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/
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt op de volgende vergadering voorgelegd ter goedkeuring.
-

Betaling bandjes DVDJ
De financiële dienst zal het bedrag storten.
Update rekening Folk Ten Hemelrijk
De rekening werd eindelijk officieel afgesloten. Er werd 1689 euro op de rekening van de jeugdraad
gestort.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: 31/3 is hun eetfestijn in het MAI.
Chiro Pol: Op 24/2 organiseren ze hun fakkeltocht. Starten aan het jeugdheem.
Jeugdharmonie: Geen nieuws.
KLJ Nijverseel: 15/04 organiseren ze hun ontbijtbuffet in de parochiezaal van Nijverseel.
KSA Opwijk: 17/02 is er de Valentijn-TD in de witloofschuur.
KSA Droeshout: Geen nieuws.
VVVKB Heiveld: 17 en 18 maart houden ze een eetfestijn in de blauwe lokalen.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
-

-

-

Lokale helden (Opwijk ontploft)
Zie vorig verslag. De inschrijvingen werden opengesteld. Alle geïnteresseerde kunstenaars
kunnen zich kandidaat stellen.
Nijdrop verzamelt plastieken dopjes en dekseltjes om te knutselen voor de zomerhappening.
Alles mag binnengebracht worden bij Nijdrop.
Deze zomer organiseert Nijdrop een groot scherm in de arena voor het volgen van het WK.
Nijdrop heeft overleg gehad met de politie. Bij verhuring worden de contactgegevens van de
organisatoren doorgegeven aan de politie om zo een veiliger fuifklimaat te creëren. Er werd
gemerkt dat er nogal wat race-eenden voorhanden zijn bij fuiven. Dit zorgt onder andere
voor verkeersproblemen.
De opleidingen fuifcoach zullen georganiseerd worden in samenwerking met de gemeente. Er
wordt nog een geschikte datum gezocht.
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4. Nieuws uit de jeugddienst
-

-

-

-

-

-

-

Fuifcheque Chiro Pol ‘Zensation Orange’
De aanvraag wordt unaniem goedgekeurd. Katrien maakt advies op.
Infrastructuursubsidie KSA Droeshout
Aan KSA Droeshout wordt gevraagd om de facturen te bezorgen voor de werken aan de koer. Hiervan
kan een deel terugbetaald worden.
Projectsubsidie Chiro Pol “Fakkeltocht”
Chiro zal de aanvraag herschrijven, gezien deze niet volledig was. De aanvraag op zich werd wel tijdig
gemeld aan de jeugddienst.
Folder “Ik zie u zitten”
Vanuit de dienst welzijn worden er verschillende activiteiten ondersteund ter bevordering van het
algemene welzijn van de burgers. De verenigingen krijgen een folder met de kalender.
Verkiezing Opwijkse “Mocktail”
Het concept van de Mocktail-verkiezing wordt uitgelegd. De jeugdverenigingen vinden dit een leuk
initiatief. Nijdrop zou ook graag meedoen (voor 1 fuif dan). De prijs zou 1 jaar geldig blijven vanaf de
verkiezing. Voor de winnaar en alle deelnemers zou er voldoende media-aandacht voorzien worden
(publicaties in JEGO, Opwijk Info, facebook,..). Er moet enkel nog een geschikte datum gezocht
worden voor de uiteindelijke verkiezing.
Update speelterreinen
Er worden verschillende buurtbesprekingen gepland. Aan de jeugdverenigingen wordt gevraagd om
zeker aanwezig te zijn om mee ideeën te spuien.
Kampkravaal
Er is blijkbaar een kampterrein beschikbaar in Opwijk. Te bezichtigen en meer info via
kampkravaal.be.
Update fuifbandjes en vuilniszakken
De fuifbandjes werden besteld bij VVJ. Zij organiseerden hiervoor een groepsaankoop. De
vuilniszakken werden besteld en worden weldra geleverd.

5. Nieuws uit het Schepencollege
Het bestek voor het skatepark is in de maak door studiebureau D+A.
Momenteel werd er 1 klacht geregistreerd vanuit de Ringlaan omtrent mogelijke geluidsoverlast. Bij de
opmaak van het bestek werd er gevraagd om monolithisch spuitbeton, gezien dit de meest geluidsarme
oplossing is. Ook werden de wensen van de lokale skaters omtrent soorten modules hierin opgenomen.
Haviland is bezig met de opmaak van een bestek voor het realiseren van de lokalen voor 12+.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Er is geen nieuws uit de andere adviesraden.
7. Varia
Op de volgende editie van de jeugdraad wordt een nieuwe foto genomen van de raad. Kam gerust je
haar!

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 5 maart 2018 om 20 uur
Locatie: GAC I Marktstraat
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