
AV-Jeugdraad 
 

Aanwezigen: Koen Byls, Nancy, Lien, Elke, Katrien, Emily, Lize, Laura, Luckie, Jens, Milan, Justine, 

Sarah, Scoutie (Pieter), Rien, Tom Beunens 

 

Advies goedkeuring RvB 
Leden + eventuele extra-functie: 

Sarah: voorzitter 

Luckie: ondervoorzitter 

Laura: secretaris 

Jens: penningmeester 

Milan: food en drinks 

Charrie: adviezen 

Justine 

Jana 

 

Goedkeuring door chiro Avelgem meisjes, jongens; speelplein, krak 

Opmerkingen verslag 7mei? -> neen 

Evaluatie vrijwilligersbedanking 
- Lekker eten, veel volk, bbq’s zijn goed uitgetest, veel drank 

- Een beetje jammer dat Matthias een tas kreeg met een  boodschap over stoppen, het cadeau 

moet universeler 

- BBQ was een succes 

- Het mag ook een ander concept zijn? 

- Eens een daguitstap te doen? 

 

Nieuws Jeugd en Cultuur 
Nie me oes 

 Donderdag 20/10/2016 zal om 20h in theaterzaal spikerelle een debat georganiseerd 

worden: ‘nie me oes’  

Debat met schepen, coördinator kompas, spoedafdeling AZ groeninge, wtv en focus, 2 

afgevaardigden van Mira en een jeugdconsulent. 

Bart Coopman is moderator. 

Het is een debat waarbij je als toeschouwer kan gaan kijken, er is een algemene vragenronde 

voorzien en achteraf ook mogelijkheden  tot vragen. 

 

 Volgende stap in Nie me oes, is de horeca contacteren. Hoe worden die gecontacteerd? Een 

vergadering op het gemeentehuis werkt niet. Langsgaan bij alle cafés is niet haalbaar? Vooral 

de cafés waar veel jongeren zitten: krak, te biechte, bras, mimo,… 

 



 De balans na 1jaar ‘nie me oes’: er zijn meldingen van zaken die gezien worden, dit gaat naar 

Kristel en vaak daarna naar de politie. De meldingen komen zowel bij Kristel als bij de 

burgemeester als schepen terecht. Goed dat het objectief kanaal ook bestaat. 

 

Sinds de camera’s is er een verschuiving naar de cameravrije speelpleintjes. Er komt meer 

info binnen dan vroeger. De cijfers nemen toe van drugsgebruik, maar de controles nemen 

ook toe. Krak ziet wel een positief effect, klein Amsterdam verdwijnt 

De balans na club soda: 4 proces verbaal, voor 3 minderjarigen. 

 Als vereniging kan je een extra toelage aanvragen voor een vorming rond ‘verslaving’. 

Deadline? Krak zal iets doen voor een breed publiek 

Algemeen 

 In herfstvakantie is er grabbelpas 

 Nancy blijft aan tot 30 november 

 

Dag en Nacht van de jeugdbeweging 
 ’s morgens ontbijt in krak : 7h-9h ontbijt (zonder alcohol!), vanaf 3e middelbaar 

- Atheneum: inschrijvingen bij Elise Voet 

- College: Paulien Vercruysse (geholpen door Lucas Anrijs 

Inschrijving 2 euro 

Groepsfoto?! Spiki verzorgt de camera 

 

 Nacht van de jeugdbeweging 

- Vanaf 21h30-3h30 (uniform voor 22h30 gratis drankje) 

- Organisatie: om 21h met alle helpers in krak, de verenigingen geven 2 namen van helpers 

door tegen 14/10 

- Installatie en dj’s voorzien 

- Luuckie maakt evenement 

CBS 
Vrijetijds site outrijve 

 Dit zal worden goedgekeurd, budgettair iets boven de 200 000 euro 

Timing: oktober  

 Gebouw: september 2017 zal er aan begonnen worden, zo kan de jeugdwerking deze zomer 

goed doorgaan. De vergunning is dan ook in orde. De site zal klaar zijn tegen de lente van 

2018. 

 Groene omgeving: geboorteaanplant 2009, kindvriendelijke planten 

 Speelplein: 25 000 euro, hopelijk klaar voor zomer 2017 (geen belofte), traject met veel 

bevraging waardoor het een aantal maanden duurt voor de aanbesteding kan beginnen 

Multisportkooi 

 Is in uitwerking, aan het fermetje, veel sociale controle 

 Realisatie 2018, vermoedde budget: euro 50 000 



Trapveldjes 

 Budget: 2500 en 3000 euro 

 Het budget is eigenlijk op. Idee voor het subsidiegeld van de jeugdraad aan te besteden? 

BBQ 

 Goed gebruikt, wordt proper achtergelaten 

 Schot in de roos 

 Enkel het glas is een probleem, ook krak is voorstander voor een glasbak 

Jeugdraad zal een advies schrijven voor glasbak! 

Kersthappening 

 Er zal een verkleinde versie doorgaan, doordat de initiële organisatie stopt 

 Timing 11 december, opbrengsten gaan naar de warmste week 

 Parochie Avelgem doet niet meer mee met kunstvoorstelling, andere actoren wel 

Evaluatie La Braderie 

 Globaal gezien, een succes. Vooral de statie was een zeer gezellige plaats. 

  Enkel de autohandelaars waren minder tevreden door de lage opkomst. Oorzaak: hitte? Te 

weinig speciale auto’s? 

 Oriëntatie van podium in de kerkstraat eventueel te herzien? 

De straatverlichting 

 Sinds eind juni is de straatverlichting uit van 23h-5/6h? 

 Teleurstelling omdat dit niet is aangehaald op laatste AV 

 Negatieve reacties vanuit de Avelgemse bevolking. Levensgevaarlijk, je moet een bij wijze 

van spreken een ‘faar’ hebben om iets te zien 

 Argumenten pro vanuit de gemeente: 

- Ecologische en economische redenen: 20% minder CO2-uitstoot (Burgemeesterconvenant) 

- Minder sluipverkeer 

 Argumenten vanuit de jeugdraad: 

- In de week is het te begrijpen, maar op vrijdag en zaterdag als zoveel jongeren op pad zijn 

weegt ecologie en economie nooit op tegen veiligheid 

- Jens wil graag concrete cijfers 

- Ridicuul dat kerstverlichting wel gebruikt wordt 

- Als iedereen de auto neemt om dat het te gevaarlijk is met fiets, zal de CO2-uitstoot er ook 

niet op verbeteren 

- Voorstel: advies schrijven om op vrijdag en zaterdag de verlichting aan te laten. 

 Na de winter zal het gemeentebestuur de balans opmaken 

 

Varia & agenda 
 21 oktober: dag & nacht van de jeugdbeweging 

 18 november: vorming Mediaraven, 2u, OC waarmaarde (geen andere plaats beschikbaar) 

- Elke vereniging stuurt een vraag door rond sociale media (mag heel breed zijn) > naar 

jeugd@avelgem.be 

mailto:jeugd@avelgem.be


 Datum jeugdtoneel 

 Nieuwe AV: 26 november 10u met ontbijt Outrijve 

Varia Jens 

 Bankkaart staat nog op de naam van Philippe Demuynck.  

Wordt gewijzigd naar Lucas Lambrecht en Milan Holvoet 

De Jeugdraad keurt dit officieel goed 

Agenda verenigingen: 

Chiro 

20 november Koetjeboef 

Krak 

22 oktober: workshop spacemakers > is verlengd voor 1 jaar voor 45.000 euro, bedrag moet wel 

gerelativeerd worden, verplicht 40.000 gaat naar personeel 

29 oktober: halloween 

12 november: comedynight 

Kersthappening en oudejaar 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


