
Jeugdraad- Algemene vergadering 
 

Nieuws van college burgemeester en schepenen 
Drugsbeleid 

Van de gemeente uit is er jaarlijks een totaal budget van 800 euro voorzien voor vormingen ivm met 

middelengebruik/misbruik 

Voorwaarden: -  georganiseerd vanuit de jeugdwerking 

- 50% van de kost wordt terug betaald met een maximum van 200 euro 

- Aanvraag voor 15 maart 2016 in te dienen 

 

Speelplein Munkkouter 

 

Na inspraakvergadering met de buren werd gekozen voor een schommel met peuterzitje, een 

mandschommel, een klautertoestel met verschillende speelwaarden voor groot en klein.  

Er is geen voorkeur voor materiaalkeuze. De jeugdraad staat in tegenstelling tot de buurt fel achter het 

plaatsen van voetbaldoelen. Hierover moet een advies komen. 

 

Nieuws van dienst jeugd en bestuur 

Activiteitenprogramma in de krokusvakantie 

Geen volledige bezetting van themaweek. In de toekomst te bekijken of er een aangepast programma 

nodig is. 

Projecten en subsidie 

Op dit moment gaan de subsidies naar erkende jeugdverenigingen. In de toekomst eventueel ook 

subsidies voor experimenten van jongeren? 

Uitpas 

= hiermee kunnen per culturele activiteit punten verdiend worden. Het is een spaar- en 

voordelenprogramma 

Druppelsgewijs loopt de uitpas in Avelgem. 

Voor extra info 22 maart 19h30: info-avond voor verenigingen in de warande te Kortrijk. 

Buitenspeeldag 

Woensdag 13 april in de namiddag georganiseerd door de sport- en dienst jeugd& cultuur, in coördinatie 

van het ISB. 

Gratis evenementen voor kleuters (vergezeld van (groot)ouder)) en lagere schoolkinderen. 

Er worden vrijwilligers om te helpen gezocht, er is een vergoeding van 12,5 euro voorzien. 

De briefing start om 12h30. 

 



 

Werkpuntje 

 

Speelstraten opnieuw under attention brengen 

 

Speelplein munkkouter 

Wat? In samenspraak met de buurt: babyschommel, mandschommel, klautertoren 

Budget? 25 000 euro, vrije aanbesteding 

 

Multisportkooi 

 

Budget? 50 000 euro 

Plaats? Binnenweg  

Discussie? In de jeugdraad heerst het gevoel dat het op  de lange baan geschoven wordt, dat het plan 

van de kastje naar de muur wordt gestuurd. 

Er werd door het cbs op gewezen dat de multisportkooi opgenomen is in het speelruimteplan dat loopt 

tot 2018. 

Conclusie: er is dus nog hoop en tijd! 

 

Campagne: nie me oes 

 

De campagne loopt goed. 

Een promofilmpje werd onder leiding van Sarah en Marlou met de plaatselijke jeugd gedraaid (school, 

krak, chiro…) 

Op 16 maart wordt dit filmpje gereleaset voor de pers 

Op 23 maart wordt het filmpje gereleaset voor groot Avelgem 

 

Camera’s 

Verspreid over Avelgem komen op 4 sites camera’s. 

Gemeenteplein: 3 

Sporthal en het sportterrein: 7 

Spikerelle: 7 

Station: 7 

 

Het gaat om infrarood camera’s waarvan de beelden 30d bewaard worden. 

De camera’s zijn in staat tot identificatie  

 

Site outrijve 

Een gebouw apart is niet realiseerbaar financieel. 

In 2017 zal een bijbouw gerealiseerd worden 

 

BBQ 

Ze komen er eind mei en geven plaats aan 50 man om ter gelijker tijd te bbqen. 

Er zal met een systeem zoals in Gent gewerkt worden. Vrij gebruik is mogelijk. 



Voldoende vuilbakken in de omgeving moeten worden voorzien. 

 

Verlichting in Avelgem 

Buitenverlichting: gemeentebestuur wenst de straatverlichting te doven tussen 23u en 5u. Rond 

openbare gebouwen, Spikkerelle + JH Krak in het bijzonder moet de verlichting voor de veiligheid aan 

blijven! Dit was een spontane adviesvraag. Het punt staat echter maandag al op de agenda van het CBS. 

De verlichting rond openbare gebouwen blijft sowieso aan omdat het verhaal van de camera’s anders 

geen nut heeft.  

 

Evaluatie kindertheater 

Iedereen tevreden, zeer goed dat er afwisseling is ieder jaar, mag zo verder. 

 

Kalender 

 

5/3 Kunstgraspi 

12/3 Backdoorsessions 

26/3 chiroics 

2/4 Techyard 

15/4 50 dagen atheneum 

 


