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A D V I E S :  V E R D E L I N G  C O R O N A F O N D S  

 
Beste college van burgemeester en schepen, 
Beste schepen van Jeugd, 
Beste gemeenteraadsleden van Stad Tielt, 
 
In samenspraak met alle jeugdverenigingen uit Tielt kwamen we op de afgelopen algemene 
vergadering tot een besluit omtrent de verdeling van het coronafonds. Eerst en vooral werd er beslist 
om de directe steun als volgt te verdelen. 80% van het totale bedrag zouden we pro rata verdelen 
onder alle jeugdverenigingen. Hierbij wordt KSA Tielt, met jongens en meisjes afdeling, als één 
vereniging gezien. De resterende 20% worden gelijk verdeeld over de verenigingen met een sociaal 
oogmerk zijnde Chiro Elckerlyc en Kloefke VZW  (Cfr. bijlage 1). 
 
Daarnaast blijft er een budget over voor een structurele investering die niet in het meerjarenplan 
was opgenomen. De algemene consensus hiervoor luidde bij de jeugdverenigingen dat deze 
voornamelijk gericht moet zijn op ongeorganiseerde jeugd. Er werden verschillende plannen naar 
voren geschoven door de aanwezige verenigingen. Aangezien we deze allemaal als evenwaardig 
beschouwen stellen we ze dan ook voor als project. 
 
Een eerste voorstel is de aanleg van een skatepark. De huidige skate infrastructuur op Watewy 
voldoet niet meer aan de groeiende interesse voor skaten en de daarbijhorende alternatieven. 
Vandaar stellen wij voor om een nieuw skatepark aan te leggen dat voldoet aan de huidige 
standaarden. Hierbij vragen wij wel de nodige aandacht voor het jaarlijkse onderhoud dat dit met 
zich meebrengt zodat dit infrastructurele project niet eindigt als zijn voorganger.  
 
Er werd ook het idee geopperd om opnieuw basketbalvelden te voorzien rond de sporthal van Tielt. 
Deze zijn namelijk verdwenen na de vernieuwingen van de sporthal. Dit is een item die via Dienst 
Sport moet bekeken worden, maar graag geven we deze vraag vanuit de jeugd toch even mee. Kan 
dit ook bekeken worden op de andere sportsites in de deelgemeenten? 
 
Daarnaast was er de vraag voor een centrale plaats waar jongeren elkaar kunnen treffen. Hierbij 
werd gedacht aan verschillende zitbanken met een permanent karakter.  
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Ten slotte kwam vanuit de algemene vergadering ook het voorstel om een blotevoetenpad te 
voorzien, aanvullend bij een bestaand project of één van bovenstaande. Dit is een lage investering 
om te voorzien, maar vraagt wel structureel onderhoud. Eventueel behoort een blotevoetenpad-light 
tot de haalbare mogelijkheden. 
 
Alvast bedankt voor uw antwoord. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
In samenwerking met de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad 
Luca Lahousse  
Voorzitter Jeugdraad Tielt 
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