Verslag AV Jeugdraad vrijdag 1 oktober 2010 - lokalen FOS
Oostkamp
Aanwezig:
Peter Alleman (secretaris Dienst Jeugd), Ilse Van Reybrouck (Dienst Jeugd), Joren Vanmullem
(Chirojongens-DB), Els Roelof (Schepen), Karel Perdu (FOS), Orry Verpoort (FOS), Maarten
Himpens (KLJ Oostkamp), Koen Wildemeersch (VZ), Lieven Lambrecht (KSA Oostkamp), Jana
Desmedt (KSA Oostkamp), Kobe Martens (Chirojongens), Jonas De Craemer (KLJ Oostkamp)
Verontschuldigd:
Wies Allemeersch (Scouts RV), Benjamin Blomme (Oranje), Ike Devolder (DB), Amélie
Goormachtig (VKSJ), Pieter-Jan Lanssens (DB), Stan Meulemeester (KSA RV), Kurt Piceu
(Cultuurraad), Sofie Syoen (VKSJ), Fien Tamsyn (Oranje), Delphine Teetaert (Oranje), Dries Van
Acker (KSA RV), Sam Van de Caveye (DB), Vanhulle Jaak (ouderenraad)
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Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
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Adviezen

De volgende adviezen werden door het te korte tijdspanne gegeven door het DB. Ze moeten
volgens de statuten versterkt worden door de AV.
I.
Balierock
Er was wat verwarring omdat de mensen van Balierock hun dossier naar Jürgen
hadden gemaild. Het DB heeft hen alsnog een positief advies gegeven, waarop
het College van Burgemeester en Schepenen hen een bedrag toekende van
500 euro.
Besluit: De AV bevestigt het advies.
II.

Moerbrugge à live
Het comité Moerbrugge à live diende tijdig hun dossier in. Het DB reikte een
positief advies uit, maar wel met enkele opmerkingen. Zo waren niet alle kosten
bedoeld voor de doelgroep jeugd. Het College van Burgemeester en
Schepenen kende het comité 750 euro toe.
Besluit: De AV bevestigt het advies.

III.

Vraag tot opmaken advies gebruik aanplakborden:
Joren merkt op dat er de laatste tijd nogal agressief geplakt wordt op de
aanplakborden van de gemeente. Celsius heeft alle borden volgeplakt.
Ilse antwoord hierop dat ze geen Oostkampse evenementen hebben overplakt,
enkel alle affiches van de TMF party in Torhout hebben ze helemaal overplakt.
De AV vraagt om alsnog een advies te schrijven om meer controles uit te voeren
en zo het reglement strenger na te leven, voor iedereen.
Ter aanvulling wenst de AV ook in het advies mee te geven dat vuilnisbakken
aan de plakborden geen overbodige luxe zouden zijn. Het gebeurt nogal dat er
heel wat affiches loshangen en dan gewoon op de grond worden gegooid, of
wie ze verwijderd omdat ze er af vallen, ze zelf moet meenemen in de auto.
Ervaring vanuit de gemeente is wel dat vuilnisbakken een kleine opening
moeten hebben, om geen “zakjes met huishoudelijk afval” aan te trekken. Kans
is groot dat een vuilbak bij die borden, gevuld zal worden met andere zaken.
Het advies wordt opgemaakt door Lieven Lambrecht.

IV.

Ronde putten Hertsberge
Joren Vanmullem en Stan Despiegelaere koesteren de gedachte om “De Ronde
Putten” opnieuw te kunnen openstellen voor de jeugd. Vroeger werd daar in

gezwommen en gespeeld door de Hertsbergse jeugd. Nu zijn die vervuild en niet
meer toegankelijk. Els Roelof bekijkt hoe het zit met de eigendom (kerkwegel,
privédomein, …). Zal hoedanook niet evident zijn rekening houdend met dit en
zaken als volksgezondheid, toezicht,…
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Nieuws uit de raden:
De Drugspreventieraad organiseert een bijeenkomst met verantwoordelijk van jeugdhuizen,
caféuitbaters en hun personeel. Zo kunnen ervaringen en ideeën uitgewisseld worden.
Iedereen krijgt de kans om elkaar eens te ontmoeten en gezamenlijke problemen aan te
pakken.
Mocht er interesse zijn om zelf ook eens naar een adviesraad te gaan kan je steeds contact
opnemen met Koen of met de jeugddienst. Het is belangrijk dat de jeugdraad
vertegenwoordigt wordt, maar het moet daarom niet altijd iemand uit het DB zijn. Tegen
volgend DB wordt de lijst overlopen van wie nu zetelt, worden die mensen gecontacteerd
om te horen of ze nog verder interesse hebben en waar zeker vervangingen nodig zijn.
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Nieuws uit de jeugddienst:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
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Op zaterdag 2 oktober is er Celsius 2. Elke jeugdbeweging heeft 2 gratis kaarten
gehad.
Er wordt op zaterdag 23 oktober een vorming over drempelverlagend werken
georganiseerd. Deelname is gratis, maar er moet wel worden ingeschreven voor
8 oktober via de dienst jeugd.
Dag van de jeugdbeweging: Officieel wordt die gevierd op vrijdag 22 oktober,
maar op de gemeente vieren we dat op 23 oktober. De jeugdraad trakteert met
een gratis vat in jeugdhuis ‟t eXperiment te Ruddervoorde. Later wordt dan zeker
nog eens een Battle der jeugdbewegingen georganiseerd.
Op 28 december gaat de kinderfuif door in de zaal Bulscampvelt te Hertsberge.
Meer info volgt nog.
Het kindercarnaval gaat volgend jaar door op 5 maart te Ruddervoorde.
De buitenspeeldag vindt plaats op 6 april 2011.
Op 7 mei organiseert de gemeente opnieuw een Roefeldag. Deze gaat door in
Oostkamp centrum.
Wie een aanplantactie in kader van week van de natuur wil doen, in omgeving
van jeugdlokaal, kan hiervoor extra middelen krijgen (mits voorwaarden). Meer
info via reginaal landschap Houtland. Peter mailt de info naar alle
jeugdbewegingen.

Nieuws uit de gemeente:
I.
II.

III.
IV.

Hoewel het toegankelijksreglement nog niet officieel vastgelegd is, omwillen van
het wachten op volledig parkreglement voor Bulskampvelt mag het speelbos
Hertsberge al gebruikt worden, zoals reeds gecommuniceerd.
Enkele AV‟s geleden hebben we bezoek gekregen van de VLM. Toen werden
ook veel algemene aandachtspunten naar voor gebracht. Die opmerkingen
werden gebundeld en worden nu allemaal verwerkt. Een eerste stap zal het
cardijnplein zijn, en dan ook het Nieuwenhovebos. We horen er later zeker meer
over.
Wat het speelbos in Waardamme betreft: er is goed nieuws op komst!
Koen kreeg onlangs nog een mailtje met een vraag naar repititieruimte. Peter
antwoord hierop dat er al een serieus dikke map met onmogelijke oplossingen
op de jeugddienst te vinden is, maar dat er zeker nog steeds wordt gezocht naar
een oplossing.
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Nieuws uit de verenigingen
I.

13 november is er Check your butt in Tom Dooley. Deze fuif wordt georganiseerd
door KSA Oostkamp.
Op 8 oktober kan je in Hertsberge bij de Chirojongens terecht voor een Mexican
fever party.
De komkommerfuif van de Chiromeisjes gaat door op 16 oktober in zaal
Bulscampvelt.
Op 11 februari is er een après skifeestje in Hertsberge.

II.
III.
IV.
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JBP 2011-2013
(zie bijlage powerpoint Peter)
De AV keurt het plan unaniem goed, maar heeft toch enkele opmerkingen, vragen,
bemerkingen.
I.
Joren vindt het plan dik in orde maar vroeg zich af of er in die komende 3 jaar
ook ruimte zal zijn om een of ander geniaal idee dat niet in het plan werd
vermeld, toch ten uitvoering te brengen?
Peter antwoordt hierop dat wat in het plan vermeld staat enkel zaken zijn dat we
zeker willen doen. Wat daarnaast extra bijkomt is mooi meegenomen en qua
budget werd er een marge voorzien. Laat dus die goeie ideeën maar komen!
II.
Een aantal leden vindt het zeker niet onbelangrijk om de zoektocht naar
repetitieruimte onder de aandacht te plaatsen. De vraag naar repetitieruimte
blijft komen en het is een inmiddels zeer lang aanslepend probleem. Daarom
wordt dit ook meegenomen in het advies.
III.
Als laatste puntje vraagt de AV extra aandacht voor jongeren en cultuur. Enkele
denkpistes zijn het reserveren van tickets voor de jeugd die deze op het laatste
moment nog kunnen kopen. Dit omdat jongeren vaak late beslissingen nemen,
maar hen toch een kans moet worden geboden om deel te nemen aan het
cultuuraanbod.
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Varia:
I.

II.
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De sportdienst is nog dringend op zoek naar regentaten plastische
opvoeding. Dit om het creatieve gedeelte van hun funkampen mee te
helpen begeleiden. Wie meer info wil kan steeds terecht bij Tiffany Calus op
het nummer: 050 83 31 93.
De FOS is op zoek naar extra opslagruimte. In kader daarvan vragen ze zich
af of er een mogelijkheid is om die extra ruimte te vinden in de gebouwen
van de gemeente. Een ander idee van hen uit bestaat er in om het „verloren
hoekje‟ (daar waar nu de boot aan de muur hangt). Dicht te metsen en
daar een extra hokje van te maken.
Mevr. Roelof merkt op dat dit waarschijnlijk moeilijk zal zijn omdat het
gebouw in een park staat en een bouwvergunning in een park krijgen ligt
nogal moeilijk.

Nieuwe datum AV:

De volgende AV vindt plaats op 3 december 2010.

