
AV Jeugdraad 18 februari 2017 
 
Aanwezigheden: Justine, Jana, Jens, Lise, Tom, Rebecca, Jens, Guillaume, Hannes, Milan, 
Charlotte, Vadim, Elke, Sarah, Willem, Katrien, Emily, Boenie, Aaron, Matthijs 
 
Goedkeuren vorig verslag en opvolgen adviezen 
Oké 
 
Site outrijve, Plannen speelruimte 
Geen fundamentele veranderingen 

- In het verlengde van het bestaande gebouw  
- Met een overkapping tussen beide gebouwen 

o Camera’s zullen geplaatst worden op het stukje tussen de twee gebouwen. 
- 2 grote ruimtes, bergingen voor het speelplein en 4 ruimtes voor de sportdienst = 

bergingen + technische ruimte 
- Bijkomende vraag aan architect: buitenberging voor grootmateriaal voor 

speelpleinwerking en sportverenigingen 
- Extra verharding: komt er ook, eventueel met een basketbaldoel of voetbalgoal > dit 

zou dan vrij toegankelijk zijn. 
- Zou moeten klaar zijn tegen Speelpleinwerking zomer 2018, ze beginnen nu na de 

zomer 
- Enkel twee grote ruimtes zullen beschikbaar zijn voor verhuur, andere ruimtes niet 
- Vraag komt van de jeugdraad of zonnepanelen een optie zijn? > moeilijk omdat er 

geen constant gebruik is. > elektrische zonnepanelen, overschot wordt dan op het 
net gestoken > probleem is dat het budget nu al overschreden is 

- Het daaraan grenzend speelterrein wordt later onder handen genomen 
 
BELANGRIJK: Indien er nog opmerkingen zijn moet dat voor 8 maart doorgegeven worden, 
dan tekent de architect het definitieve plan 
 

 
Aanvraag investeringstoelage 

- Meisjes: uitbreiden branddetectie + bekomen brandveiligheidsattest 
o Uitbreiden branddetectie ok, is een verbetering van het gebouw > 50 procent 

wordt terugbetaald 
o Bekomen van een attest is geen verbetering van het gebouw > werden 

vroeger gratis geregeld door Brandweer Avelgem, nu moet de chiro 300 euro 
betalen > Tom zal informeren bij Fluvia-zone of er geen uitzondering kan 
gemaakt worden zodat de chiro meisjes dit niet moet betalen. 

- Jongens: verschillende aanvragen 
o Vernieuwing sanitair > wordt 50 procent terugbetaald 
o Dak:  

 Afbraak dak wordt 50 procent terugbetaald 
 Nieuw dak leggen > het voldoet aan duurzaamheidsnormen, daarom 

75 procent terugbetaling 



o Heraanlegging oprit > deze aanvraag zorgt voor discussie > dienst J&C zegt dat 
het geen gebouw is > maar blijkbaar is de ophoging van het terrein wel nog 
met het fonds gebeurd 

 RvB zal het reglement doornemen en een advies uitbrengen over het 
al dan niet toekennen van de subsidie (ADVIES) 
 

Algemeen 
- Projecten moeten altijd binnen tegen 15 februari, ook komende twee jaren komt er 

budget (per jaar 10.000 euro) 
- Er gaat nu 29 962 euro uit de pot, zonder het attest (chiro meisjes) en zonder oprit 

(chiro jongens) > er is nog 10 000 euro, komende jaren komt er nog 2x 10 000 bij. 
 
Evaluatie toneel 

- Toneel was goed, schone show, er komen ook veel ouders en grootouders met hun 
kinderen 
 

Actie straatverlichting 
- De RvB stelt voor om een actie te organiseren om hun advies omtrent de 

straatverlichting kracht bij te stellen 
o Advies: Op vrijdag- en zaterdagnacht de straatverlichting niet doven 

 Reden voor dit advies is een bezorgdheid over de veiligheid van de 
jongeren die zich in het weekend te voet of met de fiets verplaatsen 
(bv. fietslichten zijn te weinig sterk om fietspad goed te verlichten, 
onveiligheidsgevoel, meer ouders zullen hun kinderen voeren = meer 
verkeer…) 

o Actie: soort van lichtactie, eventueel met fakkeltocht 
- Feedback van leden AV op advies: 

o Koen zegt dat je goede argumenten moet hebben 
o Zowel positieve en negatieve argumenten aanhalen 
o Vadim stelt een petitie voor 

- Feedback van leden AV op actie 
o Eventueel met een sensibiliseringsactie, veel jongeren fietsen zonder 

fietslichten > om het positief te framen 
o mss beter rond Krak organiseren, is laagdrempeliger 
o Leden van de jeugdraad denken eigenlijk dat er weinig draagvlak is om echt 

deel te nemen aan een actieve actie 
o Eventueel een groepsaankoop voor goede fietslichten organiseren 

- In mei wordt er geëvalueerd  
o Veel gemeenten in de buurt leggen straatverlichting wel aan in het weekend, 

of toch in het centrum 
o Insteek was vermindering van CO2, budgetair 45.000 euro, origineel 150.000 

> Jeugdraad zou daar graag eens cijfers van zien 
 
BBQ in mei 
Iedereen ziet het zitten! Begin mei gaan we een datum prikken 
 
Nieuws CBS & DJC 



DJC 
- Heropwaardering speelpleinen: zit nog in de beginfase > 30.000 euro budget voor de 

drie sites te samen 
- Rebecca volgt ook multisportkooi op 

o Grondwerken 2017, realisatie 2018 
- Er komen ook trapveldjes > 10.000 euro vrijgekomen van BMX-parcours 

o Een in Kerkhove, munkkouter, binnenweg (verkaveling tussen hoogweg en 
Kortrijksstraat) 

o Nog een vierde site, waar raadt de jeugdraad dat aan? = ADVIES 
 Tuinwijk/toekomst  
 (Outrijve en Bossuit hebben al eentje 

- Schaduwzeil voor op de kinderclub komt zeker in orde tegen paasvakantie, max 
10.000 euro 

- Terugbetaling van animatorcursussen kan je aan Rebecca vragen (animator) 
- Aanbod voor scholenvakanties is klaar 
- Woensdag 19 april: 13u-17u > buitenspeeldag! 

 
CBS 

- Ni mee oes > terug oppikken in maart/april 
o Gemeentebestuur wil nagaan wat het heeft opgebracht cijfermatig tot op 

vandaag? 
 

Kalender en Varia 
- FB-pagina voor vergaderingen en verslagen > Algemene Vergadering Jeugdraad 

Avelgem > vraag om lid te worden 
- Jeugdraad zal ook een actie lanceren om een nieuw logo te ontwerpen > winnaar 

krijgt bon t.w.v. 100 in mediamarkt 
- Volgende AV: 13 mei om 10u > in de Foyer 
- Krak’s agenda: 100 dagen, 50 dagen, CS, scoeties fijne verjaardagfuif: 15 april 
- Speelplein: Paasvakantie werking is ingevuld en moni-dag: 11 maart 
- Chiro: 11 maart is het groepsfeest met gratis afterparty, 25 maart Kunstgrapsi 

 
Te schrijven adviezen 

- Niet doven straatverlichting op vrijdag- en zaterdagnacht 
- Investeringstoelage voor heraanlegging oprit chiro jongens 
- Suggestie 4e trapveldje 


