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Op 15 juli mochten wij via de coördinator Beheer en Uitbating Infrastructuur een vraag tot ad
vies ontvangen voor een vernieuwd reglement omtrent de uitleendienst. 

Wij zijn alvast blij dat onze stem hier proactief in gevraagd wordt! De Tieltse jeugd maakt op re
gelmatige basis gebruik van de uitleendienst, ook naast het bivakmateriaal wordt het kookma
teriaal en audiovisuele vaak gebruikt. 

1/ Openingsuren uitleendienst 
Een eerste wijziging is de aanpassing van de openingsuren, dit conform naar de verhuis uitleen
dienst van Dienst Jeugd naar Dienst Infrastructuur. 

Eerder werd in de stedelijke jeugdraad al de bemerking gemaakt dat deze nieuwe openingsuren 
moeilijker passen in de (jeugd)werking. 's Morgens is de uitleendienst open om 9 uur tot 12 uur 
's middags en tussen 14 en 17 uur in de namiddag (uitzonderlijk op donderdag tot 18 uur). Op 
maandag- en vrijdagnamiddag is de dienst gesloten. Dit zijn kantooruren, wat het voor de 
(jeugd)verenigingen moeilijk maakt om hierbinnen een afspraak te maken. Er wordt vermeld 
dat afspraken buiten de uren mogelijk zijn. Hopelijk wordt hier met voldoende flexibiliteit en 
klantgerichtheid naar de burger toe gewerkt. Wij gaan akkoord met de vernieuwde openings
uren van de dienst indien er gegarandeerd wordt dat ontleningen buiten deze openingsuren op 
afspraak kunnen, voornamelijk op maandag- en vrijdagnamiddag doorheen het volledige jaar 
en vooral tijdens de zomermaanden, aangezien dit vaak de meest gunstige momenten zijn voor 
(jeugd)verenigingen om materiaal af te halen en/of terug te brengen. 
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2/ Wijziging tarieven 
Er is ook een wijziging doorgevoerd in de tarieven. Dit om een gelijklopend verhaal te creëren 

met het zaalverhuur. Uniformiteit kan enkel maar aangemoedigd worden zodat er duidelijk

heid is. 

3/ Bivak- en kookmateriaal 
Er wordt vermeld dat het bivak- en kookmateriaal enkel gratis beschikbaar is voor categorie A, 

Ben C. Het gaat hier over Lokaal Bestuur Tielt, de erkende adviesraden, Tieltse verenigingen en 

Tieltse onderwijsinstanties én Tieltse privé-personen. Dit is een mooie dienstverlening naar de 

bovenvermelde groepen toe aangezien de kans zo groter is dat dit materiaal nog beschikbaar is 

voor hen. 

Kan er een inventarisering gebeuren van het bestaande materiaal, hun leeftijd en mogelijke 

vernieuwingen/ herstellingen die nodig zijn? Wij denken hier bijvoorbeeld aan de enkele gas

bekkens die niet van de beste kwaliteit zijn. 

Is er ook voldoende materiaal aanwezig om aan de vraag (vooral tijdens de zomer) te voldoen? 

Moet er soms materiaal ontzegt worden aan bepaalde groepen? 

Zijn alle bovenvermelde groepen op de hoogte van deze gratis dienstverlening? En vooral van 

het feit dat zij dit gratis kunnen lenen bij de uitleendienst? Een degelijke communicatie kan 

hiervoor zorgen. 

Graag een schriftelijk antwoord op dit advies binnen 14 dagen na ontvangst. 

Met jeugdige en groeten va nop afstand, 

Het dagelijks bestuur van de stedelijk Jeugdraad Tielt, 

Brecht Devriendt _ 

Voorzitter Jeugdraad Ti~~ 
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