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Verslag algemene vergadering 18/02/2022 
Aanwezig: Steven Debie & Saïda Staes (Jeugddienst), Luca Lahousse & Simon De Smet 
(KT-NB), Mathieu Mortier (Chiro Kanegem), Lies Vanthornhout (Chiro Kanegem), Michiel 
Dejaegere (KSA Tielt Jongens), Elodie Vandriessche & Isenbrand Van Biervliet (KSA 
Aarsele), Fembke De Brouwer (Chiro Tielt), Jeff De Weerdt (Scouts Tielt), Margot De Zutter 
(Dagelijks Bestuur) Andries Verlinden (Voorzitter Dagelijks Bestuur) Pascale Baert (Schepen 
van Jeugd) 
 
Verontschuldigd: Jeugdateljee, KSA Schuiferskapelle, Sandrine Defour & Kimberly Vinckier 
(Dagelijks Bestuur), Freya Coppens (KT-NB), Hélene Verheme & Lotte Mortier (KSA Tielt 
Meisjes), Brent Wyffels (KSA Tielt Jongens)  
 

  

 
Algemene vergadering  
Volgende: 25 maart 2022  
Allen welkom!  
 
Campagne middelengebruik  
Verontschuldigd wegens noodweer. Volgende keer meer.  
 
Regenboogzebrapad  
Vraag vanuit scholen om een regenboodzebrapad aan te leggen.  
Het duur en technisch niet evident. Vanuit Vlaanderen krijgt iedere stad toch een 
regenboogzebrapad. De voorwaarde is dat het op een gewestweg ligt. Discussie of het 
zebrapad aan het Hulsteplein of aan de vierhoek moest komen. Gevraagd aan de jeugdraad 
waar het moet komen.  
 
Opmerking: Veranderingen door het mobiliteitsplan. Lichten aan de vierhoek gaan weg en 
nog meer veranderingen op komst. Niet handig om het zebrapad daar aan te leggen op 
lange termijn.  
 
Conclusie: Best het zebrapad aan het Hulsteplein. Het Dagelijks Bestuur schrijft hier nog een 
advies over.  
 
Update lokalen Kanegem  
Oorspronkelijk plan: In 2 fasen werken. Eerst parochiezaal, daarna jeugdlokalen. Zodat 
jeugd tijdens bouw van de lokalen in de parochiezaal kan.  
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Probleem: kostprijs zou 650.000€ zijn om te faseren. Dus beter om het in 1x te doen, maar 
we moeten met de Chiro op zoek gaan naar een oplossing: pand huren? Containers?  
Plannen: 

- Juli: verhuizen na het kamp 
- September – Oktober beginnen. (Hoe het er nu voor staat…)  

Overleg: Dinsdag 8 maart, hoe meer hoe beter  
 
Skatepark 
Er is vertraging opgelopen op het project. Het park zal er wel komen, maar zal iets later zijn 
dan verwacht.  
Planning: Einde project: 1/12/2022 
 
50-dagen  
Dit gaat door eerste week na de paasvakantie. Er zal een stoet zijn de vrijdagnamiddag. Zijn 
er mensen die willen helpen om de stoet te begeleiden? Laat iets weten via email aan de 
jeugddienst.  
Waar? 16u verzamelen op Hulsteplein. 16u30 vertrekken richting Markt. 18u30 afgerond.  
 
Verkoop groenzone Europaweek  
De jeugdraad heeft een advies opgesteld. Er zijn verschillende overleggen geweest. 
Groenzone wordt momenteel als speelzone gebruikt. In deze wijk zijn niet veel andere 
groenzones.  
Dit zou verkaveld worden en slechts 10% ging overschieten.  
Er zijn 3 eigenaars: Rijkswacht (regie der gebouwen), politiezone, Stad Tielt. De zone is een 
blauwe zone. Dit is een gebied dat door overheidsdiensten gebruikt mag/moet worden.  
Overleg: Zorgen dat gebieden goed aansluiten bij elkaar. De voorwaarden gaan nu op de 
gemeenteraad komen (meer groenzone ipv 10%).  
Deel die volledig onontgonnen is, zouden er avontuurlijke elementen moeten komen. Ander 
gebied zou eerder een open speelveld worden. Zo is het zowel voor klein als groot.  
Conclusie: Er zal nog een advies geschreven worden samen met de inwoners van de 
Europawijk.  
 
Spelletjesavond  
Er is een nieuwe datum: 7 mei  
Zet het zeker al in jullie agenda!!  
 
Google Agenda  
Er is een algemene kalender met alle evenementen van de Tielste jeugdverenigingen. Je 
kan ze vinden op onze website. 
Deze wordt nog gekoppeld aan UitInVlaanderen.  
 
Cityapp  
Stad Tielt heeft een app gemaakt. Je kan een eigen subpagina maken op de app. De uitleg 
zal nog eens online geplaatst worden.  
 
Tieltse zerowaste week  
Dit komt ook volgende jeugdraad aanbod.  
 
Varia  

- Kunnen de douches in de sporthal in Aarsele gebruikt worden door een vereniging? 
Best vragen aan de sportdienst  

- Er komt een DJ op het hulsteplein  
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- Herbruikbare bekers vragen bij de reservatiedienst. Er zijn 10.000 bekers dus dit zou 
voldoende moeten zijn. Is gekoppeld bij de infrastructuur van de stad. De bekers zijn 
dus inbegrepen bij de huur, maar zeker naar vragen!!! Er zal wel een borgsysteem 
zijn. 

- Er kan ook een wasstraat gehuurd worden.  
- Er zullen mobiele camera’s komen aan de Watewy. 
- Luca Lahousse is vanaf nu terug voorzitter van de jeugdraad  
- Er zal een plaats ingericht worden voor 12-15 jarigen. Deze leeftijdsgroep valt vaak 

uit de boot. Dit zal soms in De Kommel op woensdagnamiddag gebeuren, soms 
ergens anders in samenspraak met andere activiteiten. Er zullen niet al te veel 
activiteiten georganiseerd worden. Het is meer een plaats waar ze terecht kunnen. 
Het is een project die vooral zal groeien, hiervoor zal de tijd genomen worden. 
Jongeren kunnen misschien ook doorgroeien binnen het jeugdwerk 
Naam: #Teensonly  
Start: Buitenspeeldag – 21 april  

- De chauffage in De Kommel is hersteld. Vanaf nu zouden er geen problemen meer 
moeten zijn in het hele gebouw.  

- Als je fuif organiseert è Meldingsformulier invullen!!! Belangrijk voor politie en 
brandweer!!  
Meldingsformulier is voor alle grote evenementen. Je kan niets misdoen met het in te 
vullen. Doe dit zoveel mogelijk op voorhand.  
 

Dankjewel aan iedereen om te komen!! Tot de volgende keer J  

  

 
 
 


