Jeugdraad Oostkamp: “leiders, chapeau en santé!”
De jeugdraad van Oostkamp werkt nu al enkele maanden met een nieuw verkozen ploeg en
heel wat nieuwe energie. Tot nu toe zijn we bewust weinig naar buiten gekomen omdat we
eerst de interne werking nog meer op punt willen stellen. Toch zijn er enkele adviezen
afgeleverd aan het schepencollege. Als voorzitter ben ik blij dat we met de jeugdraad die
belangrijke –zelfs belangrijkste- functie weer hebben opgenomen. Daarnaast zit de
‘werkgroep Jeugdbeleidsplan’ in zijn laatste fase en wordt het gemeentelijke plan volgende
maand ter advies aan de Algemene Vergadering van de jeugdraad voorgelegd. Ondertussen
zitten er nog een aantal voorstellen in ‘the pipeline’ en bij afwerking wordt er daarover
gecommuniceerd.
De jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van jeugdbewegingen, maar ook van zogenaamde
‘onafhankelijken’, leden die geen organisatie of jeugdbeweging vertegenwoordigen. We
vinden de participatie van deze mensen zeer belangrijk en waardevol.
Vrijdag aanstaande (19/10) op de ‘dag van de jeugdbeweging’ willen we de leiders van
Oostkampse jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen in de bloemetjes zetten. De sociale
functie van deze bewegingen mag niet over het hoofd gezien worden. Want het moet gezegd,
hun inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat de vele jongeren die Oostkamp rijk is zich aan
spel en vertier mogen verwachten.
Vrijdagavond organiseert het dagelijks bestuur van de jeugdraad een bijeenkomst en schenken
we dan ook graag een gratis vat bier, voor en ter ere van deze vele leiders. Het vat op zich is
een kleine moeite en eerder symbolisch, maar wel populair. In de eerste plaats is het een
bedanking en erkenning voor hun werk, maar daarnaast willen we met de jeugdraad een
signaal geven dat we er zijn voor de jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen en dat als het
nodig is, hun belangen ook zullen verdedigen.
Het JOC, Brugsestraat 30, zal open zijn vanaf 21h en iedereen met de nodige hemdjes, Tshirts en sjaaltjes kan zijn of haar dorst vanaf 22h gratis laven. In de periode van het gratis
vat, zal ook de niet-alcoholische drank gratis zijn.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van jeugdraad Oostkamp:
Sophie Roels – Pieter-Jan Lanssens (ondervoorzitter) – Niek Welkenhuysen - Koen
Wildemeersch (ondervoorzitter) – Stan Despiegelaere – Stein Rommelaere – Pieter
Ruysschaert – Tine Delaere – Stefanie Rommelaere – Bram Van Braeckevelt

