Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

5 maart 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Verslag:

Robbe De Coninck en Kobe De Leener (12+ Mazenzele), Nathalie Moons (Nijdrop), Tim Van Mol
en Jana Vanderstraeten (KSA Droeshout), Liviana Hauwelaert en Inez Van Stappen (VVVKB
Heiveld), Edward Evenepoel en Niels Dejonghe (KSA Opwijk), Sam Uyttersprot en Silke Van
Lembergen (Chiro Pol Opwijk), Axel Desmedt (Penningmeester), Jelle Slaus (Ondervoorzitter),
Katrien Van Malder (Voorzitter), Wouter Van den Breen (PR), Joske Vermeir (Schepen), Ineke
Segers (Jeugddienst)
/
Jeugdharmonie, KLJ Nijverseel
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Er is een kleine 400 euro bijgekomen op de rekening van de bandjes. Het kasverslag en de notulen worden
unaniem goedgekeurd.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: 31/03 is er de Spaghettizwier in het MAI.21/04 is er de ‘Nen Hoek Af’-TD in Nijdrop.
Chiro Pol: 17/03 is er Zensation Orange in Nijdrop. Vooraf is er vanaf 18u een kinderfuif.
Jeugdharmonie: Afwezig zonder verwittigen.
KLJ Nijverseel: Afwezig zonder verwittigen.
KSA Opwijk: De VTD was een succes. Er waren 1800 aanwezigen.
KSA Droeshout: Geen nieuws.
VVVKB Heiveld: 17 en 18 maart is er een Spaghettizwier in de lokalen.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
In het najaar organiseert Nijdrop “50 jaar Nijdrop”. Ook Outsiderz en de Zomerhappening liggen in het
verschiet.
Nijdrop merkt de laatste tijd een grote omloop van vals geld. Ook de VTD had hier veel last van. Dit werd
doorgegeven aan de politie. Ook in Asse en Merchtem merken ze een vermeerdering.
Er wordt geopperd om eventueel controle-bakjes aan te kopen voor de uitleendienst. Ineke vraagt wat
prijzen op.
4. Nieuws uit de jeugddienst
-

Fuifcheque KSA Droeshout en Chiro Pol Opwijk
De aanvragen worden unaniem goedgekeurd.
Projectsubsidie Chiro Pol “Fakkeltocht”
De aanvraag wordt unaniem goedgekeurd.
Datum verkiezing Opwijkse “Mocktail”
Er wordt een datum gezocht. De vorige data bleken moeilijk. Ineke neemt dit verder op met Karel.
Update speelterrein Nijverseel, Droeshout, Vitsgaard
Er werd een buurtoverleg georganiseerd rond de verschillende speeltuinen. Hier kwam redelijk wat
volk bij opdagen. Het verslag van deze overlegmomenten wordt bezorgd aan de raadsleden.
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Update speelterrein Konkelgoed
Er wordt binnen twee weken een nieuwe schommel geplaatst die zowel een gewoon schommelzitje
als een peuterzitje zal hebben.
Update skatepark
Het bestek voor het nieuwe skatepark op de Borght-site werd gepubliceerd. Geïnteresseerde
leveranciers kunnen tot 9 april een voorstel insturen.
Preventie: aankoop condooms
De jeugddienst heeft samen met Nijdrop 4000 condooms aangekocht in het kader van de preventieacties.
Vuilniszakken
De vuilniszakken zijn gearriveerd en zijn af te halen op de jeugddienst.
Debattle
De jeugddienst ontving een Debattle-spel. Dit spel is een leuke tool om met jongeren samen na te
denken over jeugdbeleid. Het is uitleenbaar bij de uitleendienst van de jeugddienst.
Ontwerp speeltuinborden
Het ontwerp wordt goedgekeurd. Ineke zal de borden bestellen.
Verhuis Jeugddienst
Vanwege de verbouwingen aan de dienst cultuur, bevindt de jeugddienst zich de komende tijd terug
in het gebouw van Nijdrop. De ingang van de jeugddienst bevindt zich aan de rechterzijde.

5. Nieuws uit het Schepencollege
Er werd 1 klacht ontvangen met betrekking tot het skatepark. Deze drukte bezorgdheid uit over
mogelijke lawaaioverlast en overlast van rondhangende jongeren.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Op de Cultuurraad werd gediscussieerd over de voordelen van een andersvalide-kaart. Hiermee kunnen
begunstigden gebruik maken van extra middelen en/of ondersteuning. De jeugdraad vindt dit een zeer
goed idee.
7. Zomer editie JEGO
Volgende vergadering zal er een foto genomen worden van de jeugdraad voor in de JEGO. Alle artikels
en foto’s van de jeugdverenigingen moet bij Wouter zijn op 23 april. Wouter stuurt nog een mailtje met
de finesses.
8. EXTRA VERGADERING JR – LOKALEN 12+
Vanwege de opstart van het bouwen van nieuwe jeugdlokalen in Mazenzele zal er een extra jeugdraad
georganiseerd worden op maandag 19/03/2018. Hierop wordt het bestek besproken. Gelieve aanwezig
te zijn.
9. Varia
-

-

Groepsaankoop Materiaalmagazijn (START 1 maart, DEADLINE: 10 april)
Er is weer mogelijkheid om goedkoop materiaal aan te kopen. Alle info via www.materiaalmagazijn.be
te verkrijgen.
Klacht sporthal
De sporthal werd gehuurd door KSA Opwijk. Zij hebben niet alle materiaal goed opgeborgen en
hebben materiaal gebruikt dat niet aangevraagd werd. Gelieve in de toekomst duidelijke afspraken te
maken en deze ook na te leven.
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Omheining KSA Droeshout
KSA Droeshout zou graag de omheining achter de lokalen vernieuwen. Ze nemen hiervoor ook best
even contact op met de school.
Fuifcoach
Er werd nog geen datum vastgelegd voor de opleiding fuifcoach. Ineke neemt dit verder op met de
dienst Cultuur.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 16 april 2018 om 20 uur
Locatie: GAC I Marktstraat
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