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Verslag jeugdraad 17 september 2021 
 
Aanwezig: Jeff De Weerdt (Scouts Tielt), Emiel Boedt (KSA Tielt), Justien Ally (KSA Schuiferska-
pelle), Jacobien Deprez (KSA Schuiferskapelle), Marloes Deprez (KSA Schuiferskapelle), Freya 
Coppens (Kleine Torenvalk – Natuurbelevers), Simon De Smet (Kleine Torenvalk – Natuurbele-
vers), Lisa De Sloover (Chiro Tielt), Quincy Hoornaert (Chiro Tielt), Britt Verstraete (Jeugdateljee 
Tielt), Marlies Lagaeysse (Jeugdateljee Tielt), Kimberly Vinckier (Chiro Kanegem), Margot De 
Zutter (Chiro Kanegem), Pascale Baert (schepen Jeugd), Steven Debie (diensthoofd Jeugd) en 
Andries Verlinden (voorzitter).  
 
Verontschuldigd: Sandrine Defour en Luca Lahousse 
 
Afwezig: KLJ Kanegem, KLJ Aarsele en KSA Aarsele 
 

11.11.11-campagne 
Joris Cools van de Mondiale Raad kwam even hun werking uit de doeken doen en vroeg aan-
dacht voor de komende campagne in het weekend van 30-31 oktober. Met nepgeld wil men 
aandacht vragen voor goeie investering omtrent solidariteit. Jeugdbewegingen kunnen mee-
doen aan deze actie!  
 
Todo: mogelijke ideeën even bespreken binnen leidingsploegen en dagelijks bestuur. 
 

Samenstelling dagelijks bestuur 
De bestuursleden van vorige jaar willen graag hun taken opnieuw opnemen: Luca, Emiel, Jeff, 
Kimberly, Margot, Sandrine en Andries. Freya (Torenvalk Tielt) wil graag aansluiten. De algeme-
ne vergadering keurt de kandidaten goed en stelt hen aan. Binnen het dagelijks bestuur wordt 
Andries aangeduid als voorzitter, de functie penningmeester schuift op naar Emiel, Margot 
wordt secretaris. 
 

Verschillende startdagen van de jeugdverenigingen 
We gaan even de tafel rond en luisteren wanneer de verschillende startdagen gepland zijn. 
Spreek zeker concreet met elkaar af voor het gebruik van gemeenschappelijke gebouwen en/of 
publieke ruimtes. Op het eerste zicht lijkt dit ok. Dikke duim! 
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Dag van de Jeugdbeweging 
Op vrijdag 22 oktober vieren we opnieuw de jeugdbewegingen. Na het uitstel van vorig jaar 
worden de leidingsploegen opnieuw uitgenodigd voor een avondfeest in de Europahal. Er is 
lekker eten en een leuke wedstrijd. Inschrijven kan via jeugdraadtielt.be/inschrijven tot 16 ok-
tober.  
 
Aansluitend kunnen we meegeven dat vanaf 5 november de Europahal terug te reserveren zal 
zijn.  
 

Spelletjesavond in december 
We organiseren dit jaar ook opnieuw een gezellige spelletjesavond met lekkere streekbiertjes in 
De Kommel. Meer informatie volgt binnenkort. 
 

Speelweefselplan 
Graag hadden we een laatste stand van zaken gekend in de opmaak van het speelweefselplan.  
 
Pascale geeft mee dat de opmaak in een finale fase zit. Waar hebben we vandaag publiek 
groen? Waar is het een speelruimte? Waar zitten de blanco vlekken? In Aarsele wordt er bin-
nenkort zo’n blanco vlek ingevuld. Bedoeling is om die inhuldiging aan te grijpen om het totale 
plan publiek te maken met een visuele voorstelling en ook de roadmap voor de komende jaren. 
Er wordt afgestapt van de klassieke speeltuigen en er wordt gekozen voor ruw en avontuurlijk.  
 

Groencompensatie 
Bij de bouw van de nieuwe jeugdlokalen de Kommel en de aanpassingen ter hoogte van het 
Speelbos aan de Ring werd er een groencompensatie beloofd. We stellen echter vast dat deze 
nog niet is voorzien. De Jeugdraad vraagt aan de schepen van jeugd om te bekijken waar, hoe 
en wanneer dit gepland wordt.  
 
Pascale antwoordt dit te bekijken en geeft mee dat er recent overleg geweest is met Natuur en 
Bos over het toekomstige speelbos rond Tielt-Zuid (= stadsrandbos). Wanneer er in de toe-
komst een kapvergunning wordt aangevraagd is het de bedoeling dat er een compensatie 
wordt gestort in een eigen pot. Deze kan dan gebruikt worden om groen aan te leggen.  
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Bij het project van de Collegesite kiest de stadsbestuur voor een grotere winkelbeleving en 
wordt er gekozen om de groencompensatie buiten de stadsrand / het stadsrandbos te voorzien.  
 

Jeugdlokalen: badges Scouts Tielt 
De soap van de badges bij de Scouts op de Watewy blijft duren. Na onderzoek blijft dat het sys-
teem van de badges niet compatibel is met de huidige huis-tuin-keuken internetverbinding. Die 
kwam er ook pas recent nadat duidelijk werd dat dit nodig was.  
 
De jeugdraad blijft aandringen op een concrete oplossing op korte termijn en leerpunten voor 
de toekomst.  
 

Nieuwe jeugdlokalen Kanegem 
De omgevingsvergunning is klaar. Het plan is om eerst het nieuwe parochiaal centrum te bou-
wen, vervolgens de Chiro naar daar te verhuizen en dan de nieuwe jeugdlokalen te bouwen.  
 
Chiro Kanegem is bezorgd over de praktische uitwerking van wanneer en hoe ze onderdak zul-
len vinden in de nieuwbouw. De jeugdraad pleit er voor om dit tijdig én in samenspraak te 
doen.  
 

Jeugdlokalen: ramen Schuiferskapelle 
Er is goed en slecht nieuws, geeft Pascale aan. Het slechte nieuws is dat een investering om 
dubbele glazen te voorzien in de huidige bouw, geen toekomstzekerheid biedt. Het gebouw zelf 
is namelijk zo verouderd, dat het meteen beter vernieuwd wordt. Dat zorgt meteen voor goed 
nieuws: nieuwe lokalen. Al is dat echter een dubbeltje op haar kant: dit kan pas bij de opmaak 
van het nieuwe meerjarenplan (2025/26 ten vroegste).  
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Skatepark 
Met een deel van het Coronanoodfonds werd eerder door de jeugdraad beslist om een budget 
vrij te maken om zo te investeren in een skatepark. Een vraag die de laatste jaren al meerdere 
keren naar boven kwam.  
 
Het dossier is bijna gunnings-klaar. Er werd gewerkt met een oproep naar kandidaten om zelf 
een voorstel uit te werken. Via een participatie-traject werd er geïnformeerd naar de keuze van 
de skaters.  
 
Margot vraagt uit interesse hoe de reactie van de skaters was. Deze was éénduidig voor één 
ontwerp, maar wel verdeeld over de verschillende leeftijden. Wel enkel jongens/mannen deden 
mee.  

 

Evaluatie uitleendienst 
Vanuit de jeugdbewegingen kregen we als bestuur afgelopen zomer een paar keer de opmer-
kingen dat er problemen zijn met het kampmateriaal van de uitleendienst. Gasbekkens en of 
kabels die niet werken, walkie-talkies die nooit beschikbaar zijn, er is geen uitleg beschikbaar bij 
het geleende materiaal, … 
 
Eerder vroeg de jeugdraad in een advies aandacht te hebben voor het huidige materiaal en 
vroeg men al om een evaluatie te houden.  
 
Wij zullen het initiatief nemen en intern een bevraging organiseren. De resultaten zullen door-
gegeven worden aan de uitleendienst.  
 

Nood aan polyvalente zalen in Tielt 
Door de coronacrisis kwam de nood naar polyvalente zalen in Tielt pijnlijk naar boven vanwege 
het feit dat de Europahal niet meer gebruikt kon worden (= vaccinatiecentrum). De jeugdraad 
vraagt hier blijvende aandacht voor. 
 

  

https://jeugdraadtielt.be/wp-content/uploads/2020/08/2020_AdviesOpeningsurenUitleendienstGetekend.pdf
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Afvalophaling 
Informatie aangebracht door Steven: mochten er verenigingen zijn met grof vuil, kunnen ze 
hiervoor via de jeugddienst een ophaalmoment voor laten inplannen. Het is ook mogelijk om 
een kaart te krijgen voor het recyclagepark. 
 

Subsidiereglement optredens 
Steven geeft nog even mee dat er een subsidiereglement bestaat om steun te krijgen wanneer 
je als vereniging een optreden van een artiest organiseert. Deze subsidie is voor de vereniging 
zelf.  
 

Overnachtingen en vuurschalen 
Deze moeten altijd aangevraagd worden via de jeugddienst én goedgekeurd worden door het 
stadsbestuur. Dit geldt ook voor het gebruik van vuurschalen.  
 

Muziekschool in de Kommel 
De muziekacademie maakt vandaag nog gebruik van de grote zaal van de Kommel. Dit is in sa-
menspraak met de jeugddienst, maar dient beperkt te worden tot de momenten dat er geen 
jeugdactiviteiten zijn. Het zijn én blijven jeugdlokalen. Bij discussie kan je Steven / jeugddienst 
hier over aanspreken.  
 

Varia 
Het Jeugdateljee organiseert op 4 december een Sinterklaasfeest en is nog op zoek naar het 
nummer van de Heilige Man. Wie kan hen helpen? Andries informeert.  
 
Lek Watewy: Steven zegt dat de oorzaak gevonden is en dat dit ondertussen helemaal hersteld 
is. Indien in de toekomst opnieuw een probleem => telefonisch contact opnemen.  
 
Het lokaal dat eerder door de speelpleinwerking werd gebruikt op Watewy is terug vrij.  
 
De Scouts dienden even terug een aanvraag voor milieuvergunning in, maar kregen geen of 
geen verdere reactie van de betrokken dienst. Pascale vraagt om dit zeker tijdig te doen en haar 
in cc te vermelden. 


