Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

7 mei 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Katrien Van Malder (Voorzitter), Axel Desmedt (Penningmeester), Wouter Van den Breen (PR),
Jana Vanderstraeten en Tim Van Mol (KSA Droeshout), Kato Vermoesen en Eva Elias (Chiro Pol),
Niels Dejonghe en Tim Meskens (KSA Opwijk), Laura Huttener en Anke Van Mulders (KLJ
Nijverseel), Nathalie Moons en Aurélie Delvaux (Nijdrop), Regna Vandeputte (Jeugdharmonie),
Ewout Van Gerwen (12+ Mazenzele), Jelle Slaus (Ondervoorzitter), Ineke Segers (JD)

Verontschuldigd:

Joske Vermeir (Schepen), VVVKB Heiveld

Verslag:

Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd. Aan het kasverslag werd niets gewijzigd.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: Geen nieuws.
Chiro Pol: Geen nieuws.
Jeugdharmonie: Geen nieuws.
KLJ Nijverseel: Geen nieuws.
KSA Opwijk: De dauwtrip was tof.
KSA Droeshout: 19/05 organiseren ze Hair in de Weir in Nijdrop.
VVVKB Heiveld: Verontschuldigd.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nijdrop vraagt wat aandacht voor het gebruik van leeftijdsbandjes. Blijkbaar heeft 12+ Mazenzele er
voor hun fuif geen gebruikt. Dit is nochtans verplicht. Hiervoor kan de waarborg ingehouden worden.
Tegenwoordig is er veel vandalisme. Er worden o.a. fietsen beschadigd. Binnen hangen er camera’s,
maar buiten mag dit niet.
4. Nieuws uit de jeugddienst
Op 19/05 is er de familiepicknick.
Er werd een subsidieaanvraag ontvangen van KSA Opwijk voor de jaarmarkt-TD. Deze werd unaniem
goedgekeurd. Katrien maakt advies op.
5. Nieuws uit het Schepencollege
Joske is verontschuldigd.
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6. Nieuws uit andere adviesraden
Van de VAR is nog geen verslag. Nu woensdag, 19/05 is er een buurtoverleg over de verkeerssituatie aan
de school van Droeshout, om 19 in café “De Herder” (Bij Vleminck).
7. JEGO
-

Puntenverdeling: Er werd geen artikel ontvangen van 12+. Zij verliezen 2 punten. KLJ Nijverseel was te
laat en verliest 1 punt. De andere verenigingen hebben 2 punten.

8. Noden jeugd
-

-

St-Pol: Er is nood aan een deftige fuifzaal, waarbij de noden van een moderne fuiflocatie
hand in hand gaan met een beperking aan overlast.
De staat van de voet- en fietspaden in Opwijk laat soms te wensen over.
Materiaal van de uitleendienst (zeker ook de gemeentelijke) zou moeten vernieuwd worden.
Er is nood aan tenten voor de jeugdverenigingen voor op kamp.
Er wordt voorgesteld om op het oude basketbalplein (achter Nijdrop) een Panna-kooi te
plaatsen, waarin zowel voetbal als basket kan gespeeld worden.
De jeugdverenigingen hadden graag extra ondersteuning voor hun afvalbeleid. De vuilzakken
die ze nu krijgen, zijn een zeer grote hulp, maar enkele gratis containerpark-beurten zouden
goed van pas komen.
Bewakingscamera’s bij openbare fietsenstalling n.a.v. vandalisme.
Het baantje achter Hof Ten Hemelrijk is zeer veel een racebaan en wordt ook veel gebruikt
door mensen met slechte bedoelingen. Is er een mogelijkheid om hier bijvoorbeeld
vluchtheuvels aan te leggen? Eventueel paaltjes met een sleutel of automatische paaltjes?

9. Be-Alert
Ineke legt de werking van BE-Alert uit.
Gratis aanmelden hiervoor kan via de website.
10. Varia
-

Stand van zaken aankoop detectiebakjes vals geld
Ineke vraagt enkele prijzen na.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 25 juni om 19 uur
Locatie: Nijdrop
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