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Voorafgaand aan de start van de vergadering wordt een bezinningsmoment en een minuut
stilte gehouden naar aanleiding van het plotse overlijden van Sander Van de Caveye.

1 Kennismakingsspel
Om elkaar en vooral de nieuwe mensen te leren kennen wordt in spelvorm een
kennismakingsspel gespeeld.

2 Verkiezing voorzitter
Eén persoon stelde zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Jeugdraad, nl. Bram van
Braeckevelt. Bram vertoeft op het moment van de vergadering nog in Frankrijk voor Erasmus.
Jürgen haalt de belangrijkste punten aan uit de brief van Bram die hij schreef om zijn kandidatuur
te verdedigen.
Geheime stemming: 16 stemmen voor, 7 tegen, 4 blanco en twee ongeldig.
Bram van Braeckevelt is verkozen als voorzitter van de Jeugdraad.

3 Verkiezing Dagelijks Bestuur
De nieuwe statuten bepalen dat het Dagelijks Bestuur maximaal 11 personen telt: de voorzitter +
10 gekozenen.
Er zijn 12 mensen die hun kandidatuur stelden. Staande de vergadering gaf ook Koen
Wildemeersch te kennen interesse te hebben. Met goedkeuring van de Algemene Vergadering
wordt zijn naam aan de stembiljetten toegevoegd.
De geheime stemming resulteerde in 10 volgende verkozenen: Tine Delaere, Stan Despiegelaere,
Pieter-Jan Lanssens, Sophie Roels, Stefanie Rommelaere, Stein Rommelaere, Pieter Ruysschaert,
Pieter Thyvaert, Niek Welkenhuysen en Koen Wildemeersch.

4 Toelichting werking Jeugdraad
Ten behoeve van de nieuwe leden, maar evengoed als opfrissing voor de leden die reeds in de
Jeugdraad zetelden, geeft Jürgen een toelichting over de werking, structuur en opdrachten van
een jeugdraad. Powerpoint in bijlage bij het verslag.

5 Terugkoppeling doelstellingen jeugdbeleidsplan
Vanuit de stuurgroep Jeugdbeleidsplan wordt verder gewerkt aan het jeugdbeleidsplan voor
2008-2010. Na de bevragingen en het verwerken daarvan, werden de eerste doelstellingen
geformuleerd.
Jürgen licht toe in hoeverre de stuurgroep al doelstellingen en mogelijke acties heeft
geformuleerd. Laat héél duidelijk zijn dat dit nog zeker NIET de definitieve tekst is. De Jeugdraad
moet een omstandig en gemotiveerd advies geven over de ontwerptekst in september. Daar
kan dus nog altijd op gereageerd worden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeenteraad.

1.1 Particulier jeugdwerk
1.

Behoud van de financiële en logistieke ondersteuning van het particulier jeugdwerk
Mogelijke actieplannen:
- herwerken van het reglement kampvervoer
- uitbreiden van de uitleendienst
toegankelijke jeugddienst
bekend maken van het subsidiereglement Bijzondere Projecten bij de doelgroep
administratieve vereenvoudiging betreffende aanvragen en indienen reglementen
subsidies
jaarlijkse bijeenkomst met de groepsleiders om de jaarplannen op elkaar af te
stemmen

1.2 Gemeentelijk Jeugdwerk
1. De gemeente behoudt en versterkt de gemeentelijke vakantiewerkingen en lossere
activiteiten
Mogelijke actieplannen:
uitvoeren speelpleinbeleidsplan
integreren van speelpleinwerking Dominiek Savio in de gemeentelijke
speelpleinwerking
grondige evaluatie en bijsturing van de Grabbelpaswerking
behoud en versterken van de intergemeentelijke tienerwerking SWAP
behoud van Burn It als culturele jongerenactiviteit
behoud van de jeugdsurvival (in samenwerking met de sportdienst)
organisatie van Roefel
organisatie van het kindercarnaval
2.

Het aanbieden van een aanvullend aanbod op het bestaande jeugdwerk voor kinderen
en tieners
Mogelijke actieplannen
het creëren van een aanbod voor kinderen en tieners buiten de grote vakantie
aanbieden van lossere workshops of langduriger projecten voor jongeren
in samenwerking met de jeugdraad een aantal evenementen op poten zetten
waarmee we een breed publiek aanspreken (dag van de jeugd? Week van de
Jeugd?)

3.

De werking van het JOC wordt verder verbreed en verdiept
Mogelijke actieplannen
focus op tieners voor de werking op woensdagnamiddag en 16+ op zaterdagavond
gerichtere promotionele acties om een diverser en ruimer publiek te bereiken
uitbreiden van de groep vrijwilligers voor de ondersteuning van de werking van het
JOC
behoud van de ondersteuning door halftijds vrijgestelde vanuit de dienst jeugd .
uitwerken van een divers en sprekend aanbod aan activiteiten
uitbouw van de ontmoetingsfunctie van het JOC
verbeteren en uitbreiden van de samenwerking met (jeugd)verenigingen in de
werking van het JOC

1.3 Kadervorming
1.

Het reglement kadervorming
Mogelijke actieplannen
Bijhouden en inventariseren van de vragen omtrent betoelaging van vorming
Navraag en vergelijking met de systemen in omliggende gemeenten
Inpassen van vorming van monitoren van de gemeentelijke speelpleinwerking in het
reglement
Eventueel uitwerken van een aangepast reglement

2.

De jeugddienst en JOC den Artisjoc ontwikkelen een eigen gediversifieerd
vormingsaanbod
Mogelijke actieplannen
het JOC integreert vormende activiteiten, zowel voor de vrijwilligers/leden van de
stuurgroep als naar de leden van het JOC toe
de jeugddienst onderzoekt de vormingsbehoeften bij de jeugdbewegingen en zet
daaromtrent vorming op

1.4 Diversiteit
1. Bij organiseren van activiteiten, zowel vanuit JOC, jeugddienst als jeugdraad, focussen
op het bereiken van niet-georganiseerde jongeren
Mogelijke actieplannen:
gerichter en betere communicatie
actief op jongeren toestappen en hen aanspreken
meer betrekken van niet-georganiseerde jongeren bij losse activiteiten
2.

Behoud van de financiële ondersteuning van bestaande initiatieven die zich richten naar
bijzondere doelgroepen
Mogelijke actieplannen:
behoud van de subsidies voor Oranje
behoud van de subsidies voor het Jeugdmuziekatelier
behoud van de subsidies voor het Tekenatelier

3.

Bestendigen en versterken van de contacten met het sociale partners op de gemeente
om zo de thematiek omtrent kansengroepen beter te leren kennen
Mogelijke actieplannen:
participatie van de jeugddienst aan het overleg sociaal beleid en bij de uitvoering
van het plan, aan het Lokaal Overleg Kinderopvang
jaarlijks structureel overleg met het OCMW

1.5 Jeugdwerkinfrastructuur
1. De gemeente behoudt of verhoogt de kwaliteit van de jeugdlokalen
Mogelijke actieplannen:
verbeteren van de lokalen met het oog op inbraakpreventie
verder versterken van de contacten tussen dienst infrastructuurbeheer en
jeugddienst/jeugdbewegingen
vernieuwen van de afspraken tussen gemeentebestuur-jeugdbewegingen wat
betreft gebruikersovereenkomst lokalen
behoud van de jaarlijkse controles op netheid en hygiëne van de jeugdlokalen
grote herstelwerken aan jeugdlokalen worden in een gefaseerd en strak getimed
schema opgenomen
bij aanpassingen aan jeugdlokalen wordt steeds gezocht naar de meest duurzame
en milieuvriendelijkste oplossing
2.

De gemeente betrekt de jongeren bij de invulling van het geplande jeugdcentrum
Mogelijke actieplannen
er komt een werkgroep die actief betrokken is en constructief meedenkt omtrent de
invulling en inrichting van de in te richten polyvalente ruimte, het jeugdhuis en de
repetitieruimte(s) in de gebouwen in de Siemenslaan
in de schoot van het JOC wordt een werkgroep ingericht die nadenkt over de
aankleding en invulling van het nieuwe JOC dat in de nieuwe gebouwen in de
Siemenslaan een plaats zal krijgen.

1.6 Inspraak en participatie
1.

De jeugdraad versterkt zijn functies
Mogelijke actieplannen:
de jeugdraad formuleert meer en gerichtere adviezen
de jeugdraad profileert zich als adviesraad
de jeugdraad komt op geregelde tijdstippen naar buiten
de jeugdraad werkt er aan om zich als spreekbuis van jongeren meer bekend te
maken
de jeugdraad kan met ad hoc werkgroepen werken rond gemeentelijke
beleidspunten om gemotiveerde adviezen te formuleren
de jeugdraad werpt zich op als denktank omtrent het gemeentelijk (jeugd)beleid en
probeert daarbij zovel mogelijk kinderen en jongeren te betrekken via allerhande
methodieken

2. De jeugddienst/jeugdraad is alert opdat, wanneer nodig bij bepaalde
beleidsbeslissingen, de inspraak en participatie van kinderen en jongeren gerealiseerd wordt
Actieplannen:
overleg met de verschillende diensten zodat de inspraak en participatie van
kinderen en jongeren bij projecten vanaf het begin verzekerd is
de jeugddienst werkt dienstverlenend naar organisaties, verenigingen en scholen en
stelt zijn know-how ter beschikking

1.7 Ruimte voor de jeugd
1.

De gemeente werkt een gedragen fuifbeleid uit
Actieplannen:
uitwerken van een fuifloket (in het kader van het vrijetijdsloket)
ter beschikking stellen van een fuifkoffer

-

administratieve vereenvoudiging voor alle formaliteiten die dienen te worden
vervuld bij het organiseren van een fuif
het uitdenken van het concept voor de nieuwe polyvalente zaal
opzetten van initiatieven en acties om fuiven afvalarmer te maken

2.

De gemeente bestendigt het beleid rond speelpleinen
Mogelijke actieplannen
blijven voorzien van ruimte voor speelpleinen bij nieuwe verkavelingen
het uitdenken van een bruikbaar concept betreffende het duidelijk maken van de
reglementering voor speelpleinen (uniforme borden met gegevens gemeente + uren
toegankelijkheid, vuilnis in de vuilnisbak, verboden toegang voor honden enz…)

3.

Uitbouw van één goed uitgebouwd skatepark naast de infrastructuur in de deelkernen
Mogelijke actieplannen
verder bevragen van de noden omtrent skaten (rekening houden met BMX-en en
skeeleren)
uitbreiden van het skatepark aan de Valkaart met één of twee funboxen na overleg
met de doelgroep
duidelijk maken van de geldende reglementering betreffende toegankelijkheid en
veiligheid op de skateterreinen middels éénduidige borden
betrekken van de doelgroep bij eventuele uitbouw of herwerken van de bestaande
terreinen

4.

Zoektocht naar een geschikte repetitieruimte
Mogelijke actieplannen
opnieuw opstarten en onderzoeken van de mogelijkheden naar het aanbieden van
een repetitieruimte in overleg met de Oostkampse groepen en vzw repetitieruimtes
als expertisecentrum
uitbouw van een primair ingerichte repetitieruimte
opmaken van een gebruikersreglement

5. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een avontuurlijk speelbos in
de gemeente
Mogelijke actieplannen
overleg met de dienst Stedebouw en milieu met betrekking tot eventuele sites die in
aanmerking komen
overleg met privé-eigenaars om de mogelijkheid te onderzoeken stukken bos op en
te stellen voor jeugd(bewegingen)
uitbouwen van een avontuurlijk speelbos dat multifunctioneel kan gebruikt worden
(schuilhokjes (‘kampen’), paar speeltuigen her en der, enz…)

1.8 Informatica en communicatie
1. De informatie en communicatie naar jongeren wordt geoptimaliseerd
Mogelijke actieplannen:
het inpassen van een uitgebreid luik jeugd op de nieuwe gemeentelijke website
opmaken van een jeugdcommunicatieplan
aanpassen van de Hoi Kids tot volwaardig communicatiemiddel naar kinderen in de
leeftijdscategorie 6-12 jaar
herdenken en aanpassen van de Jeugdmerel naar een echt jongerenmagazine
uitwerken van een begrijpelijke uitgave/publicatie met daarin de kernpunten van
het jeugdbeleidsplan en dit verspreiden naar de Oostkampse jongeren
vormen van (een) ad hoc werkgroep(en) die zich (buigt) buigen over vorm en
inhoud van de te ontwikkelen communicatiemiddelen
recruteren van een ‘schrijfgroep’ met kinderen uit de lagere scholen die bereid zijn
voor het nieuwe magazine te schrijven (zij zijn ook testgroep voor de nieuwe lay-out)

2. Onderzoek naar de noden voor het opstarten van een JIP of soortgelijk initiatief op maat
van Oostkamp
Mogelijke actieplannen
diepgaande bevraging omtrent de noden aan een JIP in één of andere vorm
afstemmen van het idee/concept met sociaal infopunt en bibliotheek in het kader
van aanvullend werken

3. De communicatie en interactie tussen de verschillende jeugdinitiatieven en –verenigingen
op elkaar afstemmen en optimaliseren
Mogelijke actieplannen
een jaarlijkse bijeenkomst van alle groepsleiders van de jeugdwerkinitiatieven
organisatie van een jaarlijkse activiteit naar aanleiding van de dag van de
jeugdbeweging
het voorzien van ruimte voor jeugdbewegingen op de gemeentelijke website
meer ruimte voor initiatieven van jeugdbewegingen in de Jeugdmerel (of de
opvolger daarvan)

De stuurgroep werkt verder, verfijnt verder. Het uiteindelijke ontwerp jeugdbeleidsplan komt nog
terug naar de Algemene Vergadering voor een omstandig en gemotiveerd advies.
Naast de doelstellingen moet alles ook nog vertaald worden in concrete actieplannen met
daaraan gekoppeld de financiële gevolgen.

6 Speelpleinbeleidsplan
Gezien het gevorderde uur wordt dit ontwerp-speelpleinbeleidsplan besproken op de volgende
Algemene Vergadering.

7 Speelstraten
Er zijn vragen van bewoners uit een aantal straten naar een speelstraat. Schepen Roelof nam
het initiatief om een ontwerp-reglement te laten opstellen en licht dit toe op de Algemene
Vergadering:
•
•
•
•
•
•

om dit te kunnen is er een reglement nodig. Er is een ontwerpreglement dat is bezorgd
aan de leden van de AV
een speelstraat kan één dag per week of een langere periode verkeersvrij worden
gemaakt, zodat kinderen op straat kunnen spelen. Wat en hoe staat in het reglement
er kan enkel een speelstraat in een straat waar géén openbaar vervoer door moet, met
hoofdzakelijk woonkarakter en waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur
66 % van de bewoners van de straat moeten zich akkoord verklaren dat er een
speelstraat zou worden ingericht
per speelstraat zijn er 3 verantwoordelijken die moeten instaan voor het toezicht
een speelstraat kan enkel in de periode tussen paas- en herfstvakantie

Bespreking:
•
moeten er 3 verantwoordelijken zijn en moeten dit steeds de 3 dezelfde personen zijn? Is
dit haalbaar?
•
Kunnen er geen afspraken zijn tussen de bewoners om dit in een beurtsysteem te doen?
Dat niet steeds de 3 dezelfde personen toezicht moeten houden. Er wordt best een
rooster opgemaakt.
•
Kan in het reglement opgenomen worden dat enkel kinderen uit de straat daar mogen
spelen. Zoniet zou een speelstraat wel eens een gemakkelijke opvang voor de
aanpalende straten kunnen worden, wat niet de bedoeling kan zijn.

•

Er staat in het reglement niet aangegeven wie er controle zal doen op de naleving en
wie vanuit het gemeentebestuur contactpersoon (of dienst) is bij problemen. Ook dit
wordt best opgenomen.

Deze bemerkingen zullen middels een advies worden overgemaakt aan het College.

8 Varia
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Chirojongens vragen waar de beloofde cinematickets blijven naar aanleiding van Burn
It. Dit wordt door Jürgen opgevolgd en bezorgd.
De vraag komt of het niet mogelijk is een beamer aan te kopen en die in de
uitleendienst te stoppen. Ontlenen bij de provincie is moeilijk omdat je héél vroeg de
aanvraag moet doen en het afhalen zorgt voor problemen. De openingsuren zijn bijna
onmogelijk voor jeugdbewegingen (studenten, te vroeg dicht, vervoer, …)
Er is de vraag naar stevige en voldoende grote asbakken aan jeugdlokalen naar
aanleiding van het rookverbod. Liefst met een rooster of deksel, want kinderen zitten
soms in het vuile zand te rommelen, wat niet echt de bedoeling is.
KSA Ruddervoorde vraagt wanneer de deur aan hun lokaal zal worden hersteld na de
zoveelste inbraak.
Jeugdsurvival: de bewegwijzering naar de spelen was heel onduidelijk en de organisatie
was nogal chaotisch. Deze puntjes worden meegenomen naar de organisatie voor
volgend jaar toe.
Steven Bousson doet het voorstel om één grote fuif te geven met alle jeugdbewegingen
samen. Het is een gelegenheid om véél volk te hebben, elkaar te leren kennen, minder
werk (veel handen uit verschillende jeugdbewegingen) en de opbrengst kan worden
verdeeld.
Een werkgroepje bestaande uit mensen uit de jeugdbewegingen die willen meewerken
kunnen het idee uitwerken, niémand wordt verplicht. Dit idee krijgt steun vanuit de
Algemene Vergadering en zal na de grote vakantie worden uitgewerkt.
Vraag vanuit Speelweide of het niet mogelijk is de slagboom aan De Waarde te
verplaatsen, zodat die voor het skatterrein komt te staan. Jürgen volgt op .
Europascouts Brugge is op zoek naar een lokaal en zou zich graag in Oostkamp vestigen.
Het overgrote deel van hun leden zijn van Oostkamp. Zij doen vooral activiteiten buiten
in de natuur, maar zoeken wel een ruimte om materiaal te stockeren en binnen te
kunnen bij slecht weer. Er is al een grote zoektocht geweest, zowel in het Brugse als in
Oostkamp, voorlopig zonder resultaat.
Er is de vraag of het mogelijk is voor groepjes om te repeteren in het JOC, of elders in het
gebouw van de brandweerkazerne. Er is echt nood aan repetitieruimte. Jürgen vult aan
dat er ook via de jeugddienst vragen zijn. Maar een geschikte ruimte vinden waar zo
weinig mogelijk ‘overlast’ is is niet eenvoudig.
Evy Devlieghere vraagt hoe ver het staat met het gaslek die zij vermoeden in hun KLJlokalen. Schepen Roelof zegt dat dit onderzocht is en dat er geen lek is gevonden.
Evy vraagt ook of het mogelijk is de gaskachels na te kijken, daar een aantal regelmatig
dienst weigeren.

Voor verslag

Jürgen Braeckevelt
Secretaris

