Stedelijke jeugdraad Eeklo
Kerkstraat 121
9900 Eeklo
tel.: 09/218 289 20
jeugd@eeklo.be

Algemene Vergadering 20/11/2014
Aanwezig: Yentl François, Liesbet Vermeire, Annelot Vermeire, Hera Normandie, Ineke Herremy, Fien
De Sutter, Isabeau Van Rie, Karel Bekaert

Verontschuldigd: Wouter Blomme, Riebe De Ketelaere, Jannes Van Wonterghem

1. Advies FOS
-

Advies van de jeugdraad ter ondersteuning van hun brief aan het college
De FOS is een grote jeugdvereniging
Hun lokalen liggen aan een gevaarlijke as
Veiligheid is enorm belangrijk
De jeugdraad maakt een advies op om mee te verzenden met de brief

2. Advies afsprakennota
-

-

Afsprakennota werd al aangepast sinds het eerste ontwerp op de jeugdraad werd
voorgesteld
Jeugdraad heeft echter nog twee opmerkingen en Tijs geeft die door
Er wordt een samenstelling van de raad gevraagd ten laatste 6 maanden na de samenstelling
van de gemeenteraad (januari). Aangezien de jeugdraad maar in september opnieuw wordt
samengesteld, wordt gevraagd om een aanpassing
Een adviesraad wordt in principe samengesteld gedurende de bestuursperiode. Door de
grote verschuivingen in jeugdverenigingen is een jaarlijkse hersamenstelling noodzakelijk
Tijs brengt Katty op de hoogte

3. Advies meerjarenplanning
-

Besparingen voor jeugd zijn in het verleden reeds gebeurd
Voorlopig is er geen extra personeelsbesparing
De 10% besparing van afdeling jeugd (Vlaamse Overheid) wordt in 2015 nog niet opgenomen
Volgende jaren kunnen er echter wel gevolgen zijn
Het budget voor jeugd vanuit de Vlaamse Overheid zou in de toekomst in het gemeentefonds
terechtkomen en niet specifiek bestemd worden voor jeugd. Hier schuilt een groot gevaar.
Er is geen budget voorzien voor de Blokhutten terwijl door het brandverslag wel ingrijpende
veranderingen dienen te gebeuren. Staat dit onder het budget gebouwenbeheer?
De jeugdraad stelt een advies op

4. Advies verkeerscirculatieplan
-

De Jeugdraad vindt deze vragenlijst erg suggestief opgemaakt

-

Een daling van het verkeer in het centrum met 50% vraagt ingrijpende maatregelen
Toegankelijkheid voor bewoners, openbaar vervoer, personen met een beperkingen,
ouderen, … dient gegarandeerd te blijven
Het centrum moet aangenaam worden om te vertoeven
Speelelementen kunnen een meerwaarde zijn zoals bankjes, groenruimtes, …
Een autovrij plein kan een meerwaarde zijn om evenementen op te organiseren zoals Dag
van de Jeugdbeweging en de jeugddag
Een knip zou in het begin zware gevolgen hebben voor lokale handelaars, maar op korte tijd
evolueren tot een meerwaarde voor de stad.
Terrasjes zullen het aangenaam vertoeven maken in het centrum
Een waterpartij kan een meerwaarde zijn: kinderen kunnen genieten van verfrissing
De markt is een visueel middelpunt
De opmerkingen die doorgestuurd werden in mei kunnen opnieuw opgenomen worden
Er wordt een advies opgemaakt naar het college

5. Activiteiten uit de jeugdverenigingen
-

6 december Sinterklaasfeest FOS
11 december om 19.30u DB
18 december om 20u AV in Ommekeer
19 december beursfuif
20 december 17u Kerstdrink Scouts& Gidsen
20 december Kerstmarkt FOS
30 januari Nieuwjaarsreceptie jeugdraad, jeugddienst, jeugdhuis
31 januari Total FOS
21 februari Quiz FOS
6 maart Quiz Sint-Jozef
28 maart Brood en Spelen FOS
3,4, 5 april Barfeesten : eerste weekend Paasverlof S&G
11 april Spaghettiavond S&G
2 mei Slotfeest S&G
10 mei 4Oste verjaardag Sint-Jozef
13 mei 100-dagen
14 mei fietsenrally FOS
25-27 september: Vive La Route

6. Varia
-

-

Het Stekkenbos moet weer vrijgemaakt worden – nog één wandelpadje momenteel, maar de
speelbaarheid is volledig verdwenen
Werkingsverslag dient ingediend te worden tegen 11 december
De uitbetaling van de 100-dagenvergoeding is nog niet gebeurd. Tijs vraagt na
Publieksverkoop van goederen mag niet op hetzelfde moment door diverse verenigingen.
Het zou goed zijn mochten verenigingen onderling overleggen. Voorstel naar het
secretariaat.
De definitieve versie van Drinkbink en Watergriet het spel zijn binnenkort op de jeugddienst
verkrijgbaar. Tijs houdt iedereen op de hoogte
Volgend Dagelijks Bestuur: 11/12/2014
Volgende Algemene Vergadering: 11/12/2014

