Stedelijke jeugdraad Eeklo
Kerkstraat 121
9900 Eeklo
tel.: 09/218 29 20
jeugddienst@eeklo.be

Algemene Vergadering 06/02/2013
Aanwezig: Schepen Bob D’Haeseleer, Wouter Blomme (jeugdraadvoorzitter),
Joke Bottelberghe (Chiro Ommekeer), Sofie Vermeulen (Chiro Ommekeer), Laurens Van De Walle
(Chiro Sint-Jozef), Thomas Matthijs (KLJ), JNM, Scouts en Gidsen, Pauline Van Daele (FOS)
Thomas Matthijs (KLJ), Gert De Baerdemaeker (FOS), Micheline De Kreijger (jeugddienst), Karel
Bekaert (Jong CD&V), Pieter De Pauw (leerlingenraad ASO Coltd), Nick Lievens (lln.raad ASO Coltd),
Gert (FOS), Kirsten (VIP), Roeland (JNM), Famke D’Hondt (JNM)
Dirk Waelput (stad Eeklo), Katty Van de Voorde (communicatie, stad Eeklo), Soetkin (studiebureau
Grontmij), Sven (studiebureau Grontmij)
Verontschuldigd: Roos, Jeffrey, Yentl Francois

1. Verwelkoming
Bedanking Chiro Ommekeer voor de ontvangst en de toastjes.

2. Doortocht
Bedanking voor tijd op de AV. Zuidelijke ring. RUP om ring ts stad en Leen mogelijk te maken. Om
leefkwaliteit in het centrum te brengen.
Herinrichting van de doortocht hoort hierbij. Bel: verkeer doortocht doen dalen.
Protocol-tekst opgesteld
Verschillende doelgroepen bevraagd (NMBS, de Lijn, scholen, middenstand…) en nu is het aan jeugd!
Eerste rondje: Wat is goed/niet goed aan N9?
Tweede rondje: Welke verwachtingen hebben jullie voor het centrum/doortocht, rekening houdend met
het feit dat minder verkeer zal zijn verdwijnt + meer ruimte doordat er minder parking is?
Onze opmerkingen worden geïntegreerd in een eerste schetsontwerp. + duurzaamheidsparameter
wordt opgesteld.
Het eerste schetsontwerp wordt teruggekoppeld naar de AV van de jeugdraad. Belangrijk is het
proces hierbij.

3. Komende initiatieven
Nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging ontvangen?
Cadeau voor Ann Van den Driessche -> Kaartje + geschenkje van jeugdverenigingen
JNM T-shirt, Ommekeer, Scouts&Gidsen
Chiro Ommekeer komt af en helpt.
Jong Geweld
Verdelen flyers
Wie kan meehelpen? Werklijst van werkgroep volgt!
Sportevenement

Ook lln.raad wil meedoen en VIP+
Zaterdag 27 april vanaf 19u30 -> Wouter checkt of de zaal vrij is.
Sporten? basket, voetbal en hockey zoals vorige jaar, er zijn ook vragen om alternatieve sporten te
doen-> online-poll opstellen met aanbod en wordt verstuurd naar AV.
100-dagen
Stoet gaat door
4. BBC 2014-2019 Stavaza
Voorstellen stuurgroep + werkgroepen jeugdcultuur, MMKJ, jeugdwerk
Spel op scholen: Mijn Gedacht
Spel met kinderen (rond 10jaar) tijdens de werking
Wie wordt burgemeester? Voorstel data, deze worden nog bevestigd.
- Chiro Ommekeer: 10 of 24 maart
- Chiro Sint-Jozef: 10 maart
- FOS: elke zaterdag in maart (tss 14u-17u)
- Scouts & Gidsen: /
- KLJ: zaterdag
- JNM: zondag 10 maart
- VIP- : 27 maart
J1000
5. Projectsubsidies
Aanvraag van Jochen Beernaert voor buitenlands kamp ism FOS Leeuwerik.
Dagelijks bestuur keurt aanvraag goed voor 250 euro. Voorschot 125euro en 125euro achteraf.
Logo jeugdraad op alle info

6. Varia
- Gelieve jullie kandidatuur nog eens in te dienen voor 15 februari via de website.
- Verslag maken volgende AV -> dit wordt besproken op volgende DB
- Zwerfvuilactie in jeugdcentrum
- Ommequiz: 16 februari ploegske, 10 euro, 4p/ploegje
- Kan FOS Festival voor kinderen ook in Kidsgids opgsaties genomen worden?
- FOS: aanplakborden zijn vooral bedoeld voor Eeklose jeugdverenigingen, reglement staat
achteraan, vrij aanplakken -> jeugddienst zal hierover terugkoppelen.
- Geld gestort vorige 100-dagen
- Verbodsborden geplaatst op markt tegen skaten. Wordt meegenomen naar volgende DB.

Volgende vergadering op 15 maart in Wijkcentrum De Kring om 19u30.

