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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 15 FEBRUARI 2019 

Aanwezig:  Cato De Craene (JR), Brecht Devriendt (JR voorzitter), Andries Verlinden (JR), Niels 

Vansteenkiste (KT-NB), Lenie Himpe (KT-NB), Nils Dekyvere (Scouts), Boris Carpentier (Scouts), 

Glenn Lambert (Chiro Kanegem), Chanel Derieuw (Chiro Kanegem), Lisa Vandekerckhove (KSA 

Aarsele), Iben Goethals (KSA Aarsele), Klaas Carette (GR), Elise Lagaeysse (Jeugdateljee), Marlies 

Lagaeysse (jeugdateljee), Lotte Oosterlinck (KSA Tielt Meisjes), Febe Vandaele (KSA Tielt Meisjes), 

Michiel De Jaeger (KSA Tielt Jongens), Pascale Baert (Schepen van Jeugd), Steven Debie (JD). 

Verontschuldigd:  Simon Lievens (JR), An-Aël Cassaert (KT-NB), Lisa Popelier (KSA Tielt Meisjes), 

Ayrton Creupelandt (Chiro Tielt), Kjenla Joos (Chiro Tielt), Luca Lahousse (KT-NB), Margo 

Vandekerckhove (KSA Schuiferskapelle), Marloes Deprez (KSA Schuiferskapelle), Simon Popelier 

(KSA Tielt Jongens), Emily Vanderschaeghe (KSA Tielt Meisjes), Michiel Dejaghere (KSA Tielt 

jongens), Robin Bossuyt (KSA Schuiferskapelle), Carpentier Laurens (Chiro Tielt), Emily Debel 

(Chiro Tielt), Jonathan Verschaeve (KT-NB), Emmelien Lievens (KT-NB), Michelle Verplancke (KSA 

Schuiferskapelle), Adetola Ogunade (KT-NB), Achille De Doncker (Chiro Kanegem), Febe Verbeke 

(KSA Schuiferskapelle), Jeff Deweerdt (Scouts Tielt), Thailitha Van Severen (Chiro Tielt).  

1. VORIGE VERSLAG 

Verslagen november en december zijn er nog niet. 

2. WELKOM AAN DE NIEUWE SCHEPEN VAN JEUGD 

Het Handvest ‘19-‘24 van de jeugdraad wordt nogmaals overhandigd aan de nieuwe schepen van 

Jeugd. De voorzitter vraagt de schepen om te bekijken welke elementen zij haalbaar vindt uit het 

Handvest, zo kan er volgende keer op teruggekomen worden en gekeken worden wat de 

speerpunten van het jeugdbeleid in de komende jaren wordt. 

3. VERSLAG OVERLEG ADVIESRADEN-STADSBESTUUR 

Recent is er een overleg geweest tussen de adviesraden en het stadsbestuur. 
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De adviesraden worden in het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw erkend. Momenteel 

is het zo dat een deel van de adviesraden niet meer verplicht zijn, de jeugdraad is decretaal  

gezien echter wel nog steeds een verplicht adviesorgaan.  

Het is de bedoeling dat de jeugdraad betrokken wordt bij het beleid en dit in brede zin, ook  

bijvoorbeeld wat groen betreft. 

De schepen bevestigt dat het bestuur de adviesraden wil opwaarderen en de raden tijdig wil 

betrekken bij dossiers. In het verleden is te vaak gebeurd dat een dossier al alle stappen had 

doorlopen en slechts op het einde, bijna louter informatief, advies gevraagd wordt. 

Goed nieuws dus! 

Andries geeft nog mee dat de stad advies kan vragen over bepaalde items, maar dat de 

jeugdraad ook altijd spontaan advies kan geven wanneer zij dit nodig achten, zoals in het 

verleden meermaals gebeurd is. 

De voorzitter geeft aan de schepen meteen de wens mee om bij alle grote dossiers betrokken te 

worden, om deze ook met een jeugdbril op te kunnen bekijken. 

De schepen vraagt of er is ingegaan op de algemene inspraakmomenten van bvb. de collegesite, 

het merendeel van de leden van de jeugdraad geeft eigenlijk aan niet meteen op de hoogte te 

zijn geweest van die algemene inspraakmomenten. 

 

4. VERSLAG OVERLEG BRUGGENBOUWERS 

Bruggenbouwers was een project in Dierdonk waar Chiro, KTNB, KSA Tielt aan deelgenomen 

hebben. Dit project wordt 3 maart afgerond met een slotproject. 

Algemene conclusie vanuit dit project en andere projecten is dat de gastjes zelf van daaruit 

moeilijk te bewegen zijn om vanuit de wijk aan andere activiteiten (niet in de wijk) deelnemen.  

Kinderen waarvan men voelt dat ze uit budgettaire overwegingen niet deelnemen aan het 

verenigingsleven/activiteiten kunnen geholpen worden via het Sociaal Huis, de schepen vraagt 

aan de jeugdverenigingen dit ook kenbaar te maken bij mensen/kinderen die hier eventueel voor 

in aanmerking zouden komen. 

 

5. NIEUWE JEUGDLOKALEN: STAND VAN ZAKEN/BUITENAANLEG/OPENING 

Timing voor de aannemer om de gebouwen af te werken blijft begin maart, deze timing wordt 

aangehouden, behalve wat praktische issues bv met de lift. 

Belangrijker is dat de financiële enveloppe die over was om de buitenwerken te gaan doen al 

voor een groot stuk verdwenen was, maar in de GR van 24 februari werd de beslissing genomen 

om die enveloppe terug te gaan aanvullen tot de oorspronkelijke 350.000 euro. Momenteel 

wordt met de architect bekeken om die buitenaanleg zo snel mogelijk van start te kunnen laten 

gaan. Zo snel mogelijk, rekening houdende met allerlei procedures, planning en uitvoering zelf, 

betekent dat er gestreefd wordt naar ergens in juni/begin van de zomervakantie. 

Wat betreft de opening van de jeugdlokalen zou het een mooi scenario zijn om de startdagen 

(september) van de jeugdverenigingen in 1 weekend te laten vallen, zo kan er meteen 1 groot 



 

Gen. Maczekplein 7 - 8700 Tielt  -  051/428.243  -  jeugddienst@tielt.be 

feestelijk openingsweekend georganiseerd worden. De jeugdverenigingen spreken dit zo 

onderling af (volgende jeugdraad wordt dit verder geconcretiseerd). 

De voorzitter wil nog een keer benadrukken dat de jeugdlokalen effectief gebruikt worden voor 

het jeugdwerk en merkt op dat het beheer van deze lokalen logischerwijs bij de jeugddienst dient 

te zitten en in geen geval bij de overige socio-culturelen patriomonium wordt ondergebracht. De 

bezetting van de gebouwen door de jeugdverenigingen, studenten en speelpleinwerking zal al 

van die aard zijn dat er geen ruimte meer is om andere gebruikers toe te laten. 

Steven geeft mee dat het betreffende gebouw bestemd is als jeugdlokalen en zodoende onder 

het gemeentelijk reglement van het gebruik van jeugdlokalen valt. In dat reglement wordt de 

jeugddienst aangeduid als beheerder van de lokalen en is gebruik door andere gebruikers 

beperkt en strikt gereglementeerd. Zodoende komt dit tegemoet aan de vraag van de jeugdraad.  

6. OPVOLGING ADVIEZEN 

1. Deuren Watewy 

Er is hier nog geen vooruitgang in te merken, ten gevolge van de slechte deuren zijn 

recent ook 2 sleutels afgekraakt in het slot, de scharnieren blijven een dringend knelpunt 

en veiligheidsprobleem. Dit werd reeds herhaaldelijk aangekaart bij het stadsbestuur. 

De schepen belooft om dit zo snel mogelijk te bekijken, en geeft in de kantlijn mee dat de 

concessie momenteel ten einde loopt, dus dat het nu hangende is of de terreinen en  

gebouwen verder gebruikt kunnen worden en of deze dan gehuurd worden of mogelijks 

aangekocht kan/moet worden. Wanneer dit duidelijk is, en dat is voor eerstdaags, kan 

verder gewerkt worden aan het probleem van de deuren. Meer nieuws volgende 

jeugdraad. 

2. Naam jeugdlokalen 

De schepen licht nog kort toe waarom de naam ’t Kompas niet gedragen wordt door het 

schepencollege, maar andere voorstellen zijn welkom. 

Er is meteen een ander voorstel nl. De Kommel, iedereen kan zich hier in vinden en wordt 

via een advies aan het schepencollege overgemaakt. 

3. Subsidiereglement 

De verenigingen die het meest impact zullen ondervinden van de wijzigingen van het 

reglement, zijnde Heelal vzw, Pro Musica en de KAJ werden door het stadsbestuur 

uitgenodigd om samen met het dagelijks bestuur van de jeugdraad samen te zitten 

teneinde iedereen zeer duidelijk te maken wat de impact van de wijziging van het 

reglement voor hen betekent. Heelal vzw is op deze uitnodiging ingegaan en het is de 

bedoeling hen dan naar de cultuursector over te hevelen. In het nieuwe reglement kan 

pro musica niet meer worden beschouwd als plaatselijke particulier jeugdwerk en valt de 

KAJ onder een andere regeling dan de huidige 25% regeling. 
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Omwille van de duidelijkheid wordt er opnieuw gestemd over het ontwerpreglement en 

de algemene vergadering stemt unaniem voor, zo kan er een nieuw advies opgemaakt 

worden voor het schepencollege. 

De schepen licht de te nemen stappen toe: de jeugdraad richt een schrijven met advies, 

ontwerpreglement en nodige toelichting aan het schepencollege. Het schepencollege kan 

dan vervolgens beslissen om het dossier naar fractie en GR te sturen. 

4. Speelweefselplan 

De Schepen licht toe dat er voor het het speelweefselplan uit de startblokken is 

geschoten, er is een overlegvergadering geweest met verschillende diensten (jeugd, 

groen, milieu, ruimtelijke ordening en de GIS-coördinator). Bedoeling is om een kaart van 

groot Tielt op te maken met alle groenzones en speelterreintjes op die eigendom zijn van 

de stad. Op basis van die informatie kan dan een beleid uitgestippeld worden. Deze 

nulmeting zou er in een jaar tijd moeten komen. 

Een algemene tendens is om speelterreintjes avontuurlijker en ruwer te gaan maken 

waar dit mogelijk is, het is ook de bedoeling van mee te stappen in deze algemene 

tendens en ook hier werd reeds mee gestart. Gezien op Watewy zeer veel gespeeld wordt 

in het struikgewas aan de kant van de straat werd beslist om ook aan de zijkant een zone 

speelgroen aan te leggen. De stammen van de bestaande bomen die vervangen worden 

blijven op het terrein liggen als speelmateriaal. Uiteraard moeten de nieuwe plantjes nog 

groeien, maar dit wordt in de toekomst een leuke extra speelgelegenheid voor de 

kinderen. 

5. Verkeersveiligheid Watewy 

De nieuwe geschilderde parkeerplaatsen zijn dwars op de weg geschilderd en liggen vlak 

na een bocht, er is hier met andere woorden een gevaarlijker situatie gecreëerd dan 

voorheen. De schepen neemt deze vraag mee en geeft ze door aan de bevoegde schepen. 

Op die plaats, net waar het meest nodig is, ontbreken ook nog de gevraagde 

snelheidsremmende maatregelen, een poging daartoe is wel verder in de straat te 

vinden. 

De voorzitter geeft ook nog mee dat verkeersveiligheid en fietsveiliger maken, 

fietsstraten, éénrichtingsverkeer enz. speerpunten uit het Handvest van de jeugdraad 

waren. 

 

7. ACTIVITEITEN EN ORGANISATIES 100-DAGEN 

- Niemand van de werkgroep aanwezig 

8. VARIA EN RONDVRAAG  
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- Het materiaal van de jeugdraad dat aan de jeugdverenigingen ter beschikking gesteld 

wordt (borstels, suikerspin, …) wordt aan de jeugddienst gedoneerd. Wie dit nog wil 

gebruiken kan daar terecht. 

- De 112-app wordt even toegelicht. Belangrijk is dat de locatie doorgestuurd wordt, kan 

belangrijk zijn wanneer je op kamp bent. 

- AED: de voorzitter pleit voor zoveel mogelijk AED toestellen, wat levens kan redden, en 

bekendmaking waar er overal zijn. Met de vraag om er ook 1 in de nieuwe jeugdlokalen te 

voorzien. 

- Kandidaten voor het dagelijks bestuur zijn altijd welkom, zich melden bij de voorzitter of 

contactgegevens info@jeugdraadtielt.be. Laat je vooral niet afschrikken door extra werk, 

dat valt goed mee (ongeveer 1 vergadering per maand), mag ook bij de leidingsploeg 

bekendgemaakt worden. 

- Internationaal jeugdkamp gaat dit jaar door van 8-18 juli in Gross-Gerau (Duitsland) voor 

14-16 jaringen, wie interesse heeft mag contact nemen met de jeugddienst. 

De schepen geeft nog mee dat dit jaar nog met het vorig meerjarenplan samenhangt, 

maar dat in het kader van de modernisering van de ideeën rond Europese identiteit het 

niet zeker is dat deze enveloppe nog voorzien wordt, en dat met het idee gespeeld wordt 

om dit te herdenken en eventueel een andere invulling te geven. 

- Bij de lokalenrondgang werd vastgesteld datbij de KSA Schuiferskapelle een enorme 

hoeveelheid sterke drank aanwezig was in hun leidingslokaal. Deze hebben ze moeten 

verwijderen. De jeugddienst wenst nog een keer te benadrukken dat sterke drank niet in 

een jeugdlokaal, noch leidingslokaal, noch berging thuishoort. Sterke drank mag wettelijk 

pas vanaf 18 jaar geconsumeerd worden, en alle voornoemde lokalen zijn eveneens 

toegankelijk voor -18 jarigen, dus hoort sterke drank daar niet thuis. In deze geldt de 

regeling van andere verboden of gevaarlijke producten die aangetroffen worden in de 

jeugdlokalen, nl. dat ze onmiddellijk verwijderd en afgevoerd/vernietigd worden door de 

diensten die de vaststellingen doen. 

- 1 maart vrijwilligersfeest, inschrijven daarvoor. Speciaal voor de jeugdverenigingen werd 

dit verzet van een weekdag naar een vrijdagavond! 

- Volgende vergaderingen 29 maart en 26 april. 


