Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

19 maart 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verslag:

Ewout Van Gerwen en Robbe De Conick (12+ Mazenzele), Nathalie Moons en Aurélie Delvaux
(Nijdrop), Jana Vanderstraeten en Tim Van Mol (KSA Droeshout), Inez Van Stappen en Annelies
Borms (VVVKB Heiveld), Niels Dejonghe en Dries Roels (KSA Opwijk), Silke Van Lembergen en
Sam Uyttersprot (Chiro Pol Opwijk), Regna Vandeputte en Charlotte Van Haver (Jeugdharmonie),
Laura Huttener en Anke Van Mulders (KLJ Nijverseel) , Axel Desmedt (Penningmeester), Jelle
Slaus (Ondervoorzitter), Katrien Van Malder (Voorzitter), Wouter Van den Breen (PR), Joske
Vermeir (Schepen), Ineke Segers (Jeugddienst)
Ineke Segers (JD)

1. Vernieuwing huurreglement Cultuur
Het verhuurreglement werd aangepast door de vernieuwing van de conciërge van Hof Ten Hemelrijk. De
jeugdverenigingen genieten nog steeds een korting van 50 procent bij het huren van een gemeentelijke zaal.
De raadsleden zijn unaniem akkoord met de vernieuwing van het huurreglement.
Katrien maakt advies op.

2. Bestek jeugdlokalen Mazenzele
De jeugdverenigingen zijn akkoord met het bestek, maar hebben enkele bedenkingen bij het concept.
Er is namelijk een zeer grote nood aan degelijke infrastructuur voor alle jeugdverenigingen. Zo zijn de lokalen van
VVVKB Heiveld helemaal versleten en te klein, en zijn de lokalen van KSA Droeshout schandalig te klein. KLJ
Nijverseel heeft problemen met elektriciteit en verwarming.
De vraag wordt gesteld of hier in de toekomst dan ook extra aandacht aan besteed gaat worden?
De jeugdverenigingen stellen zich wat vragen over het feit dat de kleinste jeugdbeweging van Opwijk nieuwe
lokalen ‘krijgt’, terwijl de nood bij de andere verenigingen zo groot is, maar zij niet afhangen van de gemeente.
Er zijn ook wat onduidelijkheden over de invulling van het multifunctionele gebruik, bij bijvoorbeeld
vergaderingen.
De jeugdverenigingen hopen vooral dat er snelle respons komt wanneer de nood hoogdringend wordt.
Het bestek wordt goedgekeurd met 11 stemmen en 1 tegenstem.
Katrien maakt advies op.

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