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Verslag algemene vergadering – februari 2021 
Aanwezig: Brecht Dekezel (Kleine Torenvalk), Dejagere Michiel (KSA Tielt), 
Elise(jeugdateljee), Elodie Vandriessche (KSA Aarsele), Emiel Boedt (Scouts Tielt), Freya 
Coppens (Kleine Torenvalk), Hélène Verhenne (), Jacobien Deprez (), Jeff De Weerdt 
(Scouts Tielt), Kimberly Vinckier (DB, Chiro Kanegem), Lowie Verhalle (KLJ Kanegem), Luca 
Lahousse (voorzitter), Margot De Zutter (DB, Chiro Kanegem), Sandrine Defour (DB, Chiro 
Kanegem), Steven Debie (Dienst Jeugd Tielt), Tille (KSA Schuiferskapelle), Zenna Beke 
(Chiro Tielt), Lotte Mortier KSA Tielt, Andries Verlinden (DB), Pascale Baert (schepen Jeugd) 
en Steven Debie (Dienst Jeugd). 
 

1 /  C O R O N A N I E U W S  

Luca: Sinds de vorige algemene vergadering is er nog niet veel veranderd op vlak van 
coronamaatregelen. Graag kijken we wel al wat vooruit. Wat zijn de plannen omtrent 
weekends voor de komende maanden? Tot 3 april zijn er geen overnachtingen mogelijk 
(maatregelen Ambrassade). Er is nog de mogelijkheid om om te boeken bij CJT. Kleine 
Torenvalk deed dit al. Annuleren ook mogelijk, tot 90% krijg je kostprijs dan terug. Meer info 
op ...  
 

2 /  C O R O N A S T E U N  

Luca: Zoals de vorige keer besproken, heeft het bestuur enkele voorstellen gedaan.  
De voorstellen:  
1/ verdeelsleutel subsidiedossiers 
2/ iedereen evenveel 
3/ 1000 euro + extra kwetsbare doelgroepen 
4/ 20% totaal bedrag voor kwetsbare doelgroepen, resterende over alle verenigingen 
 
Stemming: 
optie 2: KSA Schuiferskapelle, KSA Aarsele, KSA Tielt 
optie 3: Chiro Kanegem 
optie 4: Kleine Torenvalk, Scouts Tielt, Jeugdateljee Tielt, Chiro Tielt, Chiro Kanegem 
 
Brecht Dekezel komt er bij. 
Resultaat: optie 4 
 
Beslissing: de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad verkiest voor het eerste 
pakket steun noodfonds voor de verdeelsleutel waarbij 20% van het totaal bedrag wordt 
voorbehouden voor kwetsbare groepen. Het resterende bedrag wordt over alle verenigingen 
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verdeeld. Het bestuur stelt namens de algemene vergadering een advies op naar het 
stadsbestuur toe. 
 

3 /  V O L G E N D E  J E U G D R A D E N  

Luca: we leggen graag de volgende data vast voor de algemene vergaderingen. 
• vrijdag 19 maart om 19u30 
• vrijdag 16 april om 19u30 
• vrijdag 21 mei om 19u30 
• vrijdag 25 juni om 19u30 

 

4 /  C O R O N A - I N V E S T E R I N G  

Luca: Er is ook nog het tweede pakket aan steun uit het noodfonds. Dit wil het stadsbestuur 
graag gebruiken voor een niet-geplande investering. De voorbije algemene vergaderingen 
werden al enkele ideeën in de groep gegooid.  

• skatepark 
• basketbalvelden rond sporthal Tielt 
• investering / uitbreiding deelfietsen 

Elise: een mogelijke aanvulling voor kleine kinderen: een blotevoetenpad. Iets dat ergens 
kan aansluiten. 
Tille: een centrale plaats voor jongeren met banken of ... vergelijkbaar aan terras van deze 
zomer. Waar jongeren elkaar kunnen treffen. 
Luca: De aanvullende zaken zijn er inderdaad die kunnen aansluiten bij andere bestaande of 
nieuwe zaken. 
 
Beslissing: de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad zal de verzamelde ideeën 
van haar leden omtrent het tweede pakket steun noodfonds bezorgen aan het stadsbestuur. 
Het bestuur stelt namens de algemene vergadering een advies op naar het stadsbestuur toe. 
 
Pascale sluit aan. 
Pascale: blotevoetenpad moet proper en veilig blijven. Eigen beheer is hier dus wel 
belangrijk. Zeker geen dure investering, onderhoud is wel belangrijk. Terrassen voor de 
jongeren, het concept van deze zomer: de omgebouwde Markt zal een jaarlijkse gewoonte 
krijgen. We willen los van horeca een ontmoetingsplaats maken voor de jongeren "waar je 
nog terecht kan als je drinkgeld (al) op is". Basketbalvelden aan de sporthal zouden 
inderdaad mogen terugkeren. Moet eens bekeken met sport, is niet iets dat via jeugd moet 
verlopen. De nood kan wel genoteerd worden. Watewy zou op lange termijn ook een 
ontmoetingsplaats worden. Waar je ook geen overlast geeft voor de omwonenden. 
 
Luca: we merken duidelijk een ambitie. 
 
Pascale: kwalitatieve groene ontmoetingsplaatsen zijn ook een ambitie voor de komende 
jaren. (speelbos, groenfonds, ...). Deelfietsen, werd ook al eens eerder vermeld, zijn er 
vandaag al aan het station (= Bluebike). Cijfers tonen 176 gebruikers. Wanneer verbruik 
omhoog gaat, zal het aantal fietsen ook stijgen. Vandaag zit dat aantal goed.  
 

5 /  M E E R J A R E N P L A N  

Pascale: Meerjarenplan is de financiële planning voor de komende jaren van het 
stadsbestuur. Wanneer geld als investering staat genoteerd, schuift dit op naar het volgende 
jaar indien niet gebruikt.  



 
Voorzitter: Luca Lahousse 
Secretaris / penningmeester: Andries Verlinden 
Bestuursleden: Margot De Zutter, Kimberly Vinckier, Emiel Boedt en Jef De Weerdt 
Schepen van Jeugd: Pascale Baert 
Dienst Jeugd: Steven Debie 

 
Mobiliteit: de sleutel zit in de studie waar nu aan gewerkt wordt. Zuiderring is vandaag een 
belangrijk iets dat voor wordt geschoven, die moet er dan wel effectief komen. Een alternatief 
achter de rug houden is belangrijk. Als autobestuurder moet je misschien in de toekomst een 
toertje doen ipv voor de deur te staan. Er wordt één plan gemaakt en niet ad hoc. Al enkele 
kleine aanpassingswerken zijn opgestart. 
 
Speelweefselplan: het abstract theoretische plan is klaar. GIS-coördinator Wouter heeft een 
mooi digitaal plan gemaakt, maar moet nu nog vertaald worden voor de gewone man in de 
straat. De volgende stap is om nu de zaken die te kort zijn te realiseren. Speelplein Aarsele 
wordt nu gemaakt en dan worden de volgende plannen meteen bekend gemaakt. 
 
Infrastructuur: Plannen van Kanegem zijn bekend, de vergunningen kunnen opgestart 
worden. De parochiezaal van nu wordt het jeugdlokaal. Op het "oude speelplein" komt een 
nieuwe polyvalente zaal. Schuiferskapelle: technische dienst van de stad wordt er wekelijks 
aan herinnert.paasvakantie: keuken klaar. schrijnwerk kort na de zomer een feit. 
 

6 /  L O K A L E N  

Wifi in Kanegem is er :)  
Kimberly (Chiro Kanegem): bedankt voor de Wifi! 
Watewy: Saltosleutels konden niet online komen, maar dat wordt nu technisch opgelost. Zo 
zullen de sleutels actueel kunnen gehouden worden. 
Jeff (Scouts Tielt): is er een datum bekend? Of kan er een melding afgesproken worden naar 
ons toe?  
Pascale: dit moet zo snel als mogelijk in orde komen, maar we zullen dit zeker tijdig melden 
naar jullie toe. 
Michiel (KSA Tielt): keuken Kommel. Is er al nieuws?  
Steven: Ze wordt ieder moment verwacht :) De voorbereide werken zijn gebeurd, dus er is 
enkel nog een installatie nodig.  
 
Zenna (Chiro Tielt): leiding vraagt wanneer ze opnieuw mag studeren in De Kommel / 
Chirolokaal in de week? Er is een leider die thuis niet rustig kan studeren. 
Steven: buiten de blokperiode is dit nog nooit officieel beslist. Hier is dus overleg voor nodig 
binnen het stadsbestuur. Wel niet de eerste keer dat de vraag komt. Vandaag zijn de 
jeugdlokalen wat beperkt in de mogelijkheden vanwege corona. We kijken voor een 
oplossing. 
 
Steven: waterlek in de Scouts gisteren vastgesteld. Wordt bekeken en zo snel als mogelijk 
opgelost. 
 

7 /  W E R K I N G -  E N  V O R M I N G S S U B S I D I E S  

Steven: Ze komen in detail mee met het verslag. Dossiers kunnen ingekeken worden tot aan 
de volgende jeugdraad. Op de agenda staat dan het advies hierover. 
 

8 /  V A R I A  

Jeff: Waarom mag het stadsbestuur (en gemeenteraad) wel fysiek vergaderen en al de rest 
niet? We voelen dat aan als niet fair. 
Pascale: ik ben niet bevoegd om te beslissen wat wel fysiek kan en wat niet. Schepencollege 
komt fysiek samen omdat er heel veel dossiers zijn en het zeer gevoelige materie is. Het zou 
moeilijk zijn om dit op een digitale manier degelijk te bespreken. De gemeenteraad is hier 
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anders in. Niet iedereen is ook handig in de informaticatools. Het gebeurt vandaag wel op 
een veilige afstand in de sporthal, zelfs een luide stem helpt niet. Ik begrijp wel de 
bezorgdheid.  
Jeff: het is zeker geen persoonlijke aanval.  
Pascale: Ik begrijp de bemerking. De fysieke vergadering van het schepencollege zal ik wel 
verdedigen vanwege bovenstaande punten. De gemeenteraad is een ander verhaal. 
Technisch waren eerdere pogingen wel mogelijk, maar moeilijk. Maar waarom niet volledig 
digitaal? Moeilijk voor sommige mensen die minder mee zijn met zo'n zaken denk ik.  
 
Elise (Jeugdateljee Tielt): jaarlijsk gaan wij met onze leden op pad in de paasvakantie. 
Meestal Plopsaland, maar dit jaar is dat moeilijk :) Hebben jullie leuke alternatieven of leuke 
activiteiten? We zijn normaal met een stuk of 20.  
Pascale: Kinderopvang Tanneke probeert themaweken te organiseren als alternatief, zoals 
de brandweer. Ik wil even informeren om iets door te sturen.  
 
Steven: top dat er veel gezichten van de jeugdraad aanwezig waren op de klankbordgroep 
voor mobiliteit. Er is duidelijk interesse vanuit de jeugd. Laat je vooral niet doen door de 
oudere leeftijden, blijf jullie mening geven! 
 
Pascale: graag nog even meegeven: in een wip door de wintertip, mocht je nog leuke ideeën 
rond haalbare gezelschapspelletjes mag je dit zeker nog doorgeven. Een dek kaarten 
bijvoorbeeld kost ook niet veel en heeft heel wat mogelijkheden.  
Luca (voorzitter): Eerder was er al het idee van Monopoly. 
Jeff (Scouts Tielt): Onze Jonggivers hebben een eigen kaartspel uitgetekend. Zeker aan te 
schaffen als je nog geen dek hebt. 
Pascale: deel zeker maar met het Sociaal Huis.  
Zenna (Chiro Tielt): Dubbelpunt van Chiro heeft heel wat zaken rond de winterdip deze 
editie. Online te lezen: https://issuu.com/chirojeugd-vlaanderen 
Tille (KSA Schuiferskapelle): even reclame voor ons biertje. Speciaal voor ons gemaakt. De 
levering is deze week, bestellen is nog mogelijk :) 
Pascale: Het is wel Tournee Mineral :) 
Tille: ze bewaren nog wel even. 
 
 


