
AV Jeugdraad 14/02/15 

AANWEZIGHEIDSLIJST: Nancy Vandenbrouck, Tom Beunens, Lien Tiberghien (spw), 
Elisa David (spw), Fien Deconinck, Depraetere Lies, Marlou Mespreuve, Sarah Anrijs, 
Lucas Lambrecht, Bram Van den Bunder (RvB), Jens Tack, Gilles Dupont en Martijn 
Steenhaut, (chijo), Justine Vandekerckhove (chimei), Rien Coorevits en Lucas Balcaen 
(JH), Marleen Declercq (gemeenteraad sp.a), Koen Byls (gemeenteraad CD&V) 
Verontschuldigd: Elke Platteau (spw) 
   
GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 
- goedgekeurd 
 
OPVOLGEN ADVIEZEN 
1. Wijziging huurreglement OC en CC 
- koepels vielen er niet meer onder, terug erbij 
2. Atmosphere 
- nog niet teruggestort 
- niet-georganiseerde jeugd, was beloofd om winst te behouden voor de jeugdraad en 
vrij te kunnen investeren. Deze jongeren waren geen jeugdwerkers 
- Tom Beunens heeft het idee verdedigd, maar andere gemeenteraadsleden redeneren: 
het zijn en blijven werkingsmiddelen en die worden nu afgeroomd. 
- heeft ook te maken met definitie adviesorgaan: hoofdtaak is advies geven, activiteiten 
zijn bijkomstig. 
3. opmerking: vraag duidelijk in advies om 3800 euro vast te leggen voor jeugd, is niet 
gebeurd. Maar is nu wel vastgelegd. Moet wel op voor het einde van de legislatuur. Dus 
eigenlijk staat er nu 4600 euro ter beschikking van jeugd, maar deze middelen worden 
wel beheerd door de gemeente. 
NIEUW ADVIES om 3800 en 800 atmosphere opzij te zetten voor de jeugd! Dus als er 
iets mee gebeurd wordt dat teruggekoppeld naar de jeugdraad. 
 
EVALUATIE FFF 
- chiro vond het leuk, meer enthousiasme dan voor het toneel, jeugdraad is ook tevreden 
- groot succes, 250 kids 
- In traditie om chiro te steunen in de examenmaand om leidingstekort op te vangen 
- eindrekening: 600 euro  + kosten publiciteit, vieruurtje, catering > 900 euro 
- rakkers en kwiks zijn na de pauze weggegaan, het was heel druk. 
- Bieke Staelens: chirotrui met opschrift ‘Yari’ is verloren (Bieke Staelens) 
- volgend jaar: vestiaire 
- volgend jaar toch nog eens toneel: zaal ligt al vast. Nog dit werkjaar vastleggen.! 
Eventueel leeftijdsafbakening 
 
NIEUWS CBS 
1. Speelpleinwerking 
- OC Outrijve wordt afgebroken > sloopvergunning moet worden aangevraagd bij 
provincie > normaal medio mei antwoord. Sanitair en elektriciteit apart verwijderen. 
- Tijdelijke oplossing: 3-tal zomers: containers, telkens voor 3 maanden. Met elektriciteit 
en verwarming 
- nieuwe gebouw: samengezeten met buurt en betrokken raden, belangrijke thema’s: 



 - mobiliteit 
 - vandalisme 
 - werking 
> in 2017: inrichting site is het doel, maar kan niet gegarandeerd worden. 
> 2015-2017: 8300 euro X 3, maar de containers zijn noodzakelijk. Gebouw is niet meer 
veilig en brandveilig. 
- tijdelijke stokeerplaats: garage in leopoldstraat? Op de site zelf is het niet mogelijk 
2. dwangbevel 
- nalatigheid in betalingen van speelpleinwerking: wanbetalers. Sommigen worden 
geholpen door sociale dienst. Als men er niet op in gaat > deurwaarder. 
- voorlopig mogen deze mensen niet opnieuw inschrijven voor nieuwe activiteiten bij 
jeugd en sport 
3. Site Outrijve 
- opnieuw samenkomst in april-mei 
- eventueel chiro, krak ook betrekken, zij weten wat nodig is als jeugdvereniging? > voor 
mocht er zich ooit opnieuw een vereniging willen vestigen. 
- Aankondiging nieuwe bijeenkomst stond normaal in magazine, Nancy kijkt na of 
jeugdraad en speelplein mail kregen? 
- noden zijn gekend, Nancy stuurt verslagen door naar leden jeugdraad. 
4. update reglement uitleendienst 
- verkeerskoffers (20 jaar oud, gedateerd): Avelgemse scholen kregen kans om het gratis 
over te nemen. Veel interesse. Een deel is vooraf ook naar de speelpleinwerking gegaan. 
5. inspanning ICT 
- Publiek netwerk 
- disclaimer: je zal ‘I agree’ moeten aanklikken, voorwaarden verschuiven van gemeente 
naar gebruiker. Om misbruik te voorkomen 
- Publiek netwerk werkt niet supersnel, om eigen netwerk niet plat te leggen. Je kan niet 
downloaden of streamen. Mails e.d uiteraard wel mogelijk 
- er is wel een gastlogin, op volledige snelheid. Met paswoord bv. Voor artiesten kan op 
de dienst worden aangevraagd 
- andere netwerken zijn voor het personeel. 
- leiding is doorgetrokken naar krak, maar er zit geen reciever op. Krak heeft zijn eigen 
net. In de toekomst is het wel mogelijk 
- dit nieuws moet nog gepubliceerd worden. 
6. Spikkerelle 
- Vervangers Spikkerelle: Eddy Raepsaet halftijds diensthoofd, Brecht Dutillieux halftijds 
diensthoofd, halftijds vervanging Cultuur Sofie, Lucas Lambrecht halftijds balie en 
onthaal tot 1 april, daarna fulltime (halftijds balie, halftijds Sofie). 
- Lucas Lambrecht wordt baliemedewerker, nieuwe functie tot aan het zomerverlof. 
Omdat toerisme nu ook onder spikkerelle zit, het is een halftijdse betrekking. Na zomer 
zal er een examen plaatsvinden. 
> repercutie: belangenvermenging met jeugdraad. Lucas Lambrecht kan niet langer 
voorzitter zijn, ondervoorzitter neemt over ad interim: Sarah Anrijs 
7. Pamperbank 
- overschotten: pampers worden ingezameld op punten en uitgedeeld aan de mia’s 
(mensen in armoede) 
- Spikkerelle is een inzamelpunt 
8. mamacafé 



- jonge mama’s begeleiden mama’s in armoede: inentingen, tips voor sociale warmte, 
enz… bv. Kindjes liggen te lang in bed, voedsel 
- samenwerking met OCMW, valt onder Sociaal Huis 
- men gaat op prospectie: maar probleem met privacy, OCMW wou ieder nieuw kindje 
bezoeken, maar kan dus niet want gemeente mag die lijst niet doorgeven.  
- er zijn reeds andere projecten in Outrijve, daar trekt het zeker. BV. 
Huiswerkbegeleiding 
- laagdrempelig, op maat. Er is gebrek aan informatie, mia’s lezen brochures niet, 
mamacafé in Spikkerelle en dan uitleg geven over verschillende diensten 
- Sociaal huis heeft zicht op moeders, bv. Dossiers, voedselpakketten, huurreglement… 
ook de dokters zijn betrokken 
- er is onderzoek aan vooraf gegaan 
9. UITPAS 
- vrijetijdspas: om meer doelgroepen te betrekken. Mia’s kunnen goedkoper deelnemen. 
Verdeelsleutel 20-40-40, mia betaalt 20 procent, gemeente en organisator betalen elk 40 
procent. Organisatoren moeten daar ook wel aan willen meedoen. 
- sommige gemeenten hebben meer middelen, tis voor heel ZWVL. Wanneer leeft 
iemand in armoede? > Ze willen het gelijk trekken 
- sommige sportverenigingen zijn niet happig. Bv. Om 40 procent op te leggen voor 
lidgeld van kinderen in armoede die willen voetballen. Of met Club Soda 
> is maximumbedrag of maximum aantal deelnemers mogelijk? 
> tegen 1 september zou het moeten rond zijn. In eerste instantie vrijwillig instappen als 
vereniging. Later: als je niet instapt krijg je wel minder middelen 
> er zijn nog wel kinderziekten. Elk kind een pas? Elke activiteit scannen? Neen, er 
wordt gezocht naar oplossingen 
- in Aalst loopt het al. Sommige mensen zijn nog steeds niet geïnteresseerd. 11% meer 
deelname 
- je kan ook punten verzamelen om koffie in retro te gaan drinken, broodje in bagguetje 
- 3 jeugdverenigingen in Avelgem. Zou leuk zijn als ze niet te lang wachten met in te 
stappen! Denk er eens over met je vereniging!  
- kostenplaatje: 
> gemeente voorziet 6000 euro  
> 276 mensen met vervangingsinkomen, 1363 mensen met extra toelage in Avelgem. Dit 
zijn de startlijsten om in aanmerking te komen. Sommige groepen zullen er worden 
uitgefilterd o.b.v. objectieve criteria. Enkel korting voor mensen van gemeenten die 
meedoen met de uitpas.  
> criteria zijn o.b.v. inkomen, niet o.b.v. vermogen 
- idee is mooi, verenigingen kunnen het mss al eens uittesten bij 1 activiteit 
- administratieve romslomp is voor gemeente, mag sowieso niet bij verenigingen terecht 
komen. 
 
NIEUWS JEUGDDIENST 
1. activiteiten krokus 
- geen denderende opkomst, veel mensen op vakantie? In de buurt is het ook zo? 
- aanbod is nochtans gelijkaardig aan voorbije 2 jaar. Is dit misschien niet uitgebreid 
genoeg? 
2. intergemeentelijke samenwerking tiener activiteiten 
- draait op een laag pitje 
- maar er zit iets in, contact met transit in Kortrijk 



3. Oproep: buitenspeeldag woensdag 1/04/15 
- groeit jaar na jaar 
- voornamelijk sport momenteel. Er worden nog mensen uit jeugdwerk gezocht om 
activiteiten te begeleiden? Veel studenten zijn niet thuis dan > eventueel mensen uit 5e-
6e middelbaar vragen? 
- Van ± 12u30 tot 17u30, belegd broodje, drankjes en 12,50 euro vergoeding. 
 
UITBREIDING UITLEENDIENST 
Wijzigingen: ADVIES 
- Er was een huishoudelijk reglement en een tariefreglement. Is nu samengevoegd. 
Huidige reglementen dateerden van 2004. O.a verkeerskoffers zijn eruit, nieuwe dingen 
erbij, podium …> logisch om reglement eens te veranderen 
- Uitleendienst niet beschikbaar voor privégebruik, behalve signalisatie voor op straat. 
Bv. Verhuis, speelstraat… 
- categorieën zijn overgenomen 
- materiaal te laat terug gebracht > boete, gebeurt zelden. Geen probleem als er niemand 
kan, laat het weten, ok als er geen nieuwe verhuur is aangevraagd die dag 
- waarborg blijft op 150, moedwillige schade > dan krijg je factuur anders wordt het 
gedekt met waarborg en bijgelegd door gemeente 
-officiële goedkeuring advies: chiro jongens is akkoord, chiro meisjes is akkoord, krak is 
akkoord 
 
SPEELPLEIN KERKHOVE 
- speelpleinwerking en RvB was aanwezig 
- timing: afwerking tegen 1 juli 2015, opening, eventueel iets vroeger dan kan school 
Kerkhove betrokken worden. Wordt vervolgd… 
- plannen: zie ppt Tom Beunens! Grasplein met walnotenboom, zandbak, losse toestellen 
(oude toestel is verwijderd) enkele aanpassingen aan het groen, draad wordt naar 
achter verschoven want tis nog een extra stuk van de gemeente, trekkershut 
(overgekomen van bossuit naar kerkhove) groene poort blijft behouden + klein poortje 
als toegang naar het speelplein voor de buurtbewoners dan moeten ze niet langs drukke 
Oudenaardsesteenweg, daarom komt ook een fietsenstalling 
- speeltoestellen: restbudget moest toch worden opgebruikt, 30.000 euro investering 
i.p.v 20.000 euro 
 - houten zitconstructie 
 - doelgroep 2,5-6 jarigen, want vissersdorp wijk ernaast is voor oudere kinderen 
 - 2 ingebouwde trampolines (1,2 op 1,2) 

- polyvalent toestel: duur, meer dan 2/3 vh bedrag, klimmogelijkheden, glijbaan, 
brugje 

 - oude toestellen blijven behouden, behalve het oudste 
 - creatie helling 
- 3 doelgroepen:  

speelpleinwerking > poortje afgesloten om controle te vergroten,  
privégelegenheid (bv. babyborrel) > speelplein toegankelijk voor buurt,  
buurt int algemeen 

- om hangjongeren te vermijden: geen extra verlichting ’s avonds. Speelplein is 
toegankelijk van 8u tot 20u 
- er wordt een peter of meter gezocht voor als er klachten of problemen zijn 
- er wordt nog een naam gezocht 



- ADVIES: bram maakt verslag op over die vergadering 
 
EVENEMENTENWEIDE 
- planning: tegen 21 juli 
- publieke BBQ: niet boven de rode lijn wegens belangrijke leiding die er loopt,  nu aan 
kant Willem Vermandere plein: met zitplaatsen, tafel en (vaste) overkapping 

- reservering noodzakelijk, luifel met slot, 3 loten (per lot 20personen) > 
eventueel 3 groepen tegelijk mogelijk.  
- Je krijgt een koffer mee: sleutel, gereedschap, kuisproducten > proper terug 
afleveren = waarborg terug. Er wordt nog gekeken om de koffer ook op zaterdag 
beschikbaar te maken, eventueel in jeugdhuis, bib? 
- gebaseerd op project in Kortrijk 

- meer zitplaatsen: ¾ van betonnen cirkels, betaalbaar concept, ook nog klassieke 
banken aan kant van krak 
- budget: 20 000 euro 
- wie kan huren? Ook onder de 18? > is nog een vraagteken. Wordt vervolgd… 
- iets met bomen voor de kinderen: tuttenboom: zou dan boven die rode lijn komen. 
Kindjes kunnen hun tutten aan die boom hangen. Eenvoudig concept gewoon touwtjes 
en houtplanken 
 
DATA: 
1. volgende AV: zaterdag 4 april in OC Outrijve om 10u 
2. uitstap RvB: 11 april (Marlou en Sarah kijken hiervoor) 
3. BBQ: 2 of 9 mei, zaterdagavond of verschuiven naar september op de 
vrijwilligersbedanking 19 september? Wordt vervolgd 
4. SOWIESO 19 september vrijwilligersbedanking 
5. EHBO-sessie: Milan heeft lector gecontacteerd, wellicht week na paasvakantie, vrijdag 
24 april 
 
VARIA: 
- Krak: Vadim is vuilzakken in Spikkerelle komen halen want door 100 dagen hadden ze 
er tekort. Dat waren grijze, zijn die goedkoper? 
 Vuilzakken niet meer te koop in colruyt, wel nog in containerpark, texaco 
- sportkooi: bij de nieuwe wijk ah station? Plek staat nog niet vast, het is voorzien 
volgend jaar 
- Chiro: 14 maart groepsfeest, 2 voorstellingen erna met afterparty om 22u 
- Tom Beunens: roken in SAS is een probleem. Wordt iedere stuurgroep besproken, 
maar kan niet echt verholpen worden. Krak zegt het elke week. Een vaste groep gaat 
altijd naar buiten, het zijn er een paar die er hun broek aan vegen. Het kan alleen maar 
erger worden. Krak spreekt vanmiddag af met Kristel. Ze kijken voor luifels of een 
overdekking? 
- natuurpunt: paden en krieren in Avelgem in kaart gebracht, mss iets voor de chiro’s? 
 


