Algemene vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

Contact:

Franky.Saerens@opwijk.be

4 november 2019
Aanwezig:
Inez Van Stappen (Heiveld), Sharon Van Rode (Heiveld – bestuur), Imke Perdaens (KLJ Nijverseel),
Katlijne Meersman (KLJ Nijverseel), Niels Verdoodt (12+), Arthur Segers (12+), Karolien De Boeck
(jeugdharmonie), An-Sofie Vastenavondt (jeugdharmonie), Door Vandergoten (KSA Opwijk), Niels
Dejonghe (KSA Opwijk – bestuur), Daan De Kempeneer (KSA Droeshout), Fien Van den Bosch (KSA
Droeshout), Lara De Raes (Chiro Pol), Lien Van Houdt (Chiro Pol), Dieter Van den Broeck (Nijdrop),
Nathalie Moons (Nijdrop), Katrien Van Malder (geïnteresseerde burger - bestuur), Joske Vermeir
(schepen), Evelien Beeckman (geïnteresseerde burger – geen stemrecht), Franky Saerens (deskundige
jeugd- en doelgroepenbeleid)
Verontschuldigd:
Wouter Van den Breen (geïnteresseerde burger- bestuur): professionele verplichtingen.
Afwezig:
Verslag: Franky Saerens

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Toelichting van het kasverslag door Niels Dejonghe en goedkeuring door de Gemeentelijke Jeugdraad.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
12+ Mazenzele:
Geen nieuws.
Chiro Pol:
Iedereen welkom op de fakkeltocht die doorgaat op zaterdag 16 november 2019 vanaf 19u.
Jeugdharmonie:
Zaterdag 30 november 2019 organiseert de jeugdharmonie samen met het cantabilekoor een
benefietconcert in de Sint-Pauluskerk van Opwijk. Deuren gaan open om 19u, het concert start om
19u30.
KLJ Nijverseel:
Geen nieuws.
KSA Opwijk:
Geen nieuws.
KSA Droeshout:
Zaterdag 23 november (vanaf 18u) en zondag 24 november 2019 (vanaf 11u30) is er het eetfestijn dat
doorgaat in de parochiezaal van Droeshout.
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VVVKB Heiveld:
Zaterdag 9 november iedereen welkom op de Rewind TD. Deze start om 22u in de Sint-Pauluszaal.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
➢ Tijdens de fuif ‘dag van de jeugd’ heeft Nijdrop te kampen gehad met overlast door bezoekers en
vandalisme. Nijdrop vraagt aan iedereen om mee te waken over een veilig fuifklimaat en geeft aan
steeds open te staan voor communicatie om wrevel bespreekbaar te stellen.
➢ Op vrijdag 15 november staat de fuif new kids in den drop gepland.
➢ Iedereen welkom op de jeneverfuif op vrijdag 29 november en de kerstkaraoke op zaterdag 30
november (gekoppeld aan de kerstmarkt).
➢ Goed nieuws: Nijdrop ontvangt gedurende de volgende 4 jaar van de Vlaamse Overheid een
subsidie van 90000 euro.

4. Nieuws uit de Jeugddienst
➢ Meerjarenplanning:
Alle adviesraden zijn uitgenodigd op de toelichting van de meerjarenplanning door de gemeente.
Tijdens deze toelichting wordt er de kans geboden om dieper op thema’s in te gaan, vragen te stellen
en informatie in te winnen opdat er een advies kan geformuleerd worden. Deze toelichting staat gepland
op dinsdag 5 november 2019 om 19u30 in de schuur te Hof Ter Hemelrijk.
De gemeentelijke jeugdraad wordt door het gemeentebestuur gevraagd omtrent deze meerjarenplanning
een advies te formuleren tegen 25 november 2019.
Het bestuur van de jeugdraad zal op deze toelichting vertegenwoordigd worden door Katrien Van
Malder (voorzitter) en Sharon Van Rode (ondervoorzitter). Nadien volgt per mail een toelichting naar
de leden van de jeugdraad, met de vraag deze toelichting op te nemen binnen jullie vereniging. Graag
jullie feedback sturen naar Katrien Van Malder (voorzitter gemeentelijke jeugdraad) en deskundige
jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens tegen maandag 18 november zodat het bestuur van de
jeugdraad deze feedback kan bundelen om een advies te formuleren naar het gemeentebestuur.
➢ Wijziging statuten en huishoudelijk reglement:
Bij aanvang van de nieuwe legislatuur heeft de gemeente een oproep gedaan om geïnteresseerde
burgers de kans te geven zich kandidaat te stellen voor de bestaande adviesraden. Hiertoe is het
reglement gemeentelijke adviesraden in het leven geroepen als leidraad.
Het reglement gemeentelijke adviesraden regelt de samenstelling, bevoegdheden en organisatie van de
adviesraden. Dit reglement geldt zowel voor de wettelijke als de niet wettelijke adviesraden en is een
onderdeel van het participatiebeleid van het lokaal bestuur. De bepalingen van het reglement
gemeentelijke adviesraden (en latere wijzigingen hiervan) gelden ook onverkort voor de gemeentelijke
jeugdraad.
Dit maakt dat de statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad, die gewijzigd
werden in het voorjaar van 2019 en op de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van datum 1 juli
2019 een positief advies hebben ontvangen, niet volledig waren omdat er onvoldoende rekening
gehouden is met dit reglement gemeentelijke adviesraden.
Om in regel te zijn, wenst de jeugddienst het advies te vragen aan de gemeentelijke jeugdraad voor
volgende wijzigingen:
- Het algemeen reglement adviesraden vormt de basis en geeft de bepalingen weer die onverkort
gelden. Het kan de bestaande statuten vervangen. De jeugddienst vraagt de goedkeuring om de
statuten van datum 5 februari 2013 op te heffen. ---- positief advies van de gemeentelijke jeugdraad.
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Het huishoudelijk reglement is aangevuld met de relevante bepalingen uit het reglement
gemeentelijke adviesraden. De jeugddienst vraagt de goedkeuring voor het huishoudelijk reglement
van datum 4 november 2019. ---- positief advies van de gemeentelijke jeugdraad.

➢ Aanvraag fuifcheque VVVKB Heiveld:
De jeugddienst wenst het advies te vragen aan de gemeentelijke jeugdraad voor de aanvraag van een
fuifcheque door VVVKB Heiveld voor de Rewind TD die doorgaat op 9 november 2019 in de SintPauluszaal. Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals terug te vinden in het reglement
fuifcheque ---- positief advies van de gemeentelijke jeugdraad.
ef advies van de gemeentelijke jeugdraa
➢ Opleiding fuifcoach:
Vanuit de jeugddienst zal het initiatief genomen worden om in het voorjaar van 2020 een nieuwe
opleiding fuifcoach te organiseren. Aan deze opleiding kunnen 15 personen deelnemen. Om als
fuifcoach te kunnen optreden op een fuif moet men minstens 18 jaar zijn.
Elke vereniging, uitgezonderd jeugdharmonie aangezien zij geen fuiven organiseren, wordt gevraagd
minimaal 2 kandidaten af te vaardigen. De verenigingen vragen volgende plaatsen aan:
12+ Mazenzele: 2 personen.
Chiro Pol: 2 personen.
KLJ Nijverseel: 3 personen.
KSA Opwijk: 2 personen.
KSA Droeshout: 3 personen.
VVVKB Heiveld: 2 personen.
Nijdrop: 3 personen.
Dit brengt het aantal gevraagde plaatsen op 17. Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky
Saerens vraagt een uitzondering aan betreffende het aantal deelnemers bij organisator PIVO. Indien
deze uitzondering niet wordt toegestaan, is in overleg besloten dat KSA Opwijk zal afvallen. KSA
Opwijk heeft verleden jaar de kans gehad meerdere deelnemers aan de opleiding fuifcoach te laten
deelnemen.
➢ Kalender:
De jeugdverenigingen en jeugdhuis Nijdrop slaan de handen in elkaar om vorm te geven aan een
kalender waarop alle activiteiten en fuiven terug te vinden zijn. Deze zal gepubliceerd worden op de
facebookpagina van de jeugddienst – jeugdraad en kan een handig overzicht bieden aan de jeugd binnen
onze gemeente en uitnodigen om in te gaan op dit aanbod. Tevens kunnen de jeugdverenigingen en
jeugdhuis Nijdrop activiteiten en fuiven dan op elkaar afstemmen en vermijden dat er ‘concurrentie’
ontstaat.
Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens ontvangt tegen maandag 11 november de
activiteitenkalender van alle verenigingen en maakt een gezamenlijke kalender.
➢ Vastleggen data kadeekes in het park 2020:
Na de succesvolle editie van 2019, wordt er reeds een datum vastgelegd voor de editie van 2020. Deze
zal plaatsvinden op zondag 20 september 2020. Volgende doelstellingen blijven centraal staan:
1. De kinderen en jongeren van Opwijk een leuke tijdsinvulling bezorgen (aanmoedigen van
vrijetijdsparticipatie).
2. Van de jeugdverenigingen en jeugdhuis Nijdrop wordt een grote verantwoordelijkheid gevraagd om
dit evenement, met ondersteuning van de jeugddienst, vorm te geven. Zij zullen niet enkel op zondag
20 september de motor vormen door de activiteiten te begeleiden, ook bij de voorbereiding van dit
evenement is hun inbreng belangrijk om tot een goed eindresultaat te komen. Op deze manier worden
deze jongeren versterkt.
3. Samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuis Nijdrop wordt gestimuleerd.
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4. Door de keuze van de datum 20 september kan dit evenement enerzijds gebruikt worden als een
leuke startdag voor de werking van de jeugdverenigingen. Anderzijds kunnen de jeugdverenigingen dit
evenement aanwenden om aan ledenwerving te doen (toegankelijkheid tot toetreding
jeugdverenigingen verhogen).
➢ Vastleggen data jeugdraad begin 2020:
Maandag 3 februari 2020 20u in Nijdrop.
Maandag 2 maart 2020 20u in GAC I.
Maandag 30 maart 2020 20u in GAC I.
Maandag 4 mei 2020 20u in GAC I.

5. Nieuws uit het Schepencollege
➢ Kinderraad:
Vanaf 2020 zal de kinderraad opnieuw opgestart worden. De kinderraad buigt zich over thema’s die
belangrijk zijn voor de kinderen binnen onze gemeente. Dit doet de kinderraad door advies te geven aan
de gemeenteraad over alles wat met kinderen te maken heeft (speelterreinen, activiteiten, openbare
ruimte, verkeersveiligheid,…). Deze kinderraad wenst een stem te geven aan de kinderen in de
leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar.
➢ Speeltuin Vitsgaard:
In de speeltuin te Vitsgaard zijn de nodige werken uitgevoerd om deze speeltuin te verfraaien en veiliger
te maken. Zo werd er een nieuwe omheining geplaatst, fietsrekken geïnstalleerd en de haag kort gezet
om deze speeltuin overzichtelijk en veiliger te maken.
➢ Oproep Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO):
Dit is de adviescommissie die zich bezig houdt met de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van
ruimtelijke ordening op het grondgebied Opwijk.
Meer informatie is te verkrijgen bij Bart Van Aken (bart.vanakaen@opwijk.be).
Interesse: stuur je gemotiveerde kandidatuur voor 6 december 2019 naar het gemeentebestuur, Ringlaan
20 te 1745 Opwijk of per mail via stedenbouw@opwijk.be.
➢ Opening nieuwe gebouwen GBS De Boot:
Iedereen is uitgenodigd op de opening van de nieuwe gebouwen van GBS De Boot op donderdag 12
december. Deze start om 16 uur.

6. Evaluatie dag van de jeugdbeweging
➢ Positieve evaluatie. Geslaagd concept dat bewaard mag blijven.
➢ Bekijken of er de mogelijkheid is om voor de leerlingen van het VKO een ontbijt aan te bieden in
het jeugdheem met een DJ.
➢ Laddercompetitie positief geëvalueerd

7. JEGO
Voor de opmaak van de JEGO – wintereditie 2019 werd de verenigingen gevraagd volgende inbreng
te bezorgen aan communicatieverantwoordelijke Wouter Van den Breen:
➢ Schrijf een artikel voor je vereniging over wie jullie zijn, wat jullie doen en organiseren, hoe jullie
kamp afgelopen zomer was, wat er de eerste maanden gebeurd is (activiteiten, evenementen) en
wat er nog aankomt. Mag één groot artikel zijn of verschillende kleine stukjes.
➢ Lengte: 500-600 woorden.
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➢
➢
➢
➢

Foutloos, vlot en informeel geschreven (zowel jong als oud moet dit makkelijk kunnen lezen).
Zonder opmaak maar wel graag alinea's en evt. (tussen)titels.
Daarnaast selecteer je ook minstens drie leuke foto's van hoge kwaliteit.
Ook de kalender van alle komende publieke evenementen van het huidig werkjaar zet je apart in
de mail.
➢ Als laatste zijn nog de contactgegevens van de hoofdleiding (naam, adres, telefoon, e-mail) van
jullie vereniging gevraagd.
De jeugdverenigingen werd gevraagd hun inbreng in te leveren tegen 3 november. Deze datum werd
gerespecteerd door iedereen.
Wouter Van den Breen volgt de verdere opmaak van de JEGO op, die tegen de kerstvakantie in de
postbus van de mensen verwacht mag worden.

8. Varia
➢ Sportkampen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar:
De sportdienst van de gemeente Opwijk zal tijdens de zomervakantie van 2020 een sportkamp
aanbieden aan jongeren tussen 12 en 16 jaar. Gezien dit de eerste editie zal zijn die georganiseerd wordt
door de sportdienst voor jongeren in deze leeftijdscategorie, wenst de sportdienst de input van de
jeugdraad te vragen aan de hand van volgende vragen:
- Namiddag of hele dag? ---- Hele dag.
- Uitstappen? Ja/ neen? Tips? --- Ja, maar uitstappen die een link hebben met sport. Bijvoorbeeld
muurklimmen in Aalst, kajakken in Aalst, hoogteparkoers,…
- Is er interesse in een filmnamiddag? Andere cultuur? ---- Neen, heeft geen link met sport.
- Welke sporten? Welke workshops? --- Sporten die in Opwijk door plaatselijke sportclubs worden
aangeboden. Waarom deze sportclubs niet vragen een initiatie te komen geven?
- Mogelijkheid bieden om per dag in te schrijven? Of enkel de mogelijkheid bieden om een volledige
week in te schrijven? --- Mogelijkheid bieden om in te schrijven per dag. Wel op voorhand de
activiteitenkalender bekend maken zodat er gericht kan ingeschreven worden.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 2 december 2019 om 20u
Locatie: GAC I, Markstraat 55 te Opwijk
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