
 

 

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: Jeugdraad 

Datum / uur:      25 Augustus 2016 

Aanwezig: VOLCKAERT Hellen / TUYBENS Jesse / SMIS Bastiaan / DE TURCK 
Lies / CNUDDE Karsten / VAN WAEYENBERGE Elias / DE COOMAN 
Dries / WYNS Lisa / DUPREZ Kirsten / FRANÇOIS Alana / DE CUBBER 
Roby / DE ROECK Sandra 

Verontschuldigd: DE GUSSEM Jasper / MAEGERMAN Sylvie / VANDERSTRAETEN 
Brecht / VAN WAEYENBERG Elke / ROELAND Fons 

Afwezig: / VAN LAETHEM Stephanie / 

Auteur verslag: Egon Van Vaerenbergh (stagair) 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Subsidies 
3. A-Teams 
4. Dag & nacht v/d jeugdbeweging 
5. Vrijetijdsmarkt 
6. Varia 
7. Volgende vergadering 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Subsidies 
- Op vrijdag 30 september moeten de subsidieaanvragen ingediend zijn. Er zijn geen 

wijzigingen aangebracht aan het reglement. 
- De formulieren zijn online te vinden. 
- Chiro Heilig Hartplein heeft binnenkort een feest jaar, hiervoor moeten zij in hun subsidies 

apart de raming indienen & dan volgend jaar een apart dossier indienen. Dit wordt dan door 
het dagelijks bestuur verder bekeken. 

- Subsidies op vuilniscontainers worden strenger. 
A-Team milieu werkt verder aan beurtenkaart voor containerpark. 

- A-team milieu dringend samen komen om ook te vragen aan schepencollege of er een 
vuilniswagen kan langsgaan bij de jeugdverenigingen. Zij kunnen op een volgend overleg 
best een lijst aanmaken wat dringend moet gevraagd worden aan het schepencollege. 
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3. A-Teams 
a) Fuiven 

24 juni  2016 ging de coctail/ mocktailavond door in de Muze. Er is een informatief 
bundeltje met o.a. recepten voor “light” cocktails / mocktails gemaakt. 
Deze bundel wordt gepubliceerd op de website, na aanpassing van enkele recepten. 
 
Bij ondertekenen & naleven van het fuifcharter mag men het logo gebruiken op de 
op al hun promomateriaal. Dit geeft voor de scholen en verenigen een positief beel d 
naar de ouders en andere instanties. Ze kunnen ook gebruik maken van een gratis 
fuifbox met onder andere oordopjes en ander praktisch materiaal. 
De charters worden nog doorgestuurd naar de jeugdverenigingen om te 
ondertekenen. 
 
In het najaar wil A-Team Fuiven een preventiecampagne lanceren met een filmpje 
en flyer. Het wordt een ludieke actie waarmee we zeker de pers moeten bereiken. 
 

b) Speelpleintjes + Beisloven 
o Beisloven wordt op de gemeenteraad van september besproken. 
o Eventueel nieuw A-Team oprichten in verband met de buurtspeelpleintjes 
o Jeugddienst stelde een onderhoudsplan op. 
o Ideetje: Pijlen zetten naar alle bestaande speelpleintjes. 
o Onderhoudsplan: Door verschillende diensten uit te voeren en planning te 

volgen. 
o Alle speelpleinen veilig bevonden door FOD (na anonieme klacht) 

 (4 Kleine opmerkingen die onder handen zijn genomen) 
o Skatepark verdwijnt op Bevegem. 

Indien er iemand met ideeën voor een goede locatie komt voor een 
skatepark is hij steeds welkom. 
(Louie kent iemand die skateparken ontwerpt en geeft de gegevens door 
aan Hellen) 

 

Hellen stelt het voorstel voor rond de aanpassing van de bestaande speelpleintjes. 
Hierover kwam al veel negatieve reactie op sociale media en in de pers. De tekst wil 
duiden welke speelpleintjes een nieuwe invulling krijgen en waarom. 

Kan de Jeugdraad zich in deze wijzigingen vinden? 

 De voorgestelde wijzigen staan enkel in functie van verbetering, hierdoor 
kunnen we hier niets op tegen hebben, unaniem goedgekeurd. Tekst zal 
als bijlage bij dit verslag toegevoegd worden. 
 

4. Dag & nacht v/d jeugdbeweging 

 21 Oktober 2016 

 Zelfde principes worden behouden: ontbijt, spaghetti en quiz, vraag van de 
jeugdraad om eventueel daarna nog een fuifje te organiseren in Zottegem. 
SKS wil dit voorleggen aan hun bestuur om dit te organiseren, eventueel in 
de foyer. Hellen vraagt aan Filip Morre of de zaal vrij is. 

 Voorstel om te vragen aan de verengingen om oud-leiding slechts 2 jaar uit 
vereniging zijn te laten deelnemen aan quiz. Dit omdat het vorig jaar heel 
nipt was, voor aantal in het Hemelrijk. 
 

Praktisch 

 Quiz ineensteken: Bastiaan, Jesse + Hellen. 
Presentatie avond zelf: Sandra + Jesse 

 Rondvragen in jeugdvereniging of er interesse is en een fuif in Zottegem 

 Donderdagavond 20 oktober spaghettisaus klaarmaken, om 17u in de 
Muze. 
 

5. Vrijetijdsmarkt 

 4 September 2016 

 Voorstel om rond 16 uur terug een groepsspel te organiseren voor alle 
jeugdverenigingen; Dit is belangrijk om ons kenbaar te maken naar andere 
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verenigingen. De datum ligt voor heel wat jeugdverenigingen moeilijk om 
aanwezig te zijn (tentival, startdag,…). 

 De jeugdraad zal samen met de jeugddienst 1 stand voorzien met 
algemene uitleg over alle jeugdverenigingen. 
 
 

6. Varia 

- Niet vergeten, subsidies indienen tegen eind september. 
- 10/9 , paintbaltoernooi van De Muze & SKS, alle jeugdverenigingen ook welkom met een ploeg. 
- Lisa Wyns toevoegen aan facebook groep (e-mail: lisawyns@hotmail.com) 
- 03/9 , heeft KAJ Oudenhove een rommelmarkt 
- Datum afspreken voor A-team fuiven 
- Op zondag 25/09 is er een opendeurdag op Chiro Heilig Hartplein  

(Iedereen welkom! Tussen 13:30 – 18:00) 
- 30/09 , Chiro Velzeke organiseert Oktoberfest in PC Velzeke 
- OSD valt volgens het systeem op Pasen (We verhuizen de datum naar Paasmaandag): 17 april 2017 

 

 

7. Volgende vergadering 

Volgende Jeugdraad - 13 Oktober 2016 – 20u in De Muze 
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BIJLAGE VOORSTEL OPTIMALISEREN SPEELPLEINTJE - COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Datum 16 juni 2016 Datum zitting: 

Afdeling Jeugddienst – Hellen Volckaert 

Onderwerp Bijlage 1 -  voorstel tot optimalisatie bestaande 
buurtspeelpleintjes 

 

Verantwoording 

Tijdens de voorbereiding van dit document werd het bestuur en een A-team van de jeugdraad nauw 
betrokken. Op 25 augustus 2016 werd de nota grondig besproken op de Algemene Vergadering en 
unaniem goedgekeurd door de jeugdraad. 

Indien sprake van een speelplein te verwijderen zal eerst een alternatief binnen een straal van 500 meter 
voorzien worden of moeten zijn. Enkele speelpleintjes worden in Zottegem intensief gebruikt. Anderen 
weinig of niet. De komende jaren zijn er nieuwe wijken en/of woonunits gebouwd (vb De Lelie, Velzeke, 
Sint Maria Oudenhove) die nieuwe mogelijkheden bieden voor nieuwe speelpleintjes.  

Door de aanwezigheid van de vele (kleinere) pleintjes is het onderhoud van de bestaande heel intensief 
en gebeurt dit niet op regelmatige tijdstippen. Een onderhoudsplan voor herstellingswerken, groen 
onderhoud,… (zie bijlage 2) en een aanspreekpunt binnen openbare werken zou de opvolging van de 
pleintjes op langere termijn oplossen.. 

De kleinere speelterreinen die weinig of niet gebruikt worden, kunnen een nieuwe bestemming krijgen, 
waardoor de grotere speelterreinen beter en frequenter kunnen onderhouden worden. De speelpleinen 
die intensiever gebruikt worden kunnen geoptimaliseerd worden, door bijvoorbeeld hergebruik van 
toestellen, meer groen voorzieningen, plaatsen van tafel & banken,…Per speelplein dat geoptimaliseerd 
wordt in de toekomst wil de jeugddienst een plan opmaken en voorstellen aan het schepencollege. 

Situatie huidige speelpleinen 

Na een analyse op basis van leeftijd in de verschillende straten rondom de bestaande speelpleintjes blijkt 
dat in verschillende wijken de leeftijden verouderd zijn. Daarnaast werden enkele buurtbewoners 
bevraagd over de intensiteit van het gebruik van de pleintjes. Hieruit kunnen we het volgende afleiden: 

Locatie gebruik voorstel 

’t Hemelrijk – speelpleingebouw Veel Optimaliseren 

Bijloke - Berkenpark Veel  

Bevegemse Vijvers – cafetaria Veel Optimaliseren 

Speelbos -  Zotte Jungle Veel   

Bevegem – achter de kerk Veel Optimaliseren 

Oombergen – grasplein Weinig Terrein verkleinen 

Erwetegem – Kerk Weinig of niet Verwijderen 

Pietermaegermanplein Weinig  

Ten Berg Redelijk  

Velzeke – Urnestraat Niet Verwijderen 

Strijpen – Weidestraat Niet Verwijderen 

Erwetegem – wijk Amedé de Clerqstraat Redelijk Optimaliseren 

Sportstadion Niet Verwijderen 

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


 

Jeugddienst Stad Zottegem 

Verslag   JEUGDRAAD   25 augustus 2016 

 

      

 

5 

Jong in Zottegem  
Stedel i j k  Jeugdcentrum De Muze  

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

E jeugddiens t@zottegem.be    j onginzottegem.be  

 

Argumentatie verwijderen bepaalde speelpleintjes 

 

Oombergen 

 

 

Argument: Dit terrein is nu een heel groot grasplein met weinig, verouderde toestellen. Het is 
gelegen aan een grote drukke baan.  

Voorstel: Eventueel een deel van dit plein behouden en optimaliseren als speelterrein (vb. 
goals vernieuwen en enkele toestellen van andere pleinen hier voorzien). Want er is aan het 
plein ook al een leuk bos dat kan voorzien worden van enkele groene speelimpulsen die niet 
veel financiële middelen nodig hebbeb. 

Alternatief: Rechtover dit bestaande plein is achter de pastorij een gezellige groene stadstuin 
dat een beter en veiliger alternatief zou zijn voor de kinderen in Oombergen. De buurt is 
vragende partij om de stadstuin kindvriendelijk in te richten. Er werd door het stadsbestuur 
groen licht gegeven om deze piste samen met de buurt verder te bekijken. 

Herbestemming: Door een deel van het bestaande plein te  verkavelen kunnen financiële 
middelen vrijkomen om de stadstuin in te richten en enkele toestellen aan te kopen voor op het 
kleinere deel. 

 

Kerk Erwetegem 

 

Argument: Dit speelplein wordt enkel gebruikt als privé speeltuin van het aanpalend frietkraam. 
Dit plein wordt door de ouders als niet-veilig ervaren omdat dit aan de grote baan is gelegen. 

Alternatief 1: Op wandelafstand van de kerk is een speelplein aangelegd in de Amedé de 
Clerqstraat, dit plein is veel veiliger maar wordt weinig bespeeld door het tekort aan toestellen 
daarom wordt een voorstel ingediend door de jeugddienst om enkele van deze toestellen te 
verplaatsen naar de te optimaliseren pleinen!  

Alternatief 2: Bij de nieuwe verkaveling van de Lelie (500m verder dan het speelplein aan de 
kerk) wordt ook een nieuw speelplein aangelegd aan de Kerk van Godveerdegem. Dit zal 
voorzien worden van picknicktafels en speeltoestellen. Dit plein ligt niet aan de grote baan maar 
achter de kerk en zal door de ouders en buurtbewoners als veilig ervaren worden. 
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Velzeke Urnestraat 

 

Argument: Dit plein is gelegen in een woonwijk tussen de huizen (niet te zien van op de straat 
kant) hierdoor hebben heel veel mensen (in en buiten Velzeke) geen weet van dit plein. 
Aangezien dit gelegen is aan de achtertuinen van verschillende huizen, wordt dit als stortplaats 
gebruikt. Ook in de kruiptunnel wordt heel wat sluikafval gedropt. Het basketbalpleintje telt in 
paal + net en de ondergrond is vervallen zodat er bijna of niet kan op gebasket worden. 1 
toestel is nog in goede staat maar zou op een andere plaats beter tot zijn recht komen. 

Alternatief 1: Na omgevingsanalyse van Velzeke valt het op dat dit 1 van de deelgemeentes is 
met vele nieuwe jonge gezinnen, de jeugddienst is vragende partij aan de Penitentenlaan een 
nieuw speelplein aan te leggen (dit kan met enkele toestellen die verwijderd werden op andere 
pleinen. 

Alternatief 2: Chiro Velzeke kocht een paar jaar terug grond aan en plantte hier bomen om 
binnen enkele jaren als een speelbos te gebruiken. Vraag van de jeugddienst om eventueel een 
deel te pachten (net zoals het speelplein Ten Berg) zodat Stad Zottegem op dit terrein 
toestellen kan voorzien. 

 

Strijpen Weidestraat 

 

Argument: Dit is een klein speelplein met 1 schommel en 1 wip. Vroeger werd hier regelmatig 
petanque gespeeld, maar bij navraag bij de buren wordt dit niet meer gebruikt. 

Alternatief: Binnenkort zal op wandelafstand van de Weidestraat het Beislovenpark van 1 ha, 
hier komt naast een wandelpark ook een grote natuurlijke speeltuin, waarbij voor alle leeftijden 
speelimpulsen worden voorzien. 

Herbestemming: Het bestaande terrein zou kunnen voorzien worden van (groene) 
parkeermogelijkheden voor de buurt maar ook voor inwoners van Zottegem bij evenementen, 
markt op dinsdag,…Bij aanleg van een parking moet geen onderhoud voorzien worden, 
waardoor dit plein een minder verloederde indruk zal geven. 
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Sportstadion 

 

 

Argument: Bij het binnenkomen van het sportstadion is rechts een pleintje voorzien dat amper 
kan benoemd worden als speelpleintje. Er staan enkele verouderde, kapotte zitbanken er staan 
een 2 tal speeltoestellen. 

Alternatief: Er zijn 3 grote speelterreinen (’t Hemelrijk, Bevegemse Vijvers, achter de kerk van 
Bevegem) en er is een avontuurlijk speelbos met speelelementen op wandelafstand in 
Bevegem. 

Herbestemming: Voorstel om deze toestellen en bankmeubilair te verwijderen en een andere 
invulling te voorzien. Bij de vraag bij jongeren wat er zoal ontbreekt in Zottegem is het antwoord 
in vele gevallen een voetbalplein. Misschien kan in samenspraak met de sportdienst bekeken 
worden om een minivoetbalpleintje te voorzien of een buiten fitness. 

Optimalisatie bepaalde speelpleintjes 

 

‘t Hemelrijk 

 

 

Argument: Op dit speelterrein is geen tekort aan toestellen maar het speelpleinterrein geeft 
een verloederde indruk. Daarom het voorstel om jaarlijks in september met de desbetreffende 
diensten een planning op te maken om dit terrein beter te onderhouden. 

Het Hemelrijkgebouw wordt bijna wekelijks verhuurd als het niet gebruikt wordt door de 
speelpleinwerking, dit geeft bij heel wat inwoners van Zottegem een negatieve indruk omdat het 
terrein er vervallen bij ligt.  
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Bevegemse Vijvers 

 

 

Argument: Op dit speelterrein staan een pak speeltoestellen die niet hersteld moeten worden 
maar grondig aangepakt (verven, afwassen,…). Daarnaast kunnen enkele toestellen door eigen 
diensten voorzien worden (bv houten loopbrug op heuvel). 

 

Bevegem Kerk 

 

 

Argument: Dit speelterrein ligt ideaal in de woonwijk van Begevem, zowel naar bereikbaarheid 
als naar veiligheid. In het verleden konden we geen nieuwe toestellen plaatsen omdat een groot 
deel van het terrein gebruikt werd voor de tent van de Artiestenfoor. Aangezien zij enkele jaren 
terug hun evenement hebben verplaatst naar de Bevegemse Vijvers kunnen we dit plein 
uitbreiden met speeltoestellen, picknicktafel, meer groen,… Kortom een veilig en gezellig 
ingericht speelterrein. 

 

Erwetegem – wijk Amedé de 
Clerqstraat  

 

Argument: Dit speelterrein ligt ideaal in de woonwijk Amedé de Clerqstraat. Op dit moment is 
dit plein niet optimaal benut. Groot terrein met weinig toestellen. Invulling niet aangepast aan de 
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behoeften van de buurt. Daarom hadden we ook hier enkele toestellen + groen willen voorzien 
om er een gezellig plein van te maken. 

Algemeen voorstel:  

Uitwerken (september/oktober) van een inplantingsplan per plein door de jeugddienst om 
verwijderde toestellen van andere terreinen te plaatsen, om meer groen te voorzien, kortom om 
de pleintjes te optimaliseren en gezelliger in te richten. 
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