
27 oktober 2019

FEEDBACK  ROND GEBRUIKERSOVEREENKOMST  DE  KOMMEL  DOOR 
JEUGD VEREN IG INGEN

Beste college van burgemeester en schepen,
Beste schepen van Jeugd, 
Beste gemeenteraadsleden van Stad Tielt,

Tijdens de Algemene Vergadering van de Jeugdraad in september stelden de 
jeugdverenigingen de vraag tot inzage van de gebruikersovereenkomst voor De 
Kommel. 
De vraag tot inzage werd ontvankelijk verklaard en op de Algemene Vergadering 
van oktober werd de feedback van alle jeugdverenigingen besproken. 

Een consensus werd bereikt met betrekking tot volgende voorstellen: 
- Sectie ‘Andere afspraken - Kampvuur en roken’: De jeugdverenigingen 

vragen om naast ‘vuur ter bereiding van maaltijden’ ook vuurschalen en 
barbecue toe te laten; mits deze uiteraard op een veilige afstand van 
gebouwen en brandbaar materiaal geplaatst worden. 

- De jeugdverenigingen stellen voor om overleg te plannen vooraleer er 
sancties worden opgelegd (in de vorm van aanwerving van professionele 
kuisfirma’s en uitsluiting van lokalen). Als leidraad van deze communicatie 
kan het systeem beschreven in het ‘Reglement voor Erkenning en 
Subsidiëring van Jeugdverenigingen’ dienen. 

- Sectie ‘Gebruik’: De jeugdverenigingen stellen voor om het woord 
‘activiteiten’ te wijzigen naar ‘ledenactiviteiten’. Zo wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen activiteiten door leiding en voor leden. 

- Sectie ‘Ruimtegebonden afspraken – Algemeen’: De jeugdverenigingen 
stellen voor om de mogelijkheid te creëren om zelf herstellingen uit te 
voeren. Dit echter na uitdrukkelijke toestemming van de stad en de 
jeugddienst. 

- Sectie ‘Andere afspraken – Alcoholgebruik’: De jeugdverenigingen stellen 
voor om de mogelijkheid te creëren tot de tijdelijke opslag van sterkere 
alcoholische dranken in de grote berging. Met de uitdrukkelijke afspraak 
dat dit steeds buiten het zicht en bereik van de leden blijft en tijdelijk is 
(vb. voor en na een fuif). 

Graag uw officiële schriftelijke respons 14 dagen na ontvangst van dit advies. 

Met vriendelijke groeten, 

In samenwerking met de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur van de 
Jeugdraad
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