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NOOD AAN  VERN IEUWDE  JEUGDLOKALEN  KANEGEM

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

Op 20 september werd de algemene vergadering van de jeugdraad voor het 
eerst georganiseerd in de nieuwe jeuglokalen ‘De Kommel’. De Kommel was zelfs
nog niet officieel geopend op dat moment en er was al een agendapuntje ‘de 
jeugdlokalen van onze mooie deelgemeente Kanegem’.

De alom gekend Tieltse ‘tamtam’ had namelijk overuren gedraaid. Er gingen 
geruchten de ronde die ons bevreemdend in de oren klonken. Geruchten die 
meenden dat Chiro Atadura Kanegem helemaal geen nieuwe jeugdlokalen 
wenste; dat ‘een likje verf’ wel voldoende zou zijn.

Een simpele vraag weerklonk op de algemene vergadering: “Willen jullie nog 
altijd nieuwe jeugdlokalen?”, vroeg de eerste schepen van Tielt aan het publiek. 
Verbaasde gezichten was het antwoord. “Uiteraard, wij hebben nooit iets 
anders beweerd.”, klonk het antwoord van Chiro Atadura Kanegem. En zo was 
er helderheid geschapen.

Met dit schrijven wenst de jeugdraad van Tielt – en in het bijzonder Chiro Atadura
Kanegem – een duidelijke stelling in te nemen. Maar eerst een klein stukje 
geschiedenis. 

In 2003 kreeg men van het stadsbestuur een garage toegewezen naast het 
voormalige gebouw van Tanneke in Kanegem. Na enkele jaren was het echter al 
snel duidelijk dat de jeugd van Kanegem nood had aan degelijke ruime lokalen, 
want alles vond toen plaats in één ruimte. 

Het ledenaantal in 2011 was gestegen naar 103 leden. Toenmalige voorzitter van
de stedelijke jeugdraad Jolien Dewitte gaf in 2012 nog aan dat ze het 
gedachtengoed van het stadsbestuur moest aanpassen om Chiro 
Kanegem opnieuw de nodige ruimte aan te bieden. We spreken dan over de 
benedenverdieping in de Sint-Bavostraat naast de parochiezaal die als extra 
ruimte werd aangesproken.

“Het blijft echter een oplossing op korte termijn. Er moet zeker nog verder
gezocht worden naar een duurzame oplossing en dan mag geldgebrek geen

argument zijn.”- Jolien Dewitte - KW
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In 2013 kwamen al snel nieuwe signalen dat ook de huidige lokalen niet aan de 
minimumvragen voldeden. Twee jaar later, in 2015 werd de intrek genomen in 
een eigen woonst op het centrum. 

“Voldoende ruimte voor de toekomst” - schepen Veerle Vervaeke - KW

Dat waren toen de woorden van het stadsbestuur. Er werd via een studie ook 
bekeken wat de mogelijkheden voor alle Kanegemse verenigingen waren . In 
2018 werd een studie (met ontwerp) uitgevoerd betreffende nieuwe jeugdlokalen
voor Chiro en KLJ in Kanegem, samen met een nieuw parochiaal centrum met 
theaterzaal en polyvalente ruimte. 

Dat een volledige realisatie van dit plan budgettair moeilijk ligt, begrijpen we. De
structurele problemen van de krakemikkige lokalen, plaatstekort en 
soms gebrekkige veiligheid, zijn echter allerminst op te lossen met ‘een 
likje verf’.

Met De Kommel bewees onze mooie stad reeds dat het in staat is om een 
hoogstaand, functioneel en duurzaam staaltje van coöperatieve en participatieve 
realisatie kan bereiken. 

Betekent het ijveren voor nieuwe jeugdlokalen in Kanegem, nog voor de officiële 
opening van De Kommel, dat wij ondankbaar zijn? Absoluut niet! Het staaft enkel 
de urgentie van de situatie in onze Brieksiaanse deelgemeente. Alles 
bijeengenomen blijft de jeugd het fundament én de toekomst van onze 
samenleving. Zorg er dan alsjeblieft voor dat onze muren en deuren niet te veel 
daveren bij de minste wind. 

Als afsluiter nog een noot vanuit het Dagelijks Bestuur. 
De recente gebeurtenissen rond de jeugdlokalen van Kanegem hebben ons erg 
verbaasd. Dat er in de politiek strijd geleverd wordt, dat is normaal. Dat er in de 
politiek soms offers zijn en er gekozen moet worden, dat is te verantwoorden. 
Maar dat de Jeugd in dit gedoe tot speelbal gedegradeerd wordt, dat stemt ons 
kwaad. 
JA, de Jeugd is soms naïef. JA, de Jeugd zal nog vaak het deksel op de neus 
krijgen. 

NEEN, dit is geen reden om hiervan te profiteren. Speel het spel op een 
eerlijke manier. 
Kies er geen individueel idee uit om een groep mee te identificeren. Zoek een 
waardige concullega (groepsleiding, leden van de algemene vergadering, het 
dagelijks bestuur) en verdien een eventueel succes. 

En onthoud de wijze woorden een groots Ghanees diplomaat:

“Any society that does not succeed in tapping into the energy and creativity of its
youth 

will be left behind” - Kofi Annan

Jeugdraad Tielt staat nog steeds voor een constructief, inclusief, open-minded en 
bewust beleid. 
En u? 

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 
stedelijke jeugdraad

Brecht Devriendt 
Voorzitter jeugdraad Tielt 
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