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1.

Goedkeuren vorig verslag
Het verslag van de jeugdraad op 3 oktober 2020 wordt goedgekeurd.

2.

Inventaris sleutels jeugdlokalen
Naar aanleiding van de de recente inbraken (zonder inbraaksporen) bij Chiro Nele zou de jeugddienst graag
initiatief nemen om een inventaris op te maken van wie de sleutels heeft van de jeugdlokalen. Het zou de
bedoeling zijn dat iedere jeugdvereniging een lijst opmaakt en die bezorgt aan aan de jeugddienst. Aan het
begin van ieder werkjaar zullen we dan kijken hoeveel sleutels in omloop moeten blijven aan de hand van
leiding die stopt en nieuwe leiding. De sleutels op overschot worden bijgehouden door de jeugddienst en
indien er sleutels te weinig zouden zijn, laten wij die bijmaken.
De jeugdraad vindt dit een goed idee en steunt het initiatief volledig. De betrokken jeugdverenigingen
bezorgen de lijst met eigenaars van een sleutel tegen eind 2020.

3.

Tijdelijke verhuis jeugdhuis Chaplin
De afbraak en heropbouw van Chaplin zou kunnen beginnen in februari 2021. Daarom is het noodzakelijk
dat Chaplin verhuist naar zaal Sint-Elooi in de loop van januari. Ze zouden dit willen/kunnen doen tijdens
de derde week van januari. Ze vragen hier wel een camion van de gemeente voor. Lukas bespreekt dit met
Christ om in te plannen.

4.

Opnieuw opstarten jeugdverenigingen
Voorlopig mogen enkel de -12-jarigen terug opstarten. Het zou kunnen dat de regels voor het jeugdwerk
veranderen tussen nu en de vooropgestelde datum. De jeugddienst volgt mee op.
 KLJ Ledegem: is +16 dus geen vooruitzicht op heropstart
 Chiro Miengelinge: start ten vroegste 10 januari 2021 weer op (onder voorbehoud)
 KSA Sint-Elooi: start terug midden/eind januari 2021
 Chiro Nele: start terug op 13 december 2020 tot aan de kerstvakantie. Na de examens van de
leiding staat heropstart gepland op 24 januari 2021.

5.

Activiteiten jeugdraad
 Quiz: Begin 2021 samenkomen met werkgroep om de quiz te organiseren en uit te werken. Op
vraag van de jeugdraad sowieso kijken om ook een online alternatief uit te werken. Lukas kijkt om
af te spreken met de werkgroep.


Vorming: de jeugdraad verkiest om de vorming te organiseren na de eerstvolgende jeugdraad.
Tussendoor zouden we met z’n allen frietjes eten. Natuurlijk alleen indien de maatregelen op dat
moment dit toelaten, idem dito voor de vorming. Zo bundelen we alles op één dag. De
voorgestelde data zijn 6 of 13 maart 2021. Lukas heeft reeds contact opgenomen met Team
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Preventie en Vroeginterventie Tabak, Alcohol en Drugs (cgglargo) om een vorming op maat te
organiseren. Er wordt in overleg met hen nu een datum geprikt.


EK-dorp 2021: Lukas heeft via een bedrijf een offerte gekregen voor een LED-scherm +
geluidsinstallatie aan €3555 incl. BTW voor de hele EK-periode. Iedereen op de jeugdraad was hier
enthousiast over want dit past volledig binnen ons budget.
Het initiële plan was om dit te organiseren in samenwerking met de twee Ledegemse jeugdhuizen
Chaplin en Den Traveir. Ik dacht om in het kader van corona misschien de winst van bepaalde
avonden aan jeugdbewegingen te schenken die het ook moeilijk hebben. In ruil daarvoor zouden
zij eens de bar uitbaten. Daar is wel wat discussie rond geweest. KLJ Ledegem is voorstander van
het concept en ook de jeugdmuzieken zouden het zien zitten. KSA Sint-Elooi werd niet meteen
wild van het idee omdat ze er van overtuigd zijn dat de jeugdhuizen het meer kunnen gebruiken.
Dat was ook de mening van vooral Chaplin. Uiteindelijk werd besloten om eerst een vergadering
in te plannen met de jeugdhuizen over de praktische gang van zaken en dan eventueel een nieuw
voorstel te doen.
De locatie was voor Chaplin ietwat ongelukkig omdat het toch een kwartiertje fietsen is vanuit
Sint-Eloois-Winkel, maar er werd toen wel geopperd om ook de Party Bob in te zetten vanuit
Chaplin tot aan het gemeentehuis.
De dag na de jeugdraad kreeg ik de mail van Chaplin dat ze met het bestuur toch beslist hadden
om niet mee te stappen in het verhaal. Chaplin is bang dat ze minder winst zullen maken.
Voorlopig staat dit project dus on hold.

6.

Stand van zaken werkgroepen
De werkgroepen ‘Quiz’ en ‘EK-dorp’ (onder voorbehoud) worden zoals vermeld in het puntje hiervoor
vervolgd officieel gestart in 2021.
De werkgroep speelpleinen heeft er voor gekozen om in 2021 niet één plaatsje op te frissen, maar wel
leuke speelelementen en grondschilderingen te voorzien over gans Groot-Ledegem. Op die manier willen
ze het wandelen leuker maken voor de jeugd. We gaan nu op zoek naar leuke locaties en fijne
speelelementen.

7.

Lopende zaken
- Inboedel jeugdlokalen: vanaf 1 januari wordt de inboedel van de jeugdlokalen verzekerd voor branden waterschade door de gemeente. Dit voor een bedrag van € 15.000,00. Het zou ook kunnen dat hun
inboedel verzekerd wordt tegen diefstal. Daarvoor moeten ze wel de facturen van hun meest
waardevolle aankopen (bv. laptop, beamer, muziekinstallatie…) binnenbrengen bij de jeugddienst. Tim
volgt dit mee verder op.
- Er wordt een nieuw gebruiks- en retributiereglement opgesteld voor alle jeugdlokalen. Er was wat
versnippering ontstaan door apart contract met Den Traveir en de reglementen waren verouderd. Het
zullen nu twee aparte reglementen zijn (gebruiksreglement en retributiereglement) die aangepast
worden naar de huidige toestand.
- Subsidies: bij de aanvullende subsidies zal de waarde van een punt dit jaar het gemiddelde zijn van de
waarden van afgelopen 4 jaar. Binnen die aanvullende subsidies wordt de organisatie van nacht en
dag van de jeugdbeweging in de categorie ‘op initiatief van de gemeente’ geplaatst.

8.

Vragen en opmerkingen van schepen van jeugd (Sybille)
- Huur van de jeugdlokalen wordt sowieso opgeschort tot en met eind 2020
- Chiro Nele mag voorlopig de muziekbox van de speelpleinwerking gebruiken
- Het college van burgemeester en schepenen is bezig met de vraag naar een skategelegenheid binnen
de gemeente.
o Dat is fijn, want jeugdraad heeft gevoel dat iedere vraag over een skatepark afgeketst wordt.
Ze stellen voor om eens te rade te gaan bij gemeenten als Lendelede en Gullegem. Volgens
de jeugdraad hebben zij kleine skateparkjes liggen. Meestal rond de sporthal. Bovendien
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blijven ze overtuigd van het feit dat het centraliseren van die bepaalde jongeren wat meer
rust zal brengen. Ook in Sint-Eloois-Winkel is trouwens vraag naar een plaats om te skaten, zo
liet de KSA ons weten. Zij krijgen meer dan eens de vraag van gastjes of zij ergens naar toe
kunnen.
 Qua locatie had de jeugdraad misschien gedacht aan een enquête bij de skaters én
bij de ouders, die toch ook wel mee in dat verhaal stappen. Anders moeten zij
telkens voeren naar Dadizele of Kortrijk.
Voorstel Sybille: werken met verplaatsbare elementen die we eventueel eens in Ledegem en
dan een periode in SEW kunnen plaatsen?
9.

Vraag aan je buur
KSA Sint-Elooi vraagt aan de andere verenigingen of zij een vervang-evenement doen voor hun fuif?
- Chiro Nele bekijkt mogelijkheid om een soort van café te organiseren, maar nog niets zeker
- Chiro Miengelienge organiseert Schijt-Je-Rijk
- KLJ nog niet over gesproken, omdat hun fuif pas in augustus zou doorgaan. Normaal wordt er ook
afgewisseld tussen toneel en BBQ, maar hier zullen ze dit ook nog bekijken.

10. Klusjes in de lokalen
- KSA Sint-Elooi: is het raam hersteld? (vraag via mail)
- KSA Sint-Elooi: de afvoer van de keuken zit hopeloos verstopt
- KSA Sint-Elooi: de geleiding van de poort
- Chiro Miengelienge: twee lampen kapot in eerste lokaal wanneer je de trap opgaat
- Vraag van muziek of er zicht is op einddatum renovatie repititielokaal
11. Varia
- Onlangs nog incident aan De Samenkomst waarbij een dirigente van het muziek als muzieklerares heel
wat overlast heeft ervaren. Hangjongeren (niet verwarren met skaters, want worden vaak over één
kam geschoren) zouden fietsen van de trap aan het gooien zijn.
o KLJ vraagt wat meer controle rond de site van De Samenkomst in deze tijden omdat er nu wel
heel weinig sociale controle is door opschorting van activiteiten.
o Jordi vraagt ook aan de gemeente om aandacht te blijven hebben voor de voorstellen die zij
enkele jaren terug gedaan hebben ivm de site van De Samenkomst. Dit met betrekking tot
plannen om deze omgeving en gebouwen op te waarderen.
- Yessica stelt voor om via affiches/QR-codes te laten weten dat de gemeente bezig is met extra ruimte
voor skaters om ze wat te kalmeren en gerust te stellen. KSA vindt dit zeer mooi, maar vreest dat de
realiteit het perverse effect zou bewerkstelligen.
- Algemene vraag naar een plaats om te studeren tijdens de blok, maar dat komt dus in orde. Er was
wat commotie omtrent het feit dat er een verantwoordelijke of opzichter zou moeten zijn, maar ook
dat zal worden opgelost en besproken met de studenten zelf.
o Hier wel nog eens vragen of het mogelijk is om na 20u te blokken in het Oud Arsenaal en dan
sleutels af te geven bij Jean-Pierre.

