Gemeente Affligem
Verantwoordingsnota 2012

Bellestraat 99
1790 Affligem
Dienst Jeugd
jeugd@affligem.be
0472/37 58 28

Voorwoord
Beste lezer,
dit is de verantwoordingsnota 2012 van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 van de
gemeente Affligem. Zowel de jeugddienst als de jeugdraad hebben initiatieven genomen
om kinderen en jongeren in Affligem te laten participeren. Hoe dat precies gebeurd is,
kan u in detail verder in dit document terugvinden.
In het voorbije werkjaar werden bijna alle vooropgestelde doelstellingen behaald.
Dit kon enkel gerealiseerd worden dankzij de jongeren van onze gemeente. Zij zijn een
onuitputtelijke bron van inspiratie, daadkracht en enthousiasme. Vooral de jeugdraad
heeft haar rol binnen het beleid teruggevonden. Als jeugdconsulent mag ik me dan ook
gelukkig prijzen om met zo’n team aan de slag te mogen gaan.
Enerzijds werden, net zoals de vorige jaren, vanuit het bestuur de basissubsidies en de
-diensten naar de jeugd opnieuw verzekerd.
Anderzijds werd het startschot gegeven voor een aantal nieuwe initiatieven die
gedurende de komende jaren verder uitgewerkt kunnen worden.
Uiteraard werd vooral aandacht besteed aan de prioriteiten die door de Vlaamse
Overheid werden opgesteld: brandveiligheid en jongerencultuur.
Een woord van dank is dus zeker op zijn plaats voor de Sector Jeugd. Zonder de
subsidies en de prioriteiten zou misschien niet de aandacht besteed worden die deze
onderwerpen verdienen binnen het jeugdbeleid.
Daarnaast wil ik de schepen van jeugd, Stijn Stassijns, bedanken voor zijn jarenlange
interesse en inzet voor de kinderen en jongeren uit de gemeente. Hij heeft de initiatieven
van jeugd ondersteund en mee richting gegeven.
In 2013 wacht de jeugdraad en jeugddienst de uitdaging om met een nieuwe schepen
aan de slag te gaan.

Vanaf 1 januari 2013 werkt de gemeente Affligem met de nieuwe beheers- en
beleidscyclus. Dit vraagt van alle diensten grote veranderingen. Voor de jeugddienst
betekent het vooral dat de inspanningen voor het behalen van de doelstellingen tijdens
volgende werkjaar moeten gecombineerd worden met een wakend oog op 2014. Vanaf
dat jaar verdwijnt het jeugdbeleidsplan immers van het toneel. Er moet volgend jaar dus
zeker op toegezien worden dat wensen van kinderen en jongeren ook in het
meerjarenplan niet over het hoofd gezien worden.

Nele De Schouwer
jeugdconsulent
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Inleiding
Leeswijzer
Dit is de tweede verantwoordingsnota van het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Dit document is
een instrument dat voortkomt uit aanpassingen aan het decreet van 14 februari 2003 houdende
de ondersteuning en stimulering van het (inter)gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid.
Deze nota beschrijft op welke wijze de doelstellingen uit bovenstaande JBP in 2012 (al dan
niet) zijn uitgevoerd, zowel inhoudelijk als op financieel vlak.
Specifiek van toepassing is het uitvoeringsbesluit van 26 januari 2007 bij bovenvernoemd
decreet. Dit besluit schrijft voor dat de verantwoordingsnota moet bestaan uit een verklaring
van het College van Burgemeester en Schepenen waarin wordt gesteld dat het
jeugdbeleidsplan in het desbetreffende jaar (2012) werd uitgevoerd zoals gepland en een
argumentatie bij de doelstellingen van het plan die anders of niet werden uitgevoerd, inclusief
een uitgebreid financieel overzicht.
Zoals u zal merken, zijn beide documenten naast elkaar te bekijken. Voor elke doelstelling
werden de concrete acties onder de loep genomen, uitgeschreven en waar nodig in het rood
verantwoord waarom ze niet werden uitgevoerd. Daarnaast is de begroting voor 2012 vermeld
en post van uitgave.
In het financiële luik staan de uitgegeven bedragen vermeld, samen met een plaatsing binnen
verschillende begrotingsjaren. De kleurencode op het nummer van de doelstelling bepaalt de
mate van uitvoering: blauw is volledig uitgevoerd, oranje betekent dat de doelstelling in
uitvoering is, rood betekent dat de doelstelling niet behaald werd.
Bij deze verantwoordingsnota hoort ook een uitgebreid financieel overzicht met alle
detailuitgaven. Dat is op eenvoudig verzoek te verkrijgen op de jeugdddienst:
jeugd@affligem.be of 0472 37 58 28
Subsidiabele uitgaven werden voorzien van een kleur per sector: Voor jeugdwerkondersteuning werd in 2012 een totaalbedrag van ongeveer € 68 350 gespendeerd.
Voor de prioriteit brandveiligheid van jeugdlokalen werd ongeveer € 5 950 gespendeerd en
voor de prioriteit jongerencultuur iets minder dan € 7 780.
Aangezien Affligem in 2013 mee in de Beheers- en Beleidscyclus stapte, zal de volgende
verantwoordingsnota er anders uit zien. De jeugd is klaar om deze ingrijpende veranderingen
mee te ondersteunen en vorm te geven.

Deze verantwoordingsnota werd zo duidelijk en gestructureerd mogelijk opgesteld. Mocht er
toch iets beter kunnen, neem dan gerust contact op met de jeugddienst.
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Hoofdstuk I jeugdwerkbeleid
Affligem beschikt over 4 erkende jeugdbewegingen. Daarnaast zijn ook nog de volgende initiatieven erkend: het jeugdhuis Avilo, een
dynamische animatorenploeg die zich inzet voor de vakantiewerking en de jeugdafdelingen van de volksdans en de fanfare. Deze verenigingen
hebben allen een eigen, unieke werking, maar werden via de jeugdraad betrokken bij het ontwerpen van het jeugdbeleidsplan.
De opmerkingen en verlanglijstjes van de jeugdverenigingen werden door de stuurgroep vertaald in concrete doelstellingen.

Gemeentelijke ondersteuning van verenigingen
Financiële ondersteuning
Strategisch 1.

De gemeente blijft het jeugdwerk financieel ondersteunen.

Operationeel 1.1. De gemeente kent jaarlijks subsidies toe aan het jeugdwerk. Hiervoor moeten de begunstigden een aanvraag indienen.
De voorwaarden voor subsidiëring en de precieze bedragen worden vastgelegd in het subsidiereglement.
Actie 1.1.1. Elke jeugdvereniging die de aanvraag
reglementair invult krijgt een
werkingssubsidie. Deze subsidie wordt
berekend op basis van een puntensysteem,
vastgelegd in het subsidiereglement.
Actie 1.1.2. Elk lid van een jeugdvereniging, dat
reglementair een aanvraag invult, heeft
recht op een subsidie voor kadervorming
indien de voorwaarden in orde zijn.

Verantwoording
Net zoals de voorbije jaren werden de
werkingsubsidies uitgekeerd op basis van het
aantal leden, het aantal mensen in leiding met een
attest en het aantal activiteiten. Alle verenigingen
hebben dit jaar een correct dossier ingevuld.
Net zoals de voorbije jaren werd dit bedrag
volledig opgebruikt, zelfs overschreden. Het
dagelijks bestuur van de jeugdraad bekijkt of het
bedrag in de toekomst verhoogd moet worden. Nu
is er een subsidie weggeschreven op “projecten”.
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Raming 2012

Artikelnummer

€ 5 250

76108/332-03

€ 2 100

76109/332-03

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR
Actie 1.1.3. Elke jeugdvereniging die de aanvraag
reglementair invult, heeft recht op een
projectsubsidie, volgens de voorwaarden.

Actie 1.1.4.

Actie 1.1.5.

Verantwoording
Het jeugdhuis organiseerde een concert met
Katastroof in de nieuwe zaal ’t Gildenhuis op 16
november. Omdat het de eerste keer was dat ze
zo’n concert organiseerden werd de
projectaanvraag ingediend en goedgekeurd.
Verder organiseerde de jeugdraad een succesvolle
Debattle op 28 september naar aanleiding van de
verkiezingen. Alle partijleiders waren hierop
aanwezig.
De Affligemse speelpleinwerking heeft
Het subsidiebedrag werd volledig aan het
recht op een subsidiebedrag voor
speelplein besteedt.
werkingskosten, indien de aanvraag
Dit bedrag wordt door de speelpleinwerking
correct werd ingevuld en de voorwaarden gebruikt om kleine aankopen te doen die niet met
in orde zijn. De werkingskosten worden
een bestelbon aan te kopen zijn en als
vermeerderd met € 1500, die afgaan van tegemoetkoming bij deelname van animatoren aan
het budget 761/332-02 subsidie
jaaractiviteiten.
monitoren.
De jeugdraad heeft het recht om elk jaar
De eerste prioriteit van de jeugdraad lag bij de
belangrijke items aan te halen en daar
verbetering van brandveiligheid. De ingediende
subsidies voor te krijgen. Dit dient om de projecten pasten echter onder andere
acute “leemten” binnen het budget voor
doelstellingen in dit JBP (o.a. doelstellingen 1.1.9
jeugdwerk op te vangen. Hiervoor dienen en 6.2)
dossiers binnengebracht te worden bij de Er werd door het dagelijks bestuur van de
jeugddienst.
jeugdraad voorgesteld om in het kader van het
Het kan hier gaan om een activiteit in het fuifbeleid een deel van de huur van de fuifzaal
kader van een groter project van de
hiermee te betalen, maar de algemene vergadering
gemeente of het investeren in lokalen die was niet akkoord. Er is wel akkoord gegaan met
afgebrand zijn.
de aankoop van kuismateriaal om de fuifzaal op
een deftige manier te kunnen verlaten.
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Raming 2012

Artikelnummer

€ 3 150

76102/332-03

€ 2 550

76101/332-03

€ 3 150

76107/332-03

Verantwoording
Actie 1.1.6. De jeugdraad heeft recht op een
Er werd door de jeugdraad een barbecue
subsidiebedrag voor werkingskosten,
georganiseerd, meegewerkt aan Buitenspeeldag,
indien de aanvraag correct werd ingevuld Roefeldag en de tieneractiviteiten in de
en de voorwaarden vervult zijn.
paasvakantie. Er werden algemene vergaderingen
georganiseerd op 17 februari, op 25 mei, 21
september en 30 november 2012, telkens met een
hapje.
De subsidie werd echter niet tijdig aangevraagd.
Actie 1.1.7. Het jeugdhuis heeft recht op een
Het subsidiebedrag werd volledig aan het
subsidiebedrag voor werkingskosten,
jeugdhuis besteedt. Hiervoor hebben ze
indien de aanvraag correct werd ingevuld verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast
en de voorwaarden vervult zijn.
werd een spandoek aangekocht voor de gevel van
het jeugdhuis met het nieuwe logo.
Actie 1.1.8. Verenigingen voor amateuristische kunst, Het bedrag werd, net zoals vorig jaar, verdeeld
die een jeugdafdeling oprichten of
over de drie jeugd-afdelingen van amateurkunst
bezitten, hebben recht op een
die Affligem rijk is.
subsidiebedrag voor werkingskosten.
PRIORITEIT BRANDVEILIGHEID
Actie 1.1.9. De jeugdraad heeft recht op een
De subsidies voor infrastructuur werden gebruikt
subsidie voor “jeugdwerkom de brandveiligheid van de lokalen te verhogen.
infrastructuur”. Hiervoor dienen de
Ondanks het feit dat infrastructuurwerken zelf niet
jeugdverenigingen hun dossier binnen
altijd uit te voeren zijn, heeft de Chiro toch
te brengen op de jeugddienst. Het
plannen om een extra nooddeur te plaatsen. Zelfs
advies van jeugdraad en jeugddienst
na herhaaldelijk aandringen vanuit de jeugddienst
wordt dan met het dossier aan het
werd niet het volledige bedrag benut.
gemeentebestuur voorgelegd.
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Raming 2012

Artikelnummer

€ 1 050

76106/332-03

€ 1 120

76105/332-03

€ 500

76103/322-03

€ 3 630

76104/332-03

Operationeel 1.2.

Actie 1.2.1.

Actie 1.2.2.

De gemeente draagt jaarlijks alle kosten voor de Affligemse speelpleinwerking.

Uitbetaling van de lonen volgens de
reglementering die werd goedgekeurd
door de gemeenteraad.

Aankoop materiaal voor de opbouw van
het decor, voor de werking zelf en de
jaaractiviteiten van de animatoren.

Actie 1.2.3.

Verzekering voor kinderen en animators

Actie 1.2.4.

Administratiekosten

Actie 1.2.5.

Actie 1.2.6.

Speelplein maakt gratis gebruik van de
cultuurzaal, een deel van de grote hal en
de omliggende terreinen.

Het lidmaatschap bij VDS

Verantwoording
De lonen zijn uitbetaald volgens de
reglementering die in de gemeenteraad
werd goedgekeurd. Het bleek moeilijk om
een evenwicht te vinden tussen genoeg
starters om de loonkosten te drukken en
genoeg ervaren animatoren om de kwaliteit
te blijven garanderen die ouders op
speelplein Affligem gewoon zijn.
Dit jaar werd voor het thema “middeleeuwen” gekozen. Dit heeft samenwerkingen opgeleverd met de plaatselijke
ruitervereniging voor decorstukken en met
de roofvogelclub voor een “middeleeuwse
roofvogelshow” voor de kinderen van het
speelplein.
In 2012 waren er zowaar geen ongevallen.
De kosten voor papier voor mailings,
verzendingskosten, mappen, … werden niet
in het algemene budget opgenomen.
In 2012 kon het speelplein bijkomend
gebruik maken van de wielerpiste. Die
werd enkele keren afgehuurd. De
paardenpiste werd bovendien gebruikt voor
de roofvogelshow.
Het lidmaatschap werd betaald.

Raming 2012

Artikelnummer

€ 30 000

761/122-48

€ 4 000

761/124-02

€ 600

761/117-01

€ 1200

761/123-02

/
€ 250

Het speelplein in Affligem vierde in 2012 zijn vijfentwintigste verjaardag en kreeg een grote taart van het gemeentebestuur.
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76101/332-01

Logistieke ondersteuning
Strategisch 2.
Operationeel 2.1.

Actie 2.1.1.

Actie 2.1.2.

Actie 2.1.3.

Actie 2.1.4.

De gemeente blijft het jeugdwerk logistiek ondersteunen.
Jeugdverenigingen kunnen beroep doen op het materiaal en gemeentepersoneel volgens de voorwaarden van het
subsidiereglement.

De jeugdbewegingen en de
animatorwerking kunnen twee keer
per jaar gratis nadarafsluitingen en
podiumelementen ontlenen. De
voorwaarden voor aanvraag en
gebruik zijn vervat in het
evenementenloket.

Elke jeugdvereniging kan twee
keer per jaar beroep doen op de
diensten van maximaal twee
werklieden en het materiaal (enkel
omgevingswerken).
Bij bivakken en kampen van de
jeugdbewegingen zorgt de
gemeente voor gratis vervoer van
het kampmateriaal.
Alle jeugdbewegingen krijgen
jaarlijks 50 gratis huisvuilstickers
en 25 pmd zakken

Verantwoording
Voor het speelplein werden tijdens de zomer
onafgebroken 20 podiumelementen voorzien
en nadarhekken voor het veilig afsluiten van
de speelruimte. Het jeugdhuis heeft standaard
een aantal podiumelementen staan die enkel in
hoogste nood voor andere evenementen
gebruikt worden. Verder hebben de scouts
opnieuw dranghekken gevraagd voor hun
Pajottenfeesten. KAJ hebben begin augustus
nadars en podium nodig en scouts Ter Alwina
in september voor de zotsfeesten.
Dit jaar heeft geen enkele jeugdbeweging hier
gebruik van gemaakt. De scouts heeft wel een
aanvraag gedaan voor vervoer van
fuifmateriaal, waarop de werklieden hebben
geholpen met het in- en uitladen.
Het kampmateriaal van de KAJ werd
vervoerd. De scoutsgroepen hebben eigen
vervoer. De scouts van Hekelgem heeft echter
een goedkeuring gekregen om voor de fuif en
de pajottenfeesten vervoer te krijgen.
De jeugdverenigingen werden per brief op de
hoogte gesteld wanneer ze deze konden
ophalen en gingen hier allemaal op in.
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Raming 2012

/

/

/

€ 500

Artikelnummer

Actie 2.1.5.

Actie 2.1.6.

Actie 2.1.7.

Actie 2.1.8.

De administratiekosten voor de
fiscale attesten worden door het
gemeentebestuur gedragen.
Het secretariaat van de jeugdraad
wordt, indien nodig, door de
jeugdconsulent verzorgd.

De jeugdverenigingen krijgen
logistieke steun (informatie en
begeleiding) van de jeugdconsulent
bij het organiseren van activiteiten
en kampen, opstarten van een
nieuwe jeugdvereniging of
jeugdafdeling, oplossen van
problemen met andere actoren
binnen de gemeente.
De animatorwerking kan gratis
gebruik maken van de
gemeentelijke infrastructuur voor
jaaractiviteiten (Tistaertzaal,
sportzaal, cultuurzaal) mits
beschikbaar.

De fiscale attesten waren dit jaar nog niet
digitaal verkrijgbaar. Ze werden dus nog
steeds met de post opgestuurd.
De jeugdconsulent maakt de verslagen van de
algemene vergaderingen. In 2012 werden de
afspraken vooral gemaakt in de besloten
facebookgroep, waar de jeugdconsulent ook
lid van is. Tijdens de eerstvolgende algemene
vergadering worden de afspraken bekrachtigd
of afgekeurd.
Bij het organiseren van kampen is het niet
nodig om begeleiding vanuit de jeugddienst te
voorzien. De jeugdconsulent heeft de leden
van de jeugdverenigingen wel regelmatig
gebrieft over de mogelijkheden van de
subsidies brandveiligheid.

De animatoren hebben hier gebruik van
gemaakt voor de beide selectiedagen van
nieuwe animatoren en evaluatievergaderingen.
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/

/

/

/

Communicatieve ondersteuning
Strategisch 3.

Operationeel 3.1.

Actie 3.1.4.

Alle Affligemse verenigingen hebben recht op informatie over de communicatie met de werking van de gemeente en
haar diensten en de verenigingen die actief zijn binnen de gemeente.
De jeugdraad is al enkele jaren aan verandering en vernieuwing toe. Tegen 2013 moet de nieuwe structuur vlot draaien,
werkzaam en evalueerbaar zijn.

Aandacht voor de verjonging
van de jeugdraad: door acties
meer 16-18 jarigen overtuigen
om deel te nemen aan de
vergaderingen en liefst ook
aan de activiteiten. Hen mee
laten denken om vernieuwende
ideeën toe te laten.

Verantwoording
Er werden op alle activiteiten van jeugdraad
(Debattle, barbecue, …) en jeugddienst (Kermis,
tieneractiviteiten paasvakantie, skatepark, …)
jongeren aangesproken.
Bovendien werd ook een promotiecampagne gevoerd
door nieuwjaarskaartjes te verzenden aan alle 16jarigen in de gemeente met wat ze vanaf nu wettelijk
mogen + een uitnodiging voor de eerste algemene
vergadering van de jeugdraad.
Verder werden op de eerste vergadering van het
dagelijks bestuur manieren besproken om de
communicatie te verbeteren tussen DB en AV. Er
werd een missie samengesteld, die door alle leden
van de AV werd goedgekeurd.
Er kwam een gesloten facebookgroep voor het DB,
dat nu alle vergaderingen voorbereidt en als team de
vergaderingen leidt.
Het opmaken van de afsprakennota en wijzigingen in
het subsidiereglement worden uitgesteld tot de
nieuwe legislatuur aan de macht is in 2013.

Affligem –verantwoordingsnota 2012 jeugdbeleidsplan 2011-2013 p 10

Raming 2012

€ 1 000

Artikelnummer

Operationeel 3.2.

Actie 3.2.3.

Actie 3.2.4.

De jeugddienst stelt vanaf 2011een overzichtskalender met alle activiteiten voor en door het jeugdwerk samen.

Data aanpassen, eventueel
activiteiten toevoegen of
weglaten.

Evaluatie van de eerste versie
bij jeugdverenigingen: werd
het gelezen/gebruikt?

Verantwoording
De overzichtskalender wordt door de jeugdraad
vernieuwd tijdens elke algemene vergadering.
Deze lijst wordt dan op activiteiten op papier
uitgedeeld, gedeeld op facebook, via het verslag
van de vergaderingen op mail, in de kalender van
het infoblad Affligem Gespot en op de website van
de gemeente.
Zie verantwoordingsnota 2011: de papieren versie
van een kalender bleek … niet noodzakelijk. De
jeugddienst kreeg echter reacties van ouders en
tieners binnen op de uitgedeelde bladen op
activiteiten (zie actie 3.2.1) Er is ook positieve
respons op de verschijning in de kalender van het
infoblad en op de gedeelde evenementen op
facebook.
Resultaat evaluatie: zoals de activiteiten nu
verspreid worden, werkt. Er zal dus geen extra
kalender komen.
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Raming 2012

€ 200

/

Artikelnummer

Operationeel 3.3.

Actie 3.3.4.

De jeugdraad creëert via een interne werkgroep een goede communicatie tussen verenigingen onderling, tussen de
verenigingen en de jeugdraad, en tussen de verenigingen en de gemeente.

De jeugddienst zorgt voor een
zekere ‘flexibiliteit’ en
eenvoud in de communicatie
met de gemeentelijke diensten.
Na gesprekken met de
administratie eventueel op
maat gemaakte formulieren
ontwerpen.

Verantwoording
Zie verantwoordingsnota 2011: er werd geen
werkgroep communicatie opgericht. De
jeugddienst zorgt voor de “vertaling” van noden
van kinderen en jongeren naar de administratie
toe en omgekeerd. Jongeren vroegen in 2012
regelmatig de procedure aan de jeugddienst (voor
onder andere het aanvragen van een evenement,
het huren van materiaal of het bekomen van een
voorlopig rijbewijs.) Na wat hulp konden ze dan
zelf verder. Op die manier wordt de basis gelegd
voor aanvragen als volwassenen.
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Raming 2012

/

Artikelnummer

Vorming
Strategisch 4.

Alle Affligemse verenigingen hebben recht op vorming, maar ook de morele plícht om hun leiding en leden te blijven
vormen, tot verbetering van de werking.

Operationeel 4.1.

De jeugddienst en jeugdraad geven vanaf 2011 meer aandacht aan vormingen voor verenigingen door minimum 1 keer
per jaar een vorming te voorzien voor de leiding van alle verenigingen samen.

Actie 4.1.3.

Actie 4.1.4.

Meer informatie verzamelen van de
vormingen die door de verenigingen als
“de moeite waard” werden aangeduid en
deze uitwerken tot concrete vormingen
en afspraken met de vormingsinstanties.
Organiseren van de tweede vorming
gebeurt door de jeugdraad, met
administratieve ondersteuning van de
jeugddienst.

Verantwoording
Op aanvraag van de jeugdraad werd een
vorming “ABC van communiceren” en
“Man bijt camera” georganiseerd op 31
maart 2012. Omdat de eerste
theoretisch is, werden in de tweede
vooral praktijkoefeningen gemaakt.
De vorming rond EHBO en
brandveiligheid werd enkel door het
speelplein beantwoord. De andere
groepen hadden redenen om niet
aanwezig te zijn. Bij navraag op de
jeugdraad bleek dat de datum niet met
genoeg overleg werd gekozen,
waardoor groepen niet aanwezig
konden zijn. De vormingen zelf werden
door de aanwezigen als leuk en nuttig
bestempeld. Door de andere groepen
werd vraag de gesteld om in 2013 deze
vormingen toch opnieuw te hernemen,
deze keer met duidelijkere
communicatie over de deelnamedatum.
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/

€ 750

Artikelnummer

Operationeel 4.2.

De jeugddienst en de jeugdraad werken vanaf 2011, naast de lokalencommissie, ook aan brandveiligheid via minstens 1
activiteit of actie per jaar voor de verenigingen.

PRIORITEIT BRANDVEILIGHEID
Actie 4.2.2. Cursus blussen, georganiseerd door de
brandweer, aangevraagd door de
jeugdraad.

Operationeel 4.3.

Actie 4.3.3.

Actie 4.3.4.

Verantwoording
Deze cursus werd georganiseerd en was
voor alle deelnemers zeer geslaagd. De
praktijk vond buiten plaats wat de
kosten aanzienlijk drukte.

Raming 2012

Artikelnummer

€ 1 000

De jeugddienst stimuleert vanaf 2011 de samenwerking tussen de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiewerker en de verenigingen.

Er wordt een samenwerkingsvergadering
vastgelegd op de jeugdraad, waarop de
preventiewerker kan komen toelichten
wat haar functie is.
Jeugdverenigingen worden door de
jeugdraad gestimuleerd om advies te
vragen aan de drugs- en alcoholpreventiewerker als de activiteit dit
vraagt.

Verantwoording
Deze vergadering heeft niet
plaatsgehad, omdat de huidige leden
van de jeugdraad de preventiewerkster
reeds op 15/02/2011 hebben ontmoet.
Naar aanleiding van de wetgeving
-16/-18 werden de jeugdverenigingen
voor fuiven gestimuleerd om contact op
te nemen met de preventiewerkster.
Deze raad werd ook effectief opgevolgd
door de Chiro en de KAJ, zowel voor
de aanvraag van drank-armbandjes als
voor goede raad.

Affligem –verantwoordingsnota 2012 jeugdbeleidsplan 2011-2013 p 14

Raming 2012
/

/

Artikelnummer

Diversiteit
Strategisch 5.

Alle Affligemse verenigingen moeten de kans krijgen om mee te werken aan de integratie van kinderen en jongeren die
(nog) niet tot een vereniging behoren.

Operationeel 5.1.

De jeugdraad wil tegen 2013 de voeling met 3de en vooral 4de wereld verbeteren door verenigingen aan te zetten tot
sociaal engagement.

Actie 5.1.4.

Actie 5.1.5.

In september, bij het begin van het
jeugdverenigingjaar, beheert de
jeugddienst de aanvragen van
verenigingen om gebruik te maken van
de “sociaalsubsidies” en deelt de
aanvragen mee aan de jeugdraad.
De jeugdraad beslist hoe het geld
verdeeld wordt.

Verantwoording
Het subsidiereglement werd nog niet
aangepast, maar er zijn ook geen vragen
binnengekomen van jeugdverenigingen
die hiermee te maken hadden. Het
OCMW verkiest om de kampen van
hun leden te bekostigen indien nodig.
Dit was dus niet nodig. Er blijft echter
aandacht van de jeugddienst voor
eventuele vragen voor sociaalsubsidies.

Raming 2012

Artikelnummer

/

/

Operationeel 5.2. Verenigingen worden elk jaar door de jeugdraad aangespoord om rekening te houden met het algemeen welzijn van
kinderen d.m.v. activiteiten, acties en materiaal.
Verantwoording

Raming 2012

Er werd opnieuw een poging
ondernomen om jongeren te betrekken
bij “Open Atelier”, het tweejaarlijkse
opendeur-evenement van de plaatselijke
kunstenaars. Een jonge amateur-

€ 2 000

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR
Actie 5.2.2.

Dit jaar wil de jeugdraad cultuur in de
kijker zetten, onder andere:
- Samenwerking van verenigingen met
dienst cultuur in verband met
activiteiten voor kunstenaars.
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-

Verenigingen aanmoedigen om een
culturele activiteit te organiseren.

Operationeel 5.3.

Actie 5.3.2.

fotografe ging op de uitnodiging in
maar werd door de cultuurraad niet
weerhouden.
Verder werden de voorstellingen van de
plaatselijke amateurtoneelgezelschappen extra in de kijker gezet
door de jeugddienst en de deelnemende
jongeren.
Op de opening van ’t Gildenhuis, de
nieuwe zaal voor kleine kunsten, werd
ondersteund door de jeugdraad en
jeugdverenigingen. De jeugddienst
sprak het jonge kleinkunstenaarsduo
Tim en Thijs aan om te komen
optreden.

Met de jeugdraad zelf minimaal 1 maal per jaar activiteiten blijven organiseren, overkoepelend voor alle
jeugdverenigingen, zowel vormend als ontspannend.

Minstens 1 competitieactiviteit, die door
de jeugdraad bepaald en georganiseerd
wordt.

Verantwoording
Dit jaar koos de jeugdraad voor de huur
van een levende kicker aan het
jeugdhuis op 6 mei. De Chiro, scouts
Teralfene, speelplein en het jeugdhuis
namen deel aan de competitie. Het was
echter vooral het samen spelen en
plezier maken dat de boventoon voerde.
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€ 500

Artikelnummer

Infrastructuur
Strategisch 6.
Operationeel 6.1.
Actie 6.1.4.

Alle Affligemse verenigingen hebben recht op infrastructuur die stevig, (brand)veilig en leefbaar is.
De jeugddienst zorgt tegen 2013 voor een uitleendienst van duurzame gebruiksvoorwerpen.

Aankoop door de jeugddienst
van een sportkoffer, te
ontlenen door de
jeugdverenigingen. De koffer
wordt opgenomen in het
uitleenreglement.

Verantwoording
Deze doelstelling werd volledig behaald volgens de
nieuwe structuur in de jeugdraad: de AV beslist welk
materiaal ze graag willen, de jeugddienst vraagt
prijzen op, het DB maakt een voorstel en de AV keurt,
mits enkele wijzigingen goed. De jeugddienst bestelt
en volgt later de administratie op.
Er werden uiteindelijk vier koffers samengesteld:
hockey, racket (tennis en badminton), spel (parachutte,
trektouw, omnikinbal met compressor) en verrassing
(indiaca, slacker en monofling). De vier koffers zijn
vanaf januari 2013 gebruikensklaar.
Een uitleenreglement is er (nog) niet, maar de koffers
worden ter goeder trouw uitgeleend.
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€ 1 000

Artikelnummer

Operationeel 6.2.

De jeugddienst en de jeugdraad werken vanaf 2011 intensief samen om de toestand van jeugdlokalen meetbaar te
verbeteren.

PRIORITEIT BRANDVEILIGHEID
Actie 6.2.5. De prioriteitenlijst van de
lokalencommissie wordt
voorgelegd aan de jeugdraad,
die deze al dan niet goedkeurt.
Actie 6.2.6. De lokalencomissie
onderneemt de eerste acties
rond brandveiligheid in
lokalen van de gemeente.
Bvb: sectionering met
branddeuren of brandveilige
dakisolatie.

Verantwoording
Zie verantwoordingsnota 2011: er werd geen
lokalencommissie opgericht. Na de vervanging van de
verwarming in de chirolokalen werd in 2012 geen
grote dringendheid qua veiligheid vastgesteld.
Aangezien de lokalen waar het dringendst werken aan
moeten gebeuren zonevreemd liggen, konden geen
grote infrastructuurwerken plaatsvinden. Er werden
dus vooral “kleine” werken uigevoerd: vervanging van
brandblussers, het plaatsen van een brandwerende
deur, rookmelders plaatsen.
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/

€ 6 000

Artikelnummer

Hoofdstuk II Jeugdbeleid
Kinderen en jongeren die geen deel uitmaken van een jeugdvereniging, hebben ook recht op ondersteuning vanuit de gemeente. Daarom is in dit
jeugdbeleidsplan een apart hoofdstuk opgenomen om de niet-verenigde jongeren ook de juiste impulsen en activiteiten aan te bieden.

Gemeentelijke ondersteuning
Financieel en logistiek
Strategisch 7.

De gemeente blijft de Affligemse jeugd financieel en logistiek ondersteunen.

Operationeel 7.1.
Actie 7.1.1.

Actie 7.1.2.

De gemeente blijft een aantal ondersteuningen bieden aan de jeugd.

Verantwoording
De jeugddienst controleert regelmatig, maar zeker
voor elke schoolvakantie, de speeltoestellen. Er is
geen aanvulling met zitbanken meer nodig, gezien de
plaatsing van de bloemvormige zitbanken vorig jaar.
Wegens de werken is het speeltoestel aan de
Bellekouter niet bereikbaar. Er werd op 26 september
2012 op elk toestel een unieke numerieke code
aangebracht om de herstelwerken gestructureerd te
kunnen laten verlopen en te kunnen inventariseren.
Organiseren van activiteiten die in De buitenspeeldag in 2012 vond plaats op 28 maart.
het verleden reeds succes hadden: Dit jaar was er voor het eerst een samenwerking met
buitenspeeldag, roefeldag, etc.
de sportdienst. Het was echter verwarrend dat er twee
verschillende locaties opgegeven waren. Om
misverstanden te voorkomen werd gewerkt met
voorinschrijvingen. Er schreven 186 kinderen op
voorhand in. Er waren echter nog vele kinderen die
de dag zelf pas binnenkwamen. Er waren uiteindelijk
meer dan 300 kinderen aanwezig.
Voor de Roefeldag werden dit jaar negen handelaars
aangesproken. Zestig kinderen namen deel aan de
routes en het dorp achteraf.
Onderhoud van de
speeltoestellen: speeltoestellen die
beschadigd of stuk zijn worden
hersteld of vervangen. Aanvulling
met zitbanken waar nodig.
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Artikelnummer

€ 5 000

761/124-12

€ 1 500

76101/124-02

Actie 7.1.3.

Actie 7.1.4.

Actie 7.1.5.

De gemeente organiseert nieuwe
activiteiten indien de jeugdraad
geen initiatieven neemt.
De website van de gemeente
wordt onderhouden en regelmatig
van de juiste informatie voorzien.

De organisatie van de speelstraten
en het contact met de politie
wordt door de gemeente verzorgd.

Bijkomende actie: opening knuppelpad

Voor de opvoedingsondersteuning werd een folder
samengesteld in samenwerking met de Gezinsbond,
de werkgroep Fit in je hoofd, goed in je vel en
Solidariteit voor het gezin. Het ging om zes
activiteiten en een oudertraining. Deze laatste werd
uiteindelijk niet in Affligem gehouden wegens te
weinig deelnemers uit de gemeente. De
gespreksavonden gingen vooral rond agressie en
stress: Kinderen (z)onder druk, Opvoeden met een
kwinkslag, Agressie bij kinderen, Ben je zó kwaad?
Omgaan met stress en ontspanningsoefeningen.
Dit was in 2012 zeker niet nodig. De jeugdraad heeft
onder andere de jaarlijkse jeugdraadbarbecue
georganiseerd aan het jeugdhuis op 8 mei.
De jeugddienst heeft in 2012 op regelmatige
tijdstippen de website van de gemeente aangepast
met juiste informatie. Op het einde van het jaar werd
vooral geïnvesteerd in de nieuwe website van de
gemeente, maar die komt pas in 2013 online.
De jeugddienst heeft deze taken op zich genomen. Er
namen in 2012 zes straten deel.
De jeugdraad heeft in 2012 mee beslist in het project
“Pelink bos”. Samen met de milieudienst, de
milieuraad, een milieuorganisatie en de jeugddienst
werd een stukje bos dat door de gemeente werd
aangekocht, ingericht. De uitvoering van dit project is
intussen aan de gang. Het pad werd al aangelegd en
plechtig geopend op 8 september 2012.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Bijkomende actie: manoeuvreparcours

Op vraag van de jeugdraad werd door de jeugddienst
een samenwerking opgestart met de plaatselijke
rijschool om jongeren met een voorlopig rijbewijs en
een pasje van de jeugddienst hun manoeuvres te laten
oefenen op het terrein van de rijschool.
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€ 1 000

/

/

76102/124-02

Operationeel 7.2.

De jeugddienst stelt elk jaar extra materiaal ter beschikking van kinderen en jongeren via een uitleendienst, gebaseerd op de
heersende jongerenculturen.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 7.2.3.

De jeugddienst koopt extra materiaal
voor kleuters aan.

Verantwoording
Er werd een ritmesetkoffer aangekocht met
muziekinstrumenten voor kleuters. Verder
werd materiaal aangekocht voor de
kleutertentoonstelling die in 2013 zal
plaatsvinden in ’t Gildenhuis.
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€ 2 000

Artikelnummer

Communicatieve ondersteuning
Strategisch 8.
Operationeel 8.1.

Actie 8.1.3.

De jeugdraad zal vanaf 2011 opnieuw investeren in het online verzamelen van gegevens en verstrekken van informatie via de
website www.jeugdaffligem.be.

Online zetten van de eerste versie
en regelmatige updates en
evaluatie door de jeugdraad.

Operationeel 8.2.

Actie 8.2.4.

Alle Affligemse kinderen en jongeren hebben recht op informatie die bij hun leefomgeving past.

Verantwoording
Zie verantwoordingsnota 2011: er komt geen
jeugdraadwebsite. Deze post werd dus niet voorzien
in de begroting.

Raming 2012
(€ 500)

Artikelnummer

€0

De jeugddienst zal vanaf 2011 de eigen dienst en het gemeentehuis bij kinderen en jongeren bekend maken om de werking ervan
te promoten en de mogelijke drempelvrees bij kinderen en jongeren te verlagen door middel van een aanwezige jeugdconsulent
en informatieve gadgets.

De eerste stappen om het
jeugdbeleidsplan bekender te
maken

Verantwoording
Op elke algemene vergadering van de jeugdraad werd
een deel van het JBP uitgelegd. Er werden brochures
aangekocht rond “jeugdlokalen en brandveiligheid”
om de jeugdverenigingen aan te sporen zoveel
mogelijk gebruik te maken van de subsidies.
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€ 1 500

Artikelnummer

Actie 8.2.5.

De jeugddienst werkt, samen met
de jeugdraad een
promotiecampagne uit om
jongeren te (blijven) motiveren
om deel te nemen aan de
jeugdraad om zo het interactieve
bestuur te versterken. Dit zal
onder andere gebeuren door
middel van informatieve gadgets.
Deze promotiecampagne wordt in
2012 al gestart.

Verantwoording
De jeugdraad heeft op Affligem Kermist een
gezamenlijke stand van alle jeugdverenigingen
opgericht. Daar werden de gadgets met het nieuwe
logo uitgedeeld. De ballonnen waren vooral bij de
kleinere kinderen in trek, waardoor ook jonge ouders
op een positieve manier met de jeugdraad konden
kennis maken.
De leden van het dagelijks bestuur kregen van de
jeugddienst het boekje “160 g goede raad” over de
werking van een jeugdraad, naar aanleiding van dit
JBP en de komende verkiezingen.
De jeugddienst kocht de brochure “jong gespuis in
het gemeentehuis” aan om kinderen meer informatie
te bezorgen over de werking van onder andere de
verkiezingen (het boekje is echter meer gericht op
jongeren en werd uiteindelijk tijdens de jeugdraad
uitgedeeld). Voor de zestienjarigen werd een
nieuwjaarskaartje ontworpen met de uitnodiging voor
de volgende AV.
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€ 500

Artikelnummer

Bijkomende actie: scholenbezoeken

Verantwoording
Scholen die met hun klas een bezoek aan het
gemeentehuis wensen te brengen, krijgen een
programma op maat aangeboden. Elk bezoek wordt
afgestemd op de beginsituatie van de leerlingen, de
doelstellingen en eindtermen die door de leerkracht
worden aangegeven en het thema waarin het bezoek
plaatsvindt.
De gemeentediensten worden zo min mogelijk belast.
Een bezoek wordt beperkt tot maximum 1,5 uur. De
leerkracht krijgt op voorhand een lijst met mogelijke
aandachtspunten waaruit gekozen moet worden. De
betrokken diensten worden dan door de
jeugdconsulent op de hoogte gebracht. Zij begeleidt
ook het volledige bezoek.
Elke jaar komen alle scholen één keer aan bod.
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Artikelnummer

Diversiteit
Strategisch 9.
Operationeel 9.1.

Samenwerking en communicatie tussen verschillende actoren en diensten leiden naar een breder jeugdbeleid.
De jeugdraad zal elk jaar minstens 1 activiteit organiseren, aansluitend bij de heersende mentaliteit, die openstaat voor alle
kinderen en/of jongeren van Affligem.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 9.1.2.

In 2012 wordt in eerste instantie een
culturele activiteit of workshop
georganiseerd voor kleuters in de winter.
De inhoud is te bepalen en te organiseren
door de jeugdraad, met administratieve
ondersteuning van de jeugddienst.

Operationeel 9.2.

Raming 2012

Artikelnummer

€ 2 000

Op vraag van de ouders organiseert de jeugddienst, samen met de jeugdraad vanaf 2011 elk jaar opvang van +12-16 jarigen
tijdens de vakanties.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 9.2.2.

Verantwoording
Uiteindelijk werd gekozen voor een sporten-spelkamp voor kleuters. Hiervoor werd
de professionele hulp ingeroepen van
Activo VZW.

De jeugdraad organiseert tijdens de
schoolvakanties van 1 week (herfst- en
krokusvakantie) alle dagen een
verschillende activiteit, aansluitend aan de
heersende trends.

Verantwoording
De jeugdraad heeft in 2012 voor het eerst
een poging gedaan om activiteiten voor
tieners op poten te zetten. Hier is heel wat
voorbereiding aan vooraf gegaan, waardoor
het uiteindelijk neergekomen is op 1
volledige week in de paasvakantie. Deze
activiteiten voor tieners waren een succes,
zowel voor de 9 deelnemers als voor de
begeleiding.
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Artikelnummer

Operationeel 9.3.

Actie 9.3.3.

Actie 9.3.4.

De jeugdraad stimuleert het uitwerken
van acties of beleidsbeslissingen
(bijvoorbeeld een fuifbeleid) in
samenwerking met bovenstaande
actoren.

Verantwoording
Zie verantwoordingsnota 2011: noch vanuit de
politie, noch van uit het OCMW kwamen
meldingen van overlast. De jeugdconsulent
neemt wel deel aan de vergaderingen van het
Lokaal Overleg Kinderopvang om op de
hoogte te blijven.

De jeugddienst onderzoekt met
bovenstaande actoren de eventuele
haalbaarheid van rampenplan of
rampoefening.

Er werd door de politie gevraagd om dit meer
te specificeren: in de jeugdlokalen? Op een
evenement? De jeugddienst onderzoekt dit
verder in 2013.

Operationeel 9.4.

Actie 9.4.3.

Actie 9.4.4.

Actie 9.4.5.

De jeugddienst voorziet een overlegplatvorm met o.a.. OCMW, politie, preventiewerker en scholen. Dit platvorm komt minstens
1 keer per jaar samen.
Raming 2012

Artikelnummer

/

/

De jeugdraad zal elk jaar blijven instaan voor een vlotte samenwerking met de (basis)scholen in de gemeente, door de foldertoestroom te centraliseren.

De jeugddienst werkt een systeem uit in
samenwerking met de scholen om de
folders te centraliseren en dit te
communiceren naar alle actoren.
Indien nodig werkt de jeugdraad een
actie uit rond alcohol- en
drugspreventie, seksuele voorlichting of
sociale vaardigheden.
De jeugdraad vraagt in de scholen na
wat hun problemen zijn i.v.m. veiligere
en propere straten, voetpaden en
fietspaden. Zowel voor kinderen als
voor kleuters.

Verantwoording
Zie verantwoordingsnota 2011: er was geen
probleem voor de directies zolang de folders
afgeteld worden.
De scholen nemen deel aan het Dizzy-project
van de intergemeentelijke preventiewerker.
Daar zitten verschillende thema’s in. Sociale
vaardigheden worden doorheen het hele jaar
getraind.
De scholen nam tot 2012 deel aan het
gemeentelijke Octopus-project. Zij hebben in
2011 deze problematiek al aangekaart. De
jeugdraad schreef op haar beurt in 2012 een
advies voor gevaarlijke verkeerssituaties.
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Artikelnummer

Operationeel 9.6.

Actie 9.6.1.

De gemeente Affligem wil een samenwerking uitbouwen met de buurgemeenten om zo een breder aanbod te bieden aan de
Affligemse jeugd.

De jeugdconsulent neemt
deel aan een vergadering
met de jeugdconsulenten
van de buurgemeenten.
Deze vergadering komt
minstens 1 keer per jaar
samen.

Verantwoording
In het kader van de alcohol- en drugspreventie werd een
mocktail-wedstrijd voor jongeren op touw gezet. Zowel
Roosdaal, Ternat als Affligem namen hieraan deel. In
Affligem gebeurde dit op 8 mei. Uit elke gemeente werd
een winnaar verkozen die dan mocht deelnemen aan de
finale.

Raming 2012

Artikelnummer

/

Operationeel 9.7. De jeugdraad zal tegen 2013 minstens 1 actie ondernemen om kinderen en jongeren buiten verenigingen te integreren die niet
naar de andere activiteiten van de jeugdraad (kunnen) komen wegens financiële, fysieke of sociale moeilijkheden.
Actie 9.7.3.

Haalbaarheid van een
geïntegreerde sportdag
onderzoeken.

Bijkomende actie: Taalplein.

Verantwoording
Er werd door de sportdienst opnieuw een sportspecial
georganiseerd, maar gezien de examenperiode is het
moeilijk om jeugd hierop in te zetten. In 2013 is er wel een
sportkamp voor mentaal gehandicapten in augustus,
waarvan 1 dag in Affligem zou plaatsvinden.
Sinds 2010 organiseert de jeugddienst een “kamp” voor
kinderen die thuis niet het Nederlands als moedertaal
hebben. In de voormiddag leren de kinderen in kleine
groepjes Nederlands, in de namiddag nemen ze deel aan het
speelplein. Een kleine veertig kinderen nemen deel. Tijdens
de voorbije jaren is gebleken dat deze gezinnen in het jaar
na het Taalplein gemakkelijker de weg vinden naar
sportkampen of speelplein.
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Artikelnummer

/
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761/122-48

Operationeel 9.8.

Het jeugdhuis profileert zich ten laatste tegen 2013 als jeugdcentrum door de soort activiteiten uit te breiden en de locatie voor
breder publiek ter beschikking te stellen.

Verantwoording
Het jeugdhuis en de jeugdraad onderzoeken Om dit te realiseren is eigenlijk een
samen met de jeugddienst en het rode kruis stabiliteitstudie van de bovenverdieping
de mogelijkheid om een permanente,
nodig. Van zodra het nieuwe college
multimediaal uitgeruste vergaderruimte te
geïnstalleerd is, zal de vraag door de
voorzien die bruikbaar is voor alle
jeugdraad gesteld worden.
verenigingen.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 9.8.3.

Actie 9.8.4.

De eerste stappen naar een optimalisatie
van de ruimtes worden gezet.

Bijkomende actie: vertelhoek bibliotheek

Jongeren vinden de weg naar het jeugdhuis
om te vergaderen en te repeteren. In 2013 zal
het dagelijks bestuur een lijst opmaken met
mogelijke vergaderzalen in de gemeente.
De beamer van de jeugddienst wordt
regelmatig ontleend door groepen jongeren
zodat andere ruimtes geschikt kunnen
gemaakt worden als vergaderruimte.
Tijdens het speelplein werden de oudste
groepen bevraagd over de plannen van de
vertelhoek in de bibliotheek. Onder leiding
van de jeugdconsulent en de bibliothecarisad-interim heeft de architecte daar enkele
goede suggesties uitgehaald en de plannen
inderdaad aangepast.
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Artikelnummer

Infrastructuur
Operationeel 10.2.

De jeugddienst en de jeugdraad overleggen vanaf 2011 intensief over de noodzaak en mogelijkheden om een skatepark te
plaatsen in de gemeente.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 10.2.4. De werkgroep bepaalt welke toestellen er
zullen komen.

Actie 10.2.5. In samenspraak met de jeugddienst wordt
een voorstel uitgewerkt voor het college.
Actie 10.2.6. De jeugddienst plaatst de bestelling en
zorgt voor de plaatsing in samenwerking
met de werkplaatsverantwoordelijke van de
gemeente.

Verantwoording
Op de jeugdraad werd beslist om een tijdelijk
skatepark te plaatsen tijdens de
zomermaanden. Er werd door de skaters en de
algemene vergadering van de jeugdraad beslist
om voor een street-opstelling te gaan in plaats
van een quarterpipe. Deze opstelling had veel
succes. Op basis hiervan werden dan verdere
stappen ondernomen.
Het college was akkoord voor het plaatsen van
de voorlopige toestellen op de
Bellekouterparking.
De plaatsing en ophaling gebeurde door de
verantwoordelijke van de firma.
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Operationeel 10.3. De jeugddienst en de jeugdraad overleggen vanaf 2011over de noodzaak en mogelijkheid om een repetitieruimte te voorzien
voor muziekgroepjes.
PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 10.3.4. De werkgroep bepaalt welke de
voorwaarden zijn van de ruimte (o.a. een
berging voor de instrumenten, afsluitbare
deur, etc.)
Actie 10.3.5. De werkgroep bepaalt welke ruimte er zal
komen.
Actie 10.3.6. In samenspraak met de jeugddienst wordt
een voorstel uitgewerkt voor het college.

Verantwoording
Het opstellen van de werkgroep is in 2012
mislukt. Er is maar 1 kandidaat naar voren
getreden in november om de voorwaarden op
te lijsten. Hij heeft in samenspraak met de
jeugddienst en de voorzitter van de
jeugdraad een aantal voorwaarden opgelijst
en probeert die af te toetsen bij de
muziekgroepen.
In 2013 wordt het geheel opnieuw op de
jeugdraad besproken, waarna een voorstel
kan worden opgemaakt.
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Financieel luik
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