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Jeugdbeleidsplan 2008-2010: jouw mening télt !!!

Beste ‘mede-jongere’
Om de drie jaar moet een gemeentebestuur een jeugdbeleidsplan opmaken, met daarin
opgesomd wat er allemaal zal worden gedaan met en voor kinderen en jongeren in de
gemeente. Dat belangt ELKE jongere, dus OOK jou, aan ! Soms rechtstreeks, soms
onrechtstreeks. Het gaat om fuiven, om ruimte om te spelen, over het jeugdhuis, over hoe
jongeren geïnformeerd worden en wat daar aan kan verbeteren of wat anders kan, over skaten,
repetitieruimtes, speelbossen, verkeer en mobiliteit, … kortom: over elk thema dat kinderen en
jongeren aanbelangt of een invloed heeft op hun leefwereld.
Vanuit de jeugddienst is, samen met een stuurgroep (een soort denktank), een nieuw plan
geschreven in opdracht van het gemeentebestuur. Nu moet de jeugdraad hierover advies
geven. En aangezien de jeugdraad (wie en wat de jeugdraad is vind je op de ommezijde van
deze brief) een spreekbuis is voor alle jongeren …

….NODIGEN WE JOU UIT om je mening over het ontwerpplan te laten horen.
Op vrijdag 23 november 2007 om 20.30 uur ben je welkom
in JOC den Artisjoc, Brugsestraat 30.
JOC Den Artisjoc is er trouwens gekomen doordat het in het vorige plan als actie was
opgenomen. Het beste bewijs dat het plan méér is dan papier: het JOC is een heel zichtbaar en
tastbaar resultaat !!
We stellen je het jeugdbeleidsplan voor op een begrijpelijke wijze en willen jouw mening hierover
horen! Géén saaie vergadering, maar een (inter)actief gesprek waarbij elke inbreng, elkr
kritische noot, elke suggestie belangrijk is!
Ben je écht benieuwd en wil je het ontwerpplan vooraf eens doorlezen, mail dan naar
jeugd@oostkamp.be of bel op 050 83 31 92. Onze jeugdconsulent bezorgt je dan de nodige
documenten…Ook met alle andere vragen rond dit plan of rond ‘jeugd’ in het algemeen kan je
op de jeugddienst terecht.

Tot dan !

Jürgen Braeckevelt
Secretaris Jeugdraad

Bram Van Braeckevelt
Voorzitter jeugdraad
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De jeugdraad zo klaar als een klontje…
“De jeugdraad streeft ernaar kinderen, jongeren en het jeugdwerk in de gemeente te
versterken om hen actief deel te laten nemen aan en te laten participeren in het
vormgeven van de gemeente en de maatschappij waarin ze leven. Via de leden,
jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden en de vertegenwoordigende rol van de
jeugdraad willen we de levensomstandigheden van kinderen en jongeren als burgers
van de gemeente verbeteren.”

De jeugdraad is…
•

•

•
•

… een adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan dat op verzoek van het
gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat kinderen en jongeren en het
jeugdwerk aanbelangt advies kan formuleren.. Het is de officiële
spreekbuis van alle jongeren bij het gemeentebestuur.
WAAROVER?
o over subsidies en reglementen
o over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen of fietspaden en
aanplakborden, mobiliteit, verkeer, milieu, cultuurbeleid, sportbeleid, …
… een verzameling jonge mensen die zich willen bekommeren om wat het
gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren
kunnen op die manier hun mening over het (jeugd)beleid te kennen geven. Want als je
een beleid uitstippelt voor jongeren, kun je hen toch best even vragen wat zij zelf
belangrijk vinden.
… een plaats voor discussie en debat over tal van onderwerpen binnen de gemeente.
Je krijgt er informatie uit eerste lijn op basis waarvan je je mening kan vormen.
… een midden waar je zélf voorstellen kan doen, zaken op de agenda kan plaatsen,
ideeën kan lanceren, voorstellen kan doen, …

Wie kan in de jeugdraad zitten…
•

volgens de wetgever moéten de jeugdbewegingen vertegenwoordigd zijn in de
jeugdraad. Elke Oostkampse jeugdbeweging heeft twee vertegenwoordigers in de
jeugdraad. De Schepen van Jeugd en de jeugdconsulent zijn niet-stemgerechtigd lid
en zijn dus ook aanwezig.

•

élke jongere die in de gemeente woont en interesse heeft voor wat gebeurt in de
gemeente en hierover mee wil nadenken. Dus ook JIJ kan in de jeugdraad zetelen…

En in Oostkamp …
•
•

is er OOK een jeugdraad (van wie zou je anders deze brief hebben gekregen???)…
de jeugdraad heeft een Dagelijks Bestuur (een kern van 11 personen) en een Algemene
Vergadering (2 vertegenwoordigers per jeugdbeweging aangevuld met jongeren vanuit
de jeugdhuizen, speelpleinwerkingen en losse, individuele geïnteresseerde jongeren – 50tal leden)… élke jongere kan op élke Algemene Vergadering aanwezig zijn en daar
zijn/haar mening geven. De vergaderingen van de Jeugdraad zijn openbaar: iedereen
kan ze bijwonen en heeft spreekrecht !!!

Wil je meer info dan kan je die krijgen bij :
De voorzitter: Bram Van Braeckevelt, Graaf Van Hoornstraat 16, 8020 Oostkamp
van.braeckevelt.bram@gmail.com
De jeugddienst:

Jürgen Braeckevelt, jeugdconsulent, A. Rodenbachstraat 42,
8020 Oostkamp, 050 83 31 92
jeugd@oostkamp.be

