn Brysbaert
Aagje Rottiers (Scouts en Gidsen) volmacht aan Alexander Van
Marthe Van den Abbeele (Scouts en Gidsen) volmacht aan Nele Gurickx
Bavo Van Landuyt (Scouts en Gidsen) volmacht aan Marie Bracquiné

Maele

Verontschuldigd:

Tijl Hofman (Chiro), Josefien Reyntjens (Scouts en Gidsen), Jules Vertriest (voorzitter), Vito
Stalpaert (Chiro)

Afwezig:

Gilles Coetsier (gecoöpteerd), Arnout Laureys (gecoöpteerd), Sandra De Moor (Gecoöpteerd),
Marion Goeteyn (crefi), Griet Milh (crefi), David Lenaerts (oudercomité VBS)

1.

Welkom, goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (17 april 2018)

Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. Navraag i.v.m. de storting van de subsidies was positief.
2.

Nieuws en mededelingen

a)

Tekenactie (zie powerpoint)
Er is een nieuwe tekencampagne: ‘wees niet gek, doe de tekencheck’. Meer informatie kan je vinden op de
website: www.tekenbeten.be
Teken leven overal: in je tuin, in de duinen, in het bos,…. Ze kunnen zich vastbijten in je huid en zo kun je ziek
worden.
Wat kun je doen om de ziekte van Lyme te voorkomen?
1. Controleer jezelf en anderen op tekenbeten elke keer nadat je in de natuur bent geweest.
2. Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig en in één beweging.
3. Volg een maand lang de mogelijke symptomen op. Ga naar je huisarts bij één van de symptomen. De
ziekte van Lyme kan je behandelen met antibiotica.
Documentatie i.v.m. tekenbeten uitgedeeld per vereniging die op kamp gaat: FOS, Chiro, Scouts en Gidsen,
Speelplein Amigos.

b)

Veilig op stap
Affiche en cape uitgedeeld aan de jeugdverenigingen die vaak op stap gaan: FOS, Chiro, Scouts en Gidsen,
Speelplein Amigos.

c)

Lawaaihinder Parkbos
Eind april is er een klacht binnengekomen op het gemeentehuis i.v.m. nachtlawaai in het Parkbos tijdens de
nacht van vrijdag 20/04 op zaterdag 21/04. Wellicht was dit door een dropping die georganiseerd werd of een
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nachtelijk spel.
Hiertoe werd het volgende nog eens meegedeeld:

Volgens het toegangsreglement van het Parkbos mag er niemand meer aanwezig zijn na zonsondergang.
Ook in de GAS-wet staan er bepalingen over lawaaihinder die eveneens van toepassing zijn.

Er wordt gevraagd om eventuele avondactiviteiten in het Parkbos te melden via het gemeentelijke
evenementenformulier. Dit in functie van de opvolging en het maken van de afspraken.

Als er een activiteit gepland wordt in het parkbos hou dan steeds rekening met de buurtbewoners en zorg
daarvoor dat er geen (geluids)hinder veroorzaakt wordt bij de organisatie van activiteiten. Verwittig indien
mogelijk de buurtbewoners.
EXTRA OPMERKINGEN:
Hierbij aansluitend werden nog volgende opmerkingen geformuleerd:
Elk weekend veel indrink-evenementen in parkbos, waarbij veel afval achterblijft
De bankjes aan de jeugdwegel zorgen ook geregeld voor veel overlast
o Lawaaihinder (vb. van draagbare muziekspelers)
o Afval dat achterblijft of bij de buren over de haag wordt geworpen
3.

Adviezen en opvolgen adviezen

a) Renovatie gebouw Jeugdhuis Impuls: (zie plan)
Advies werd opgemaakt en ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 28 mei 2018. Als antwoord op het advies
heeft schepen Dejonghe toelichting gegeven bij de plannen die voorgelegd werden op de gemeenteraad van 26 maart
2018. Er werd ook geantwoord op de vragen en bezorgdheden namens de jeugdraad.
Toelichting door de schepen:
De kosten voor de renovatie (casco) bedragen 750 000 euro, dit behelst dus louter de dragende constructie en de
buitenafwerking, het gebouw an sich dus, nog zonder bijkomende binneninrichting.
Wat de binneninrichting betreft zal de jeugdraad en bij uitbreiding de jeugd inspraak hebben.
In verband met de mogelijkheid tot het organiseren van optredens en dus de vereiste akoestiek werd het volgende
meegedeeld:
o Er komen alvast bijkomende ingrepen ter hoogte van de ramen (akoestische platen die in de ramen
kunnen geplaatst worden). Dit zal moeten gebeuren via investeringsbudgetten.
o De geluidsisolatie zal er in alle geval op vooruit gaan t.o.v. de vorige versie van het jeugdhuis (op het
eerste verdiep tot 2012).
o Verder wordt ook nog nagegaan of huidige akoestiek in de vloer voldoet
o Er zal een geluidsinstallatie (PA) aanwezig, versterkers dienen zelf te worden voorzien
Dit alles opgeteld, laat toe te besluiten dat optredens nog steeds mogelijk zullen zijn.
Aangezien de jeugdraad mee inspraak zal krijgen in de inrichting kan op die manier gezorgd worden voor de gewenste
polyvalentie. Om zo het gebruiksgemak voor alle doelgroepen en allerlei evenementen te garanderen (via mobiel podium,
gemakkelijk verplaatsbare tafels en stoelen …).
Volgende zaken werden ook vermeld:
o Er zal geen interferentie zijn met OXFAM, zoals te zien is op de ontwerpplannen
o Er is een bijkomende kost opgedoken o.w.v. de noodzakelijke asbestverwijdering
o Verantwoordelijkheid gemeenschappelijke toiletten, het feit dat deze gedeeld worden geeft mogelijkheid
tot twisten om wie de eindverantwoordelijke heeft voor de opkuis ervan.
o De aanleg van een nieuwe vloer in het Jeugdhuis kan eventueel ook ingepland worden voor tijdens de
werken, met voorziene afvoer voor kuiswater.
o Aanbesteding niet meer voor 2018
b) Parkbos (zie plan)
Stand van zaken Speelbos in De Pinte:
 2 juli 2018: een terreinbezoek gepland met de partners en ontwerpbureau ifm ter afwerking van het
inrichtingsontwerp
 Zomer/najaar 2018: aanvraag omgevingsvergunning
 September/oktober 2018: publicatie uitvoeringsbestek
 November 2018: vastlegging Agentschap Natuur en Bos
 Maart 2019: aanvang uitvoering speelbos
 Zomer 2019: opleveren uitvoering + opening speelbos
4.

Verkiezingen Debattle

Werkgroep: Gilles, Rob, Jeroen, Jules, Maxime en Bert
Stand van zaken:
Datum: vrijdag 21 september 2018
Bibliotheek De Pinte (vastgelegd)
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Inhoud:
 Van elke politieke partij 2 leden. De verschillende politieke partijen gaan met elkaar in discussie rond
onderwerpen, concrete stellingen aangebracht door de jongeren (=aangaande jeugd): liefst een jonger iemand
(die voor de jongeren kan spreken) + iemand ervaren (vb. lijsttrekker)
De 4 partijen hebben alvast positief gereageerd op het concept en zullen zich beschikbaar stellen op 21
september.
 Partijen vragen vernauwing van de onderwerpen. Belangrijk dat we dit in stellingen gieten (to do volgende
werkgroep/jeugdraad)
o Drank en drugs

Indrinkproblematiek, met gerelateerde overlast (lawaai, afval, openbaar dronkenschap …)
o Nachtleven
o Mobiliteit, schoolverkeer
o Gemeentelijke infrastructuur (renovatie Polderbos, speelark, speelterreinen,…)
o Jeugdbewegingen
o Veiligheid
o Integratie van allerlei doelgroepen
o Huisvesting (en betaalbaarheid)
o (Jonge ondernemers)
o …
Deze onderwerpen moeten nog verder gestroomlijnd worden naar concrete vragen die de jeugd heeft
Om onderwerpen te sprokkelen zal vb. op braderie een rondvraag gedaan worden bij de jeugd.
.
 Praktische regeling:
o Catering/drank?
o Technische ondersteuning de dag zelf
o Materiaal:
 Tafels en stoelen
 Technisch materiaal: beamer, internet, pc’s,….
 Inkleding zaal
o Promo
o Communicatie:
 Momenten om op straat promo te maken
 Via sociale media
 In lokale pers
 Affiches
 ….
o Moderator: (vergeet niet om de gekozen moderator voor te leggen aan de 4 partijen voor akkoord)
 aangemeld op debattle-website om kans te maken op een bekende moderator
 Gilles Coetsier (Jonge Pintenaar)
 Rogier Laureys (Jonge Pintenaar, student Journalistiek)
 Tim Steyaert (opgegroeid in De Pinte, reporter AVS, woonachtig te De Pinte)
 To do voor de zomer:
o Moderator kiezen
o Kiezen van de 2 leden per partij
o Concept uitwerken (zie zeker ook de Ideeën op de debattle-website)
 Thema’s bepalen
 Stellingen bedenken – uit de analyse halen -> oproep aan alle leden van de jeugdraad om
hieraan mee te denken
 Filmpjes maken?
o Communicatie strategie uitwerken – hoe ga je reclame maken?
 Koppelen aan open jeugdraad. Enkele weken voor debat een open jeugdraad organiseren zodat er enkele
thema’s voorbereid kunnen worden vanuit de jeugd: wanneer te bespreken volgende jeugdraad. Belangrijk dat
dit tijdig gebeurt zodat de politieke partijen vooraf de stellingen kunnen krijgen.
5.

Activiteiten 2018

a)

Knikkerkampioenschap 1/05/2018: evaluatie
-

Goede editie, succesvol
62 deelnemers, kinderen van de Liaan waren ook aanwezig wat fijn was.
Spelsysteem: leggers halen er voordeel uit, zal worden herbekeken
Break-even gedraaid
Weinig voorbereidingswerk
Voor herhaling vatbaar
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b) Leidersactiviteit 4 mei 2018: evaluatie
-

c)

Nagel op de kop, super veel volk. In het begin wat chaotisch. Tof
Speelplein Amigos heeft gewonnen.
Nacht van de jeugdbeweging 2: er moet meer volk afzakken naar het jeugdhuis! (locatie kan hierin een rol
spelen (oud voetbalveld vs ocp verschilt in afstand tot jeugdhuis). Deze editie wat spijtig dat er weinig volk
afgezakt is naar jeugdhuis.
De winnaar Speelplein Amigos mag kiezen wat er volgend jaar van sport wordt gedaan.

Zwerfvuilactie 13 mei 2018: evaluatie
-

-

Ijsjes werden zeer geapprecieerd, best ook water voorzien in de toekomst
Kostuums zeer ludiek en grappig
Communicatie nodig i.v.m. welke zones reeds gedaan zijn door scholen
Datum was voor sommige verenigingen wat moeilijk, omdat het op het einde van het werkjaar is:
o Kort na zwerfvuilactie scholen (1 maand)
o Dichtbij slotwerking Scouts en Gidsen, waardoor deze verstoord is.
Veel handig materiaal gekregen
Meer fluovestjes voorzien
Voor herhaling vatbaar
Leuke activiteit: volgend jaar terug. Heel veel materiaal en beter materiaal dan vorig jaar.
Eventueel water voorzien volgend jaar.

d) Vorming EHBO 26 juni 2018
Wie komt er?
Scouts en Gidsen: +/- 10 personen
FOS: 1
Chiro: 5 personen
Speelplein: ?
JH Impuls: 0 hebben zelf vergadering
e)

Blokken@debib - > Blokken@depinte: evaluatie mei-juni + vooruitblik augustus-september

Hoe was blokken@debib in mei-juni: evaluatie per locatie:
-

Bib
Kerk: werd amper gebruikt
GBS tijdens de weekends:
o Het feit dat hier wifi is, is zeer handig
o vrij grote opkomst (10 à 15tal mensen)
Allerlei opmerkingen
o Vraag om opnieuw koffie te voorzien, eventueel alleen in de bib.

Studenten zelfs bereid om te betalen
3de examenperiode Augustus – september 2018:
Vanaf 13 augustus tot vrijdag 7 september 2018
Enkel in de bib, omdat er minder studenten zijn dan in de gewone blok.
f)

Openluchtfilm + kinderfilm 01 september 2018

Kinderfilm: Coco om 15u: maak hiervoor gerust reclame
Openluchtilm: Three billboards outside ebbing, missouri vanaf 20u
g) Speelstraat 2 september 2018
De activiteiten staan vast en het beloofd weer een topeditie te worden:
Tienerdorp: Bungeerun + workshop Djembee
Ritje op de politiemoto
Kleuterdorp: springkasteel Minions, Theetassen, Fietsjes + eendjes vissen
Knutseldorp: karaoke door de muziekschool, Mobiele speelkamer + theatervoorstelling, open workshop
circus, Krijtwedstrijd, Schminken, kapsalon
Speelplein: Reuze voetbaldarts
Parking ocp: Hondhapper + Reuze constructie Bamboepret
Avonturendorp: Funcity en obstakels, FOS, Chiro, Scouts en gidsen, Reuzezeepbellen blazen
Optredens: Sportac 86, Dance reaction, Youthband, Splash kinderdisco
Er werd vorig jeugdraad en in de werkgroep beslist dat er terug door de jeugdraad/werkgroep zelf flyers te bussen in De
Pinte en Zevergem.
Vorige jeugdraad gaven volgende mensen zich op om te flyeren: Arnout Laureys, Gilles Coetsier, Rob Hofman, Lieven
De Keukeleire, Jeroen Danneels, Jules Vertriest, Stijn Brysbaert, Maxime Vanderschueren.
Voorstel om dit te doen in de week van 20 augustus.
Jeugdbewegingen dienen tijdig aantal helpers door te geven voor op de dag zelf (zodanig dat juiste hoeveelheid eten en
drank voorzien kan worden).
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h) Dag van de jeugdbeweging 19 oktober 2018
WG: Jules, Lieven, Stijn, Vito en Maxime, (nog scoutslid nodig)
16 augustus eerste werkgroep vergadering om 19 uur.
i)

Vorming EHBO: lange workshop najaar 2018

Wordt dit nog gewenst? Zullen er genoeg deelnemers zijn? Ja er wordt naar gevraagd om dit te organiseren.
Voorstel
is
om
dit
te
organiseren
op
maandag,
vanaf wanneer?
Polshoogte nemen bij huidige leidingsploeg
Wordt eventueel opengetrokken naar niet-jeugdwerkers
Eind september, begin oktober starten
Duur: 8 sessies (= 8 weken)
6.

oké?

Opvolging adviesraden

Gemeentelijke mobiliteitsraad (David Lenaerts en Jules Vertriest als plaatsvervanger)
Gecoro Aagje Rottiers en Stijn Brysbaert (plaatsvervanger)
Besoc Stijn Brysbaert.
Mina Raad Stijn Brysbaert
Jeugdhuis Maxime Vanderschueren en Giel Baele
 ‘Jeugdhuis Take over’ Rob en Stijn
o Super tof evenement
o Oproep 1: meer van dat, maar niet per se door organiseren van speciale evenementen, oproep naar
meer spontane opkomst in jeugdhuis
o Oproep 2: Om de opvolging te verzekeren werd de oproep gelanceerd naar de leden/leiding van de
jeugdbewegingen om in het bestuur van het jeugdhuis te stappen.
 Meer inspelen op heersende vraag naar thema-feestjes
 Noodzaak aan daadkrachtige evenementenwerkgroep
 In najaar OPEN BRAINSTORM over jeugdhuis, voor alle geïnteresseerden.
 Durf te bezinnen, rangen sluiten en broeden op concrete ideeën/oplossingen
Cultuurraad Marthe Van den Abbeele
Sportraad Rob Hofman + Aagje Rottiers
Loko Maxime Vanderschueren
Amigoscomité Bert Seynhaeve
Schoolraad Maxime Vanderschueren
LOD: Jules Vertriest en Stijn Brysbaert
LOD -> LOW = lokaal overleg welzijn
7.

Varia



Stageblind (Rob Hofman): Er is een vergadering geweest om meer bands naar De Pinte te brengen: Viteux,
OCP,…Maar wel kleinschaligere groepen.
4x per jaar
Mogelijks vanuit Cultuurraad
Enkele mogelijke bands: Ramkot, Blanc, Attic, Walter, … (=lokaal, low-budget)
Idee om bands zelf tickets te laten verkopen.
Jeugdhuis krijgt alvast veel verzoeken van bands
Jeugdraad is enthousiast.
Jeugdbewegingen: vraag naar planning van kampen = wie gaat naar waar, en wie komt naar jullie lokalen?
Gelieve dit voor jullie vertrek door te mailen naar jeugddienst@depinte.be
Enkele mensen die straks willen helpen met tafels en stoelen terug te plaatsen en glazen af te assen?
Deur jeugdhuis is kapot: werd doorgegeven aan technische dienst, maar nog niet opgelost. Sharon geeft dit nog
eens door.




8.

Data

Wanneer?

Wat?

Wie?

Waar?

23 september

‘SCHIJT JE RIJK!’

Chiro De Pinte

Sportwegel 1 De Pinte

9.

Datum volgende vergadering
Donderdag 16 augustus 2018 om 20 uur: Algemene vergadering Jeugdraad + Speelstraat
Donderdag 16 augustus 2018 om 19 uur: werkgroep dag van de jeugdbeweging
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