Werkingsverslag 2005 : Samenvatting

1. Inspraak van jongeren
- Bekendmaking nieuw jeugdwerkbeleidsplan via artikels en voorstelling adviesraden
- Werken aan uitstraling jeugdraad:
o Nieuwe jeugdraadvoorzitter sinds eind 2004
o Activiteiten
o Nieuwe website uitgesteld omwille van huisstijl
o Aanpassing subsidiereglementen : bonuspunten + maandelijks dagelijks
bestuur
2. Ondersteuning van het jeugdwerk
A. Particuliere jeugdinitiatieven
1. Subsidiëring van de jeugdverenigingen: werd verder gezet
2. Serviceverlening naar jeugdverenigingen
a) Kampvervoer:

- werd verder gezet
- beslissing om vanaf 2006 om te zetten naar terugbetaling
b) Jeugdlokalen:
- gebruikersreglement opgevolgd

- start rond betere communicatie lokaalschade (moet verder opgevolgd)
- 2 ladenkasten voor jeugdhuis ‘t eXperiment
c) Kopiedienst

- niet meer georganiseerd: eind 2004 beslist om te vervangen door
kopietoelage
d) Uitleenbaar materiaal
- verder gezet: jeugdverenigingen terugbetaald + TV en DVD aangekocht
B. Gemeentelijke Jeugddienst

Omschrijving personeelssituatie 2005
1. Gemeentelijke speelpleinwerking:

verder gezet
2. Gemeentelijke grabbelpaswerking:
Omschrijving van werking in 2005: evenveel verkochte pasjes als in 2004, iets

gespreider qua herkomst over de deelgemeenten, geen deelnames door
speelpleinwerkingen
3. Intergemeentelijke samenwerking:

- SWAP: iets minder verkochte passen, wel meer inschrijvingen per activiteit.
- Dobbertje Dobs: activiteitenmarkt op de 3 speelpleinen
- 3e project: Filmvierdaagse: groot succes

B. Gemeentelijke jeugdraad
Stuurgroep JOC en werkgroep subsidies opericht
1. De carnavalstoet en –fuif:
- terug in Ruddervoorde na negatieve evaluatie vorig jaar

- erg positief geëvalueerd, goed programma
2. Werkgroep O.J.E.:

- hulp aan jeugdsurvival en tienerfuif
- zelf organisatie van avonturendag: goede opkomst en positieve evaluatie
3.

Informatie en communicatie
- Jeugdmerel verschijnt zoals anders

- aanpassing lay-out uitgesteld naar 2006 door nieuwe huisstijl
- verder gewerkt aan website maar echte aanpassing uitgesteld naar 2006
3. Kadervorming

- Tegemoetkoming behouden
- extra stimulansen voor kadervorming in nieuwe reglementen
- vorming over brandveiligheid en veiligheid op straat georganiseerd
- vorming omtrent integratie van kansarmen in kader van Dobbertje Dobs
4. Toegankelijkheid van het jeugdwerk
- Toelage Oranje behouden
- Overleg OCMW gestart, maar moet in 2006 verder gezet worden
5.
-

6.
-

Communicatie en informatie

Omvorming Hoi Kids en Jeudmerel
Nieuwe lay-out jeugdmerel uitgesteld door nieuwe huisstijl
website jeugd: dit jaar verder uitgewerkt. Realisatie uitgesteld door huisstijl +
eventuele aanpassing gemeentelijke website
Geïntegreerd jeugdwerkbeleid

Samenwerking met cultuurdienst en bibliotheek voor verschillende organisaties
Samenwerking met sportdienst voor jeugdsurvival en free sport
Secretariaat Lokaal Overleg Kinderopvang (midden 2005 overgegaan naar sociaal
infopunt)

7. Jeugdwerkinfrastructuur
A. Verenigingen met eigen lokalen
1. Subsidie infrastructuurwerken aan eigen lokalen: Behouden
2. Subsidie werkingskosten voor verenigingen met eigen lokalen: Behouden
B. Verenigingen met gemeentelijke lokalen
1. Onderhouds- en herstellingswerken aan gemeentelijke lokalen: Verder

uitgevoerd
2. Andere werkingskosten: kosten voor energie en verzekering van

gemeentelijke lokalen

3. Gebruikersreglement: verder opgevolgd, maar door tijdsgebrek geen

bezoeken
C. Algemene dossiers
1. Grote infrastructuurwerken:
- plannen lokaal Dominiek Savio goedgekeurd
- oplossing voor VVKSM in oude gemeenteschool
2. Bestrijding van vandalisme en inbraak
- nieuwe sloten KSA-O
- princiepsbeslissing vervanging alle sloten
3. Bergruimte en opbergmateriaal
- Bergruimte voor VVKSM komt bij lokalen Dominiek Savio
- Bergruimte voor KSA-O in oude brandweerkazerne
- 2 ladenkasten voor ‘t eXperiment

3. Ruimte voor de jeugd
A. Ontmoetingsruimte
1. Jeugdhuis ’t eXperiment : blijft betoelaagd
2. Subsidiëring van buitengewone projecten
3. Jongerenontmoetingscentrum: Gestart met voorbereidingen, uitvoering

infrastructuurwerken, administratieve kracht part time vrijgesteld.
Realisatie voorjaar 2006
B. Groene ruimte
1. Spelvriendelijk beheer: Speelbos in de Valkaart
2. Uitbreiden toegankelijke groene ruimte:

a.
b.
c.
d.

Overeenkomst rond Warandebos bevroren
Hertsberge: geen bos gevonden, wel speelbos in Bulskampeld
Waardamme: geen plaats gevonden
Ruddervoorde: geen plaats gevonden

C. Ruimte om te spelen
1. Netheid en veiligheid :
alle speelpleinen vroeger reeds aangepast aan nieuwe normen. Moesten geen
speelpleinen meer aangepast worden

politiereglement verder opgevolgd
2. Uitbreiden en optimaliseren speelruimte

- geen verkavelingen waarin speelruimte moest
- plannen heraanleg Kerkplein Hertsberge quasi goedgekeurd: uitvoering
werken in 2006
- Skateruimte: grote skateramp afgebroken + onderzoek gebeurd naar nood
aan skateruimte in kleine kernen
3. Kindvriendelijke gemeente

- blijvend streven naar fiets- en voetgangersvriendelijke gemeente

