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1.

Goedkeuren vorig verslag

-

Vraagje van Nele Demets over nieuw retributiereglement: wat is dat eigenlijk en vanaf wanneer zal dat
ingaan? Het retributiereglement sluit aan op het gebruiksreglement van de jeugdlokalen en omvat alle
financiële aspecten. Alle regelingen qua huur etc. worden dus samengevat in één duidelijk document. Dit
zal ingaan wanneer het nieuwe gebouw van Chaplin klaar is.

-

Voor de rest geen opmerkingen: verslag wordt goedgekeurd.

2.

Afvalbeheer

-

We gaan op zoek naar een nieuw concept om het afval in de openbare jeugdlokalen te beheren. Nu wordt
er al te vaak misbruik gemaakt van de grote rolcontainers. Op het einde van de rit wordt er nu amper
gesorteerd. Daardoor kregen we het bericht dat ophaling kan geweigerd worden indien er niet gesorteerd
wordt. We gaan daarom op zoek naar een duurzaam concept met gebruiksgemak voor alle partijen en een
garantie op ophaling.
•
•
•
•

•
•

Bevestiging dat er veel misbruik wordt gemaakt van de rolcontainer. Veel afval van o.a.
buurtbewoners (blikken bier, zakken afval etc.)
Belangrijk om in dit verhaal De Samenkomst als zaal los te zien van de KLJ en Chiro Miengelienge.
Muziek zamelt ook apart in, maar in de Samenkomst is het volledig anders.
o Dagelijkse werking is helemaal anders dan gebruik van De Samenkomst.
Het voorstal is een houten hok buiten aan het jeugdlokaal dat kan gesloten worden met een sleutel
waarin de verschillende soorten vuilzakken kunnen gedeponeerd worden.
o KLJ: zijn dat dan zakken van de gemeente? Krijgen wij die zakken dan?
o Wat is de kost van containers tgo zakken?
De vraag komt of Chaplin dan voorlopig nog hun afval naar Chiro Nele draagt voor hun tijd in zaal SintElooi? Of moet dat ook al apart?
Leon doet het voorstel om één algemene kooi/hok/box te voorzien voor meerdere locaties?
Bijvoorbeeld bij de glascontainers in Sint-Eloois-Winkel. Lukas denk dat dat dan waarschijnlijk een
lokaas zal zijn voor sluikstorters.

De algemene consensus is dat de jeugdverenigingen hun afval binnenshuis sorteren in zakken en wanneer
de vuilzakken vol zijn, brengen ze die naar buiten. Daar staat idealiter een houten hok om de volle
vuilzakken te verzamelen en dat kan afgesloten worden.

[Geef tekst op]

3.

Begeleiders ‘Buitenspeeldag’ en ‘Kleuterkriebels’

-

Kleuterkriebels vindt plaats op dinsdag 13 april in de paasvakantie. Zal plaatsvinden in De L!NK en de
sporthal van Sint-Eloois-Winkel. Nu al een oproep gedaan bij de animatoren van de speelpleinwerking,
maar misschien nog wat extra mankracht nodig.
Buitenspeeldag zal doorgaan op beide speelpleinen (SEW en LED) die zullen onderverdeeld worden in twee
zones. Volgens de huidige regels mag er georganiseerd worden in bubbels van 25 kinderen. Op die manier
kunnen er op ieder speelplein 50 kinderen ontvangen worden. Nu al een oproep gedaan bij de animatoren
van de speelpleinwerking, maar misschien nog wat extra mankracht nodig.

-

Er zal nog een poll gemaakt worden in de facebookgroep van de jeugdraad.
4.

Jeugd(werk) in tijden van corona

-

Laatste tijd bereiken ons heel wat berichten over het niet navolgen van de coronaregels bij
jeugdverenigingen. Het gaat ondermeer over samenkomen in de lokalen met de leiding, met veel te veel
bijeen staan na de activiteiten en het niet-dragen van mondmaskers wanneer dat moet. We beseffen dat
jullie daar niet altijd iets aan kunnen doen want verantwoordelijkheid ligt bij iedereen. Maar we kunnen
niet anders dan jullie nog eens attent te maken op jullie verantwoordelijkheden.
In dezelfde lijn zijn we ook niet tevreden over de gang van zaken tijdens het studeren in de openbare
lokalen. Deuren niet gesloten, veel te veel volk, geen mondmaskers en zelfs lege bakken bier ’s ochtends…
Dat kan écht niet!
• Jeugdraad erkent het probleem, maar zijn er wel van overtuigd dat dit niet meer zal voorvallen indien
de horeca terug open gaat.
• Vraag om studielokalen te voorzien tijdens paasvakantie vanaf zaterdag 3 april.
• Vraag om misschien wat vroeger open te doen tijdens lesvrije week (week voor den blok). Dit gaat
over de laatste week mei.
• Vraag of de capaciteit van De L!NK ergens anders mogelijk is? Zaal Traveir en Oud Arsenaal zullen
sowieso beschikbaar zijn.
o Eventueel nog De Kring?
o Eventueel privé-initiatief: Cassette Boerhof?
o Zaaltje in de nieuwe school van SEW?
• Voorstel om tijdens de zomermaanden studeerplaats te creëren in oude basisschool aan de kerk in
SEW. Er is daar wifi en in zaal Sint-Elooi zit Chaplin.

-

5.

Investeringen met kas van de jeugdraad

-

Thijs: studenten hart onder de riem steken. Ledegemste tieners in het algemeen iets aanbieden. Een klein
gadget?
Yessica: ijskar eens laten passeren op een zomerse dag bij de jeugdverenigingen op kosten van de
jeugdraad.
Leon: nuttige aankopen doen die handig zijn voor iedereen? Bijvoorbeeld de walkie-talkies waren een
goede investering. Nu wordt er gedacht aan een handig systeem om de herbruikbare bekers af te wassen.

-

6.

Stand van zaken werkgroepen

-

Sint-Michielsplein: compleet afgewerkt!
• Voorstel van Yessica om dat ook eens te promoten via facebookaccount van de jeugdraad. We
mogen daar gerust trots op zijn!

-

Blijkbaar is dat Sint-Michielsplein een ‘kakbak’
• Hondentoilet voorzien omdat de speelpleinen vaak daarom gebruikt worden?
• Hondenloopweide toch nog een vraag vanuit de jeugdraad om zoiets te realiseren.
• Ze gaan het toch niet oprapen dus beter in een hondentoilet dan op straat of op speelplein.
o Algemeen: wat meer hondenvoorzieningen?

[Geef tekst op]

-

Quiz gaat online door op zaterdagavond 3 april om 20 uur.
• Iedere vereniging zal een vraag moeten stellen in een filmpje (Ledegemronde)
• Mogelijkheid tot aankopen van aperitiefpakketten (werkgroep werkt dit verder uit)
• Reclame maken op facebook!

7.

Vraag aan je buur

-

De FAQ rond verenigingsverkopen doorsturen naar de mailadressen van de jeugdraadleden.
Eventueel een paas-smoefeltocht? Wat is er allemaal mogelijk? We zijn een beetje ten einde raad wat
initiatieven betreft om het verenigingsleven in gang te houden.
Muziek nog strenger gereguleerd dan jeugdgroepen qua activiteiten. Dat valt onder cultuur en niet onder
jeugd dus dat is inderdaaad moeilijker.

-

8.

Herstellingen in de lokalen

-

Sleutel afgebroken Chiro Miengelienge. Mogelijk om nieuwe sleutel te maken?
Chiro Nele: speelclublokaal omhulsel van het licht. Omhulsel ligt in leidingslokaal.

9.

Varia

-

Vraag van Bertrand over reservatie omnisportveld SEW: indien je wil reserveren, moet je contact opnemen
met Jesco van Sport Ledegem. Meer informatie vind je ook altijd terug op de website van Ledegem.
o Aanvulling van schepen Sybille over omnisportvel Ledegem: het proces is wat bemoeilijkt omdat
de voorziene locatie eigenlijk geen eigendom is van de gemeente, maar er zit toch nog schot in de
zaak.
Vraag van Nele over plannen van site De Samenkomst: hoever staat het daarmee? Er werd ons al eens
gevraagd om daar over na te denken en ideeën aan te reiken.
o Aanvulling schepen Sybille: ten laatste mei eens samenzitten met verenigingen en buurtbewoners
om dat project te bespreken.
Vraag vanuit Chaplin: we hebben nu mogelijkheid tot zeer groot terras bij zaal Sint-Elooi, maa rvoor de
inrichting ervan hebben we te weinig stoelen/tafels. Is er iets mogelijk vanuit de gemeente?
o Sybille bekijkt dit en communiceert met Chaplin/technische dienst
Aanvulling op hondenverhaal: heel weinig vuilbakken in Sint-Eloois-Winkel! Suggestie om toch zeker op
ieder openbaar pleintje (bv. Rozenplein, Sint-Michielsplein…) een vuilbak te plaatsen, maar ook vaak
bewandelde trage wegen zoals Honoré Lagaewegel. Ook in Ledegem veel vraag.
Heel veel zwerfvuil in de Ledegemse grachten. Suggeste komt om zo’n vangnet te plaatsen of te kijken een
andere oplossing.
Thijs: enquête voor de jeugdraad in facebookgroep. Gelieve toch nog in te vullen!
Thijs: oproep om toch nog eens goed na te denken over de locaties voor skatetoestellen
De vorming wordt uitgesteld naar volgend werkjaar (najaar 2021).

-

-

-

-

Volgende jeugdraad: 8 mei om 10 uur op het gemeentehuis.

