
 

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: Algemene Vergadering Jeugdraad 

Datum / uur: Donderdag 19 mei 2016 / 20:00 u 

Aanwezig: Jesse Tuybens (voorzitter), Sylvie Maegerman (Akabe), Brecht 
Vanderstraeten (scouts Zottegem), Bastiaan Smis (JH De Muze), Lies De 
Turck (meisjes Velzeke), Alana Francois (Akabe en Hemelrijk), Tim 
Maegerman (speelplein & sks), Leen Stevens (KAJ St. Maria-
Oudenhove),  Louie van Rijsselberge (sks), Hellen Volckaert( 
jeugdconsulente), Jan Merkens (chiro velzeke jongens) 

Verontschuldigd: Sandra De Roeck (schepen van jeugd), Elke Van Wayenberge (chiro 
strijpen) , Jasper De Gussem (JAC), 

Afwezig:  

Auteur verslag: Hellen Volckaert 

  

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming + goedkeuring verslag 

2. A-team fuiven + charter 

3. Buurtspeelpleintjes + Beisloven + lelie 

4. Enquête Vrijetijd bij jongeren 

5. Evaluatie Openspelendag 

6. Voorstelling cultuurkaravaan 

7. Varia 

1. Verwelkoming + goedkeuring vorig verslag 

Rondvraag nieuwe leden. 

Geen opmerkingen bij vorig verslag 

2. A-team Fuifzaal 

Op vrijdag 24 juni om 19u willen we in het jeugdhuis een cocktailworkshop organiseren. Vooral om enkele 
cocktails uit te proberen met drank die je wel in de fuifzaal mag schenken (vb met cava, wijn, …). 

Er worden ook enkele recepten van mocktails voorgesteld. De pers wordt uitgenodigd om de voorstelling 
te doen van het charter en de fuifbox. Nadien zal het hele document te downloaden zijn op de website 
jong in zottegem. 

In Oktober wil het A-team dan het tweede deel van de acties voorstellen. Dit zal vooral een 
preventiecampagne naar jongeren worden. 

3. Buurtspeelpleintjes + Beisloven + lelie 

Jong NVA klaagt op sociale media en in de pers over de slechte staat van de buurtspeelpleintjes is 
Zottegem. Er werd door het ministerie van economie rondgegaan naar alle speelpleinen om te 
onderzoeken of de klacht gegrond was. Zij stelden enkele kleine defecten vast: 

 Bevegemse vijvers skate terrein: geen info bord.  

mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://jonginzottegem.be/


 

Jeugddienst Stad Zottegem 

Verslag   jeugdraad   17/03/16 

 

      

 

2 

Jong in Zottegem  
Stedel i j k  Jeugdcentrum De Muze  

Beis lovenst raat  4   9620 Zottegem    T 09 367 91 98   F 09 367 71 59  

E jeugddiens t@zottegem.be    j onginzottegem.be  

 Ten Berg: de valzone rond de klimtorens moet onkruid vrij gemaakt worden en aangevuld worden 
met zand.  

 Weidestraat: Het zitje van de dubbele veerwip vertoont houtrot  

 Hemelrijk: De rioolbuizen zijn niet afgeschermd en vertonen scherpe randen 

 Urnenstraat: De rioolbuizen zijn niet afgeschermd en vertonen scherpe randen 

De jeugddienst is volop bezig met de opmaak van een voorstel om de huidige speelpleinen te 
optimaliseren en het onderhoud van de terreinen te verbeteren. 

Beisloven + Lelie 

Het plan van aanpak wordt opgemaakt door de landschapsarchitecten en zal in september goedgekeurd 
worden op de gemeenteraad. De jeugddienst deed een voorstel voor speeltoestellen om aan de Lelie te 
plaatsen, omdat daar op 2 plaatsen nieuwe speelterreinen worden aangelegd. 

 
4. Enquête Vrijetijd bij jongeren 

Karo Arakelyan was stagiair op de jeugddienst als laatste jaar student in het Atheneum in Zottegem. Op 
vraag van de jeugdraad stelde hij de enquête online en ging hij naar de scholen om deze voor te stellen. 

Op moment van de jeugdraad zijn nog niet alle resultaten binnen, maar hij stelt graag al voor wat de 
eerste 100 antwoorden zijn. Na de zomer zullen de resultaten van de volledige enquête verwerkt worden 
en zullen de resultaten voorgesteld worden, ook in de pers. 

5. Evaluatie Openspelendag 

Alles is vrij vlot verlopen. Vraag om in shiften te werken kan maar lukken indien nog meer vrijwilligers zijn. 

Voor de veiligheid van de kinderen in kleuterdorp het treintje voorzien van nadars en met een 
jetonsysteem werken (zoals op de kermis). Waterflesjes voorzien voor de medewerkers. Kinderen van 
animatie niet laten rondrijden met de quads. Straattheateract was niet zo denderend. Slotshow was leuk. 

 

6. Voorstelling cultuurkaravaan 

Op zondag 12 juni gaat voor de 2de keer de cultuurkaravaan door. Vorig jaar ging deze door in 
Oombergen, dit jaar op en rond het plein te Sint Goriks Oudenhove. 

Dit is een initiatief van de bib, het CC en de jeugddienst om cultuur wat dichter bij de mensen te brengen. 
’s Middags voorzien we eerste een ruilpicknick en daarna is stal van randanimatie en attracties voor jong 
en oud. Het is gratis en iedereen is welkom!! 

7. Varia 

 Wie gaat waar en wanneer op kamp? 

 Iedereen goede examens gewenst  

 Geen andere varia 

Volgende vergadering AV zal plaatsvinden op donderdag 25 augustus 
2016. 
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