
Jeugdraad  
Datum: Zaterdag 2 maart 2013 
Aanwezig:  Stijn Tant (schepen van jeugd), Ruben Dewulf (voorzitter), Arne Deflo (ondervoorzitter), 
Kristiaan Debois (jongerenwerker Arktos), Lucas Vanneste (Chiro Moorsele), Hannes Lefevre (Chiro 
Moorsele), Jon Delaere (Chiro Okido Gullegem), Lieselot Vanneste (Chiro Okido Gullegem), Jordy 
Pype (KSA Arbeid Adelt), Thomas Thermote (KSA Arbeid Adelt), Sara Soubry (KSA de Grietjes), Axelle 
Van Landuyt (KSA De Grietjes), Philippe Clerick (JRK), Michaëlla Vandenbulcke (JRK), Ine Libeer 
(Chiromeisjes Wevelgem Center), Leen Minne (Chiromeisjes Wevelgem Center), Jonas Demeyere 
(Chirojongens), Dennis Dutoit (Chirojongens), Wouter Lefevre (JC Ten Goudberge), Afra Vanhalst 
(Chiromeisjes wijnberg), Thaïs Tack (Chiromeisjes wijnberg), Justine Verschaeve (Chiromeisjes 
wijnberg), Silke Vlaeminck (Chiromeisjes wijnberg), Steffi Mussly (VZW De Valken), Heidi Willems 
(VZW De Valken), William Devoldere (Jeugdanimator), Nele Dedeurwaerder (jeugdconsulente) 
Verontschuldigd: Doremi, Burleske, misdienaars 

 
1) Voorstelling nieuwe jongerenwerker: Kristiaan Debois 

Kristiaan vervangt Jody Meyfroit en is zo de nieuwe Wevelgemse jongerenwerker. 
Kristiaan zelf is afkomstig van Limburg maar woont nu in Gent. 
Als je iemand met een vreemd accent hoort, is dat dus Kristiaan! 
Kristiaan zijn hoofdtaak is het vindplaatsgericht werken in Wevelgem. 
Daarnaast staat hij ook steeds paraat om de verschillende verenigingen bij te staan in het 
werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
Heb je dus informatie over bepaalde plaatsen met hangjongeren, vragen rond het bereiken 
van maatschappelijk kwetsbare jongeren, vragen over het vindplaatsgericht werken, … klop 
dan zeker aan bij Kristiaan. 
Je kan hem terugvinden op de jeugddienst of rechtstreeks via kdebois@arktos.be, 
0487/229792 
 

2) Vorig verslag  
- De eerste Pierres zijn opgeleid en krijgen hun badge een dezer dagen. 

Tip: Als vereniging is het handig om meerdere mensen de Party-ranger opleiding te laten 
volgen. Zo heb je meerdere Pierres en kan er per fuif gekeken worden wie ingezet wordt. 

- Wevelgem nam deel aan de Vetste gemeente, georganiseerd door MNM. 
Lommel won, Wevelgem ging met lege handen naar huis… volgende keer beter! 

- Evaluatie jeugdraad en jeugddienst. 
Resultaten (opmerkingen, aanvullingen, … kunnen steeds doorgegeven worden!) 

Jeugdraad in de toekomst (met telkens in het groen hoe het nu bevonden wordt) 
1) Hulp bij concrete situaties/ problemen 

Nu gemiddeld 
2) Netwerken met andere verenigingen 

Nu gemiddeld 
3) Advies geven/ inspraak 

Nu niet goed maar hoeft ook niet zo veel meer… 
4) Organiseren van activiteiten 

Vinden het momenteel goed 
5) Afvaardiging in andere adviesraden 

Nu niet goed maar vinden dit ook niet belangrijk 
Jeugddienst in de toekomst: 
1) Ondersteuning jeugdwerk 

Vinden het momenteel zeer goed 
2) Fuifbeleid 

Vinden het momenteel zeer goed 
3) Vorming 
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Vinden het momenteel goed 
4) Activiteitenaanbod 

Vinden het nu gemiddeld 
5) Jeugddienst moet geen dichte vriend worden 

Vinden dit nu ook zo 
 
 

3) Afvalconvenant 
Sommige verenigingen werden afgekeurd tijdens de laatste controle van het afvalconvenant. 
We merken dat er daarover nog heel wat vragen zijn. 
Maarten Tavernier, diensthoofd milieudienst en ‘controleur’ van het afvalconvenant, komt 
deze controles de volgende jeugdraad wat toelichten. 
Op deze jeugdraad willen we het vooral even van de positieve kant bekijken: wat kunnen 
jullie leren van elkaar?  
Tips: kommels oprollen, buizen om glas in te gooien, een ‘ballenbad’, opmaak van een 
takenlijst, goed verlicht heem, eten mooi en afzonderlijk opbergen, … 
 
Tip: Je kan een badge aanvragen bij Mirom Menen en dan mag je daarmee naar het 
containerpark en word je gelijkgesteld met een gewoon huisgezin. 
Deze badge kan klaargelegd worden in een containerpark naar keuze. 
Opmerkingen vanuit jeugdraad: 
- Wouter (JC Ten Goudberge): Nog eens meegeven aan verenigingen dat sommige lokalen 

echt wel gevaarlijk zijn. Je moet altijd bedenken dat het een veilige speelplaats moet zijn 
voor kinderen en nu is dit vaak niet het geval. 
Suggestie om zelf eens een rondgang te doen in jullie lokaal zodat je even kan stilstaan 
bij wat gevaarlijk, vuil, … is.  

- Chiro Moorsele en Chiro Wevelgem geven mee dat Maarten weinig communiceert over 
wat verkeerd is. Het zou interessanter zijn om te weten op het moment zelf wat goed is 
en wat niet. Dit kan zeker meegegeven worden als vraag/ suggestie wanneer Maarten 
langskomt. 

- Mail van KSA WEVELGEM (konden niet aanwezig zijn op jeugdraad): 

Volgens mij is afvalconvenant bedoeld om te controleren of we sorteren en dergelijke. Niet 
om slordigheid te controleren in gebouwen die niet van de gemeente zijn. Hierop controleert 
de patrimonium al.  

Als er dan minpunten zijn, verwacht ik dat m'n zelf de hand uitsteekt en oplossingen 
aanbiedt. 

Controle gebeurt ook altijd om momenten net na examens middelbaar en in blok van hoger. 
Het heem is dan eenmaal vuiler. 

Graag telkens iemand van ons aanwezig bij de controle zodat we duiding kunnen geven. 

Afvalconvenant is nu een straforgaan. Ik zie het eerder als een assistentie-orgaan. 
 
- VKSJ WEVELGEM : 

  Tips voor andere (jeugd)bewegingen: 

- op dozen, laden van kastjes, ... schrijven wat er in zit = hierdoor wordt beter gesorteerd 
en vind iedereen zijn benodigdheden snel terug 

- Algemene kroonkurkjes-emmer gebruiken 
- Al dan niet wekelijkse taakjes aanmaken: enkelen die vuilniszakken, papier/karton en 

glas buiten zetten, enkelen die het heem kuisen, (enkelen die de koer kuisen),... 
- Award uitreiken aan leiding die zijn heem het properst houdt! 



- In elk heem een lijst hangen met wat in orde moet zijn na elke activiteit: pmd-zak, 
restafvalzak, gekuist, verwarming af, ... 

- Indien stapelen van dozen en dergelijke moeilijk blijkt te zijn, maakt van die eenvoudige 
en spotgoedkope hangrekken: gegarandeerd krijg je plots veeeel meer ruimte. 

- .... 

 
4) Facebookprofielen 

Momenteel zijn er twee facebookprofielen werkende:  jeugddienst Wevelgem en jeugdraad 
Wevelgem. 
Vraag of dit ok is voor de verenigingen of ze liever slechts 1 te vriend hebben? 
Aangezien ze een verschillend doel  hebben, is het ok om er twee te hebben. 
Jeugddienst werkt vooral om reclame jeugdraadactiviteiten te maken en communicatie te 
voeren naar de jongeren (via uitnodiging voor evenementen, …) 
Het jeugdraadprofiel kan er voornamelijk zijn om info over de jeugdraad uit te wisselen en 
reclame te maken voor alle Wevelgemse activiteiten. 
Wie nog geen vriend is van deze profielen… vriendschapsverzoeken welkom! 
 

5) Overleg adviesraden 
De adviesraden van sport, cultuur, ouderen en jeugd  zaten reeds samen om de verschillende 
huishoudelijke reglementen op elkaar af te stemmen. 
Zo werd het organiek reglement (dat de vier bundelde) weggelaten en krijgt ieder reglement 
voorafgaand het organiek reglement. 
Het huishoudelijk reglement van de jeugdraad wijzigde slechts in beperkte mate. 
Eenmaal af wordt dit zeker nog teruggekoppeld naar de jeugdraad! 
Momenteel zijn er geen opmerkingen vanuit jeugdraad en is er dus positief advies! 
Op maandag 18 maart om 20u is er een volgend overleg waarop de verschillende raden 
elkaars beleidsplan evalueren. 
We zoeken nog twee mensen vanuit jeugd die wel een mening hebben over sport, cultuur 
en/ of ouderen. 
Indien je dit ziet zitten, mail dan naar jeugddienst@wevelgem.be 
Je drukt zo jouw stempel voor het Wevelgemse vrijetijdsbeleid de komende 6 jaar! 
 

6) Varia 
- Activiteiten jeugddienst en jeugdraad 

Uit de evaluatie jeugdraad/ jeugddienst bleek dat het niet altijd duidelijk is wat 
onderscheid is tussen activiteiten van jeugddienst en jeugdraad. 
Eigenlijk is er geen… alle activiteiten worden georganiseerd door een werkgroep van 
jeugdraadleden (voel je vrij!!) of vrijwilligers, worden gestuurd en ondersteund door de 
jeugdanimator en een deel gefinancierd door het gemeentebestuur. 
 

- Opmerkingen/ vraag over gebruik PH 
Na de chirofuif waren wat moeilijkheden met de poetsvrouwen omdat de nodige lokalen 
nog niet gepoetst waren. De chiro hanteerde een andere volgorde dan die nodig voor de 
reservaties van het CC. 
Er werd gezegd dat ze de waarborg hierdoor niet zouden terug krijgen. Stijn is hiervan 
nog niet op de hoogte en stelt voor te wachten op oordeel CBS. 
Daarnaast wordt best goed afgesproken met het CC bij de huur van een locatie: welke 
lokalen heb je tot wanneer? Wat moet je bijhuren? 
 

- Aandachtspuntje bij het plaatsen van afficheborden langs gemeentelijke wegen: ze 
moeten zeker een week na het evenement weggenomen worden! 
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- Knetter valt in 2014 op een vroege datum: 4/01. Dit kan wat problemen geven met de 

kerstbomen. 
De WG die Knetter evalueerde kwam tot drie voorstellen: 
1) Alles week opschuiven: Wevelgem op 11/01, Moorsele op 12/01 en Gullegem op 

18/01 
Mening jeugdraad: niet goed voor studenten! 

2) Gullegem blijft op 11/01, Wevelgem op 18/01 en Moorsele op 19/01 
Mening jeugdraad: niet goed voor studenten! 

3) Data blijven maar een nieuwjaarsreceptie ipv kerstboomverbranding. 
Iedereen stemt voor dit voorstel! WG werkt dit verder uit na goedkeuring CBS en 
koppelt terug! 
 

- Op woensdag 27/03 is er buitenspeeldag te Gullegem (aan Dwarsschuur). 
Vanaf 12u kan er gepicknickt worden en vanaf 13u zijn er coole attracties. 
Allen daarheen! 
 

- Op zondag 10 maart is er het vrijwilligersontbijt in de PH. 
Iedereen die dit wil kan voor 1 euro een lekker ontbijtje meepikken. 
Kaarten verkrijgbaar bij jeugddienst! 
 

- Vraag van KSA Gullegem om over te gaan tot een samenaankoop van springkastelen. Er 
kwamen geen gezamenlijke voorstellen uit de , in het verleden, aangekondigde 
samenaankoop. 
Indien er meerdere verenigingen een springkasteel wensen, kan dit zeker geregeld 
worden! 


