
 

VERSLAG 

Jong in Zottegem  
Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem 

T 09 367 91 97 F 09 367 71 59  

E jeugddienst@zottegem.be , jonginzottegem.be  

 

Onderwerp / plaats: De Muze 

Datum / uur: Donderdag 5/11/2015 - 20u 

Aanwezig: Jesse Tuybens (voorzitter), Alana Francois (Akabe en Hemelrijk), Isaac 
Noerens (jongens Velzeke), Marieke Verhaege (meisjes Velzeke), Lies De 
Turck (meisjes Velzeke), Kevin De Cubber (KAJ St. Maria-Oudenhove), 
Jasper De Gussem (JAC), Jakob Ghijs (JNM), Hellen Volckaert( 
jeugdconsulente), Brecht Vanderstraeten (scouts Zottegem), Bastiaan Smis 
(JH De Muze), Sandra De Roeck (schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: Elke Van Wayenberge (chiro Strijpen), Sylvie Maegerman (Dagelijks 
Bestuur), Dries De Cooman (chiro zottegem) 

Afwezig:  

Auteur verslag: Brecht Vanderstraeten/Hellen Volckaert 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Subsidies 

3. Gas-reglement bespreken 

4. CC Zoetegem 

5. Project Beisloven 

6. Vrijetijdsbeurs 

7. DVDJ 

8. Trip-lokaal 

9. Varia + volgende vergadering 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Verslag goedgekeurd + verwelkoming nieuwe gezichten 
 

2. Subsidies 

 

 OPMERKINGEN OK INFRASTRUCTUUR (10 

JAAR) 

1. CHIRO HEILIG HART 
 Keukengerief niet 75 euro per stuk – niet 

oke 

 Sofliecom – geen drukwerk met grote 
oplage – niet oke 

 Eigen initiatief – 1 x gerekend volgens 
bijgevoegde flyer, andere niet 

4168,11  

2. CHIRO ST.ANDRIES 
 

 Ledenlijst nationaal – ondertussen 
ontvangen 

 Recht van opstal – ok 

 Bomen – ok 

 + 25 euro activiteiten JR 

4450,92 2500 

(eerste schijf 2014-2015) 
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3. JONGENSCHIRO ST. 
MARTINUS 
 

 Kampovereenkomst ontbreekt – 
ontvangen –ok 

 Herstelling sloten – kan niet of wel 
infrastructuur voor nieuw gebouw of wel 
voor oud, idem containers 

 Ledenwerving – niet meegwerkt aan 
OSD & Dvdj 

3734,37 2500 

(eerste schijf 2012-2013) 

4. KINDERKOOR 
BEVEGEM 
 

 Weekend geen info-moment voorgelegd 
– toch goed rekenen (enkel 
overnachting) 

 Uitstap sound of music – niet zelf 
georganiseerd, enkel culturele 
activiteiten die de vereniging zelf doet 
(zie musical) 

526,00  

5. MEISJESCHIRO ST. 
MARTINUS 

 Geen kopiën voor info-avond gewest – 
indien volgend jaar bijgevoegd nog 4 
euro per deelnemer 

4574,99  

6. AKABE  + 125 euro meegewerkt activiteiten JR 
1548,00  

7. SCOUTING 
ZOTTEGEM 

 Maité lievens – geen animatorenattest 

 Givers buitenland – vliegticket? Weten 
hoeveel nachten 

 Fuifzaal factuur – ok 

 Jeugdraadactiviteiten + 75 euro 

9542,15  

8. JNM  Geen ontvangen 
0  

9. KAJ Maria 
Oudenhove 

 Geen opmerkingen 
354,15  

10. Studentekring 
Sottegem 

 Krijgen startersvergoeding – die in 2015-
2016 volledig moet verantwoord worden 
– kan zijn dat deel wordt teruggevorderd 
volgens subsidiereglement 

750,00  

TOTAAL 

AANVRAAG: 
 29648,69 5000,00 

 

Belangrijk: Vrijdag 13/11 deadline om bijkomende documenten in orde te brengen! 

 

3. GAS-reglement 

Er wordt door de politiezone Zottegem/Herzele/Sint Lievens Houtem een gezamenlijk GAS-reglement 
opgemaakt. Dit wordt op de 3 jeugdraden besproken. Na advies zal het aangepaste reglement ter 
goedkeuring op het volgende AV besproken worden. 

 

1. Algemene opmerkingen 

 Wanneer spreekt men van is geluidsoverlast (aantal dB)? Hoe wordt die geluidsoverlast dan 
vastgesteld? Wie krijgt deze bevoegdheid? Op vele artikels kans op willekeur! 

 Concretere voorbeelden graag, veel van de artikels zijn onduidelijk en voor verschillende 
interpretatie vatbaar, wie bepaalt dit en hoe? 

 Leeftijdsgrens 14 jaar: de jeugdraad van Zottegem hoopt (zie persartikel bijgevoegd) dat 
burgemeester Jenne De Potter zoals gezegd op 30/05/2013 in de pers de leeftijdsgrens niet 
verlaagd naar 14 jaar. 
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2. Per artikel 

 artikel 3: spelende kinderen zijn nog steeds geen overlast, de jeugdraad hoopt dat er net als in het 
vorig gas-regelement een alinea bijkomt dat zorgt dat spelende kinderen nooit als overlast kunnen 
gezien worden (tenzij ’s nachts). 

 artikel 4: mogen voorwerpen ook IN het voertuig gedragen worden of alleen bij uitladen? 
 artikel 5: niet-elektronisch versterkte muziek? Wat valt hieronder? Bijvoorbeeld: Wat met… 

Repetities fanfares? Iemand die zingt of gitaar speelt in het park? Repetitie trommelkorps scouts 
Zottegem? Blazen op fluitje (leiding)? Supporters voetbalmatch? Een radio in het park zowel als 
jeugdvereniging maar ook een paar jongeren die in het park zitten met een radio/mp3speler/… 
kan dit? Voorstel jeugdraad  Artikel bij voorkeur schrappen 

 artikel 7: wat zijn geluidsverwekkende hulpmiddelen? Graag een motivatie verschillende uren in 
zomer en winter? Waarom scheelt dit 3 uur? De jeugdraad vraagt zich af of geluidsoverlast in het 
politiereglement (federaal) niet vanaf 22u is? Waarom wil men dit vervroegen? Terug de vraag wie 
bepaalt dit en hoe? 

 artikel 8: geluidsoverlast is pas vanaf 22u? idem vorig 
 artikel 9: wat met bommekes van de kermis? 
 artikel 21: wat wordt bedoeld met private ingebruikname van een openbare plaats? Voor welke 

doelgroep? Wat met stadsspel in het centrum? LO-lessen in het park? Groepje jongeren in het 
park? 

 artikel 25: sneeuwballen? 
 artikel 26: dus ook niet in het park? 
 artikel 28: Mogen er dan ook geen fietsen, kinderwagens, rolstoelen,… op een speelterrein? Of 

een hond, zoals verder bepaald wel zijn behoeftes worden opgeruimd? 
Jeugdraad wil dit artikel laten schrappen 

 artikel 34: elke handeling? Dus ook luchtkanon, kerkklokken, wegenwerken,… 
 artikel 35: wat zijn andere activiteiten? 3 maand is een te lange termijn. Mooi in theorie maar niet 

haalbaar in de praktijk. 
 artikel 37: definieer instellingen 
 artikel 40: vernielen maken – verkeerde zinsbouw 
 artikel 42: De Muze heeft een muur waar zonder toestemming graffiti gespoten mag worden, kan 

dit vermeld worden? 
 artikel 47: nachtgerucht? 
 artikel 50: voorstel om socio-culturele activiteiten toe te laten zonder vergunning. Bvb: verkleed 

tijdens stadspel. 
 artikel 51: vereenvoudigen – moeilijk te begrijpen 
 hfst 5: geen bemiddeling. Voorstel jeugdraad leeftijd vanaf 16 jaar (zie bijlage persartikel)! Wie is 

de sanctionerende ambtenaar? En wie is bemiddelaar? Wat is de procedure bij boete? 
 
 

4. Kindervoorstellingen CC Zoetegem op zondagnamiddag 

Op vraag van collega Ince Vandermeiren van CC Zoetegem nog eens reclame maken dat de 
jeugdverenigingen welkom zijn op alle familievoorstellening op zondag. Misschien een idee om eens met 
enkele afdelingen te doen. CC is bereid om groepen korting te geven. Meer info op de website: 
http://www.cczoetegem.be/ 

Nieuwe idee van de jeugddienst en cc zoetegem: 

Een  A-team opstarten voor animatie na kindervoorstellingen in de foyer (vanaf 2016). 
De bedoeling is om na de film- of theatervoorstelling iets te knutselen, koken,… met de kinderen in de 
foyer rond een thema dat past bij film of voorstelling. 

Wat krijg je in ruil: 

 toegang voorstelling dag zelf 
 vrijkaart CC Zoetegem voorstelling naar keuze 

Eerste voorstelling: 12 februari 2015 – film: Inside out – datum A-team volgt nog. 

Wie interesse? Seintje Hellen. 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
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5. Beisloven 

 voorstelling  voorlopig plan opgemaakt door landschapsarictect door schepen Sandra 
 er volgt nog een participatiemoment (eind januari) om ideeën voor speeltuigen te geven. 

Hierop zullen buren, andere adviesraden,… uitgenodigd worden. 
 

6. Studentenkring Sottegem (SKS) 

 aanvraag ingediend om toe te treden tot jeugdraad, DB gaf reeds hun akkoord 
 aanvraag ingediend om startsubsidie aan te vragen 
 geen bezwaren, maar geen subsidies voor cantussen, zal in hun subsidiedossier van 

volgende jaar bekeken worden. 
 

Belangrijk: Nieuwe vereniging in de jeugdraad: Studentenkring Sottegem. Uitnodigen 
voor volgende vergadering jeugdraad. 

 

7. Vrijetijdsbeurs 

De vrijetijdsbeurs van september moet nog worden geëvalueerd.  

 leuk dat er beweging was dankzij jeugdbeweging 
 hoeft voor jeugdverenigingen niet per se om het jaar 
 de gezamelijke folder helpt voor de verenigingen die niet kunnen aanwezig zijn (altijd slecht 

weekend voor de scouts & enkele chiro’s 

Volgend jaar nog meer werk maken van een gezamenlijk moment met de verenigingen. Bijvoorbeeld 
touwtrekken tegen het schepencollege,… 

8. #DVDJB 

 330 koeken uitgedeeld ’s ochtends: veel volk – alles op, locatie was ook beter 
 ’s Avonds ook veel volk: wordt het Hemelrijk te klein? 

o Volgend jaar misschien fuifzaal 
o Of de keuze maken om enkel nog de actieve leiding te laten deelnemen aan de 

quiz, nu merken we enkele ploegen van de oudleiding. Misschien jammer maar het 
Hemelrijk is nog steeds veel gezelliger en praktischer. 

9. Trip lokaal 

 Wie gaat er mee? 
 Schrijf je in bij Hellen voor 6/11 

- Alana en Jesse: toegankelijk 
- Hellen: parler metier 
- Jasper: Veiligheid en preventie bij fuiven: 
- Jakob: cijferboek (al ingeschreven) 

Taxi Hellen regelt vervoer 

10. Varia 

 Jeugdraadweekend: na DB ook leden welkom 
 18/12 kerstmarkt KAJ: iedereen die een stand wil uitbaten is welkom 
 18/12 quiz chiro Strijpen 
 Jeugdhuis staat op kerstmarkt Zottegem met wafels en speciale chocomelk 
 Stad Zottegem zoekt een cultuurfunctionaris 
 Week van de Verdraagzaamheid: benefietconcert op 14/11 en 2dehandsbeurs 
 21/11 #CadiFuif ten voordele van BiJeVa 

 

Volgende AV 10/12/2015 
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