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2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het vorig verslag werd goedgekeurd.
Tijdens de jeugdraad van 13 november 2019, kwamen we terug op een beslissing die genomen werd
tijdens vorige jeugdraad over de nieuwjaarsreceptie die georganiseerd wordt door de jeugdraad.
Verdere info is terug te vinden onder 5. Nieuwjaarsreceptie 31 januari 2020.

3. COMMUNICATIE VOOR SCHEPEN VAN JEUGD OF
JEUGDDIENST
Schepen van jeugd
De schepen van jeugd was niet aanwezig op de algemene vergadering van de jeugdraad. De vraag
kwam waarom de schepen de voorbije maanden niet meer aanwezig is? Begin dit jaar vergezelde
schepen Natascha Dejaeghere de jeugdraad.
Vanuit de jeugddienst anticiperen we hierop door de schepen persoonlijk uit te nodigen voor de
komende algemene vergaderingen. Omdat we het belangrijk vinden open te communiceren met de
schepen van jeugd, daarnaast ontstaat er een verbinding tussen de schepen van jeugd en de
jongeren uit Middelkerke wanneer er rechtstreeks contact is tussen beiden.
Speelpleinwerking Leffinge
Er is sprake dat de speelpleinwerking terug zou keren naar Leffinge. Enkele jaren geleden bestond er
een speelpleinwerking in Leffinge, deze is gefusioneerd met de speelpleinwerking van Middelkerke
en werken sinds enkele jaren samen op één locatie. Sinds kort is er sprake dat er een kans bestaat
dat de speelpleinwerking in Leffinge terug zou keren.
Vanuit de jeugdraad willen we hierover feedback geven en vragen of er in de toekomst
gecommuniceerd wordt naar de jeugdraad wanneer verdere beslissingen genomen worden.
-

Onderzoekt de jeugddienst in welke mate gezinnen het nodig achten er terug een
speelpleinwerking naar Leffinge komt?
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De jeugdraad gelooft er in dat het de speelpleinwerking toegankelijker maakt wanneer er in
Leffinge een aanbod is, het bereik naar kinderen toe vergroot
Hoe staan de animatoren tegenover de verandering? Is verplaatsen en opsplitsen naar
Leffinge een optie voor de huidige animatoren?
Wanneer er twee locaties zijn, moet het materiaal gedeeld en verhuisd worden. Dit vraagt
goede afstemming en tijd om de verplaatsing uit te voeren.
Wanneer de speelpleinwerking op één locatie is, is de centralisering van kinderen groter, met
als positief gevolg een mix van kinderen, met elk hun eigen verhaal
De locatie waar de speelpleinwerking van Leffinge georganiseerd wordt, laat deze speelse
kinderen toe? Met andere woorden, voorziet de locatie op voldoende speelfaciliteiten, of
worden kinderen geremd omwille van dure toestellen, schoolse omgeving, eind augustus
voorbereiden op het nieuwe schooljaar,…?

4. WERKGROEP GROENBELEIDSPLAN
Ronny Boydens, verantwoordelijke beheer openbaar domein, deed eerder deze maand een oproep
bij jeugdraad of er geëngageerde jongeren zijn die deel willen uitmaken van de werkgroep
groenbeleidsplan. In deze werkgroep wordt het beleidsdocument opgemaakt, die dient om in de
toekomst om te gaan met het groen in de gemeente.
Op de facebookpagina kwam een oproep of er jongeren zijn die hier deel van willen uitmaken. Daar
reageerden vier personen positief op. Silke De Landsheer, Ruben Aneca, Wieber Ballegeer en Glenn
Wuyts. Omdat er slechts één persoon aanwezig mag zijn tijdens het overlegmoment van de
werkgroep, stemmen de vier personen onderling af wie deelneemt aan het overleg. Als
contactpersonen werden Silke en Ruben aangeduid, om de communicatie duidelijk te houden.

5. MEERJARENPLAN MIDDELKERKE
Het meerjarenplan met voorstellen vanuit de jeugdraad werd voor afgesproken datum doorgestuurd,
daarop kregen we een reactie, zie bijlage 1. Jeugdraad meerjarenplan reactie.
Tijdens het opstellen van de adviezen merkten we op dat de jeugdraad geen input had gegevens voor
het meerjarenplan opgemaakt werd. Tijdens de presentatie van het meerjarenplan werd verteld dat
elk adviesorgaan inspraak heeft gehad. Bij het navragen of dit gebeurd is met de jeugdraad, kregen
we als antwoord dat de jeugdraad een memorandum doorgestuurd heeft met nodige opmerkingen.

6. NIEUWJAARSRECEPTIE 31 JANUARI 2020
Tijdens de vorige algemene vergadering in oktober werd beslist om het concept van de
nieuwjaarsreceptie te wijzigen en af te stappen van de comedy. In plaats daarvan zouden we vier
lokale bands een plaats geven op het podium. Volgende bands kwamen ter sprake; I am Batman,
Pure (bevestigde reeds), JFK en extra lokale DJ’s (Ruben Schepens, Bo Rooms,…).
Daarnaast kregen een aanbod van de BIB om een samenwerking aan te gaan en zij het
voorprogramma verzorgen in het kader van de poëzieweek.
Dit concept werd vorige jeugdraad goedgekeurd door de leden die aanwezig waren op de algemene
vergadering.
Na wat meer te informeren over het nieuwe concept en organiseren van de avond, merkten we op
dat we het concept waarop we comedy aanbieden voor sommigen meer in de smaak valt dan het
nieuwe idee dat leeft. Daarom beslisten we om de avond te vullen met comedy en poëzie, omdat
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deze twee op elkaar aansluiten aangezien beiden met woord te maken hebben. Daarnaast is een
comedy avond gekend bij de bezoekers en lokt dit al enkele jaren heel wat volk naar de
nieuwjaarsreceptie. Het idee om lokale bands te vragen zetten we even on hold, graag willen we dit
concept in 2020 uitvoeren.
De comedy en poëzie wordt gebracht door lokaal talenten uit Oostende. Poëzie wordt gebracht door
Arno Braet en voor de comedy act presenteren we Moshin Abbas (€100) en Kevin Pottier (€400).
Timetable
19u00 Deuren openen
19u45 Poëzie door Arno Braet
20u15 Speech
20u30 Comedy door Kevin Pottier
21u00 Comedy door Moshin Abbas
Promo
Promo voeren we dit jaar niet met affiches, we leggen de focus op sociale media door het delen van
een facebookevenement en de omslag te delen via het instagramkanaal en pagina’s op facebook.
Daarnaast wordt begin januari een artikel gedeeld in de Sirene, waarbij we promo maken over het
evenement en de jeugdraad.
https://www.facebook.com/events/813709752380568/?__mref=mb
Catering en praktisch
-

Dyade voorziet hapjes (Quincy vraagt na)
Cava en fruitsap wordt gratis uitgedeeld (Abby en Jens kijken hiervoor)
Glazen vragen we aan bij de gemeente (Abby en Jens kijken hiervoor)
Stoelen (Youssoun vraagt na)
Wegnemen van de stoelen gebeurt door de KLJ (Lander vraagt na)

7. GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT
Via facebook wordt een oproep gedaan om de kalenders van de verschillende jeugdverenigingen te
delen, op basis daarvan prikken we een datum vast in 2020 om een teambuilding te organiseren.

8. KALENDER/ ACTIVITEITEN
Afgelopen activiteiten
Jeugdhuis de paravang organiseerde een feest ism lokale DJ’s onder andere met Russion Fristi en
friends. Ze spreken van een geslaagd evenement. Trash light was een andere activiteit, waar minder
volk op langskwam, de bands waren wel goed.
Komende activiteiten
Jeugdraad
31/01
Paravang

Nieuwjaarsreceptie
https://www.facebook.com/events/813709752380568/?__mref=mb
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07/12
21-22/12
Chiro Westende
22/12
Dyade vzw
23/11

Chiro Leffinge
30/11
22/02
KLJ Leffinge
30/11
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Dropping @Paravang ism de caravanne
Thema is peaky blinders
https://www.facebook.com/events/2424635857864423/
Paravang quiz
https://www.facebook.com/events/2446994398958644/
Warmste pannenkoekenslag tvv de propere strandlopers
https://www.facebook.com/events/501108413812316/
Winter Happening met oliebollen, jenever,…
Winter BBQ voor music for life @Kabane (oesterbank, Oostende). Inschrijven
is verplicht
https://www.facebook.com/events/724979844639100/
Quiz Chiro Leffinge
https://www.facebook.com/events/2539487249443914/
Fuif Chiro Leffinge
Foute kerstmarkt @Lokaal in de tuin
https://www.facebook.com/events/2405932662955390/

Volgende algemene vergadering
VOOR DE NIEUWJAARSRECEPTIE OP 31 JANUARI 2019 OM 18U @JEUGDDIENST

9. VARIA
Terugkerende varia
-

-

Voorstel over herbruikbare bekers
Fré neemt dit verder op voor het jeugdhuis. Andere verenigingen kunnen herbruikbare
bekers aanvragen bij de gemeente (bestellen net zoals tafels, stoelen,…)
Chiro Westende ervaart last van parkerende auto’s aan de calidris tijdens chiro activiteit op
zondag. De jeugddienst neemt dit verder op
Afvalcontainers? Nog steeds geen containers bij de KLJ en Chiro Leffinge/ IBO
Opbergruimte voor Chiro Leffinge. De garages staan er, de jeugddienst informeert verder
wanneer ze gebruikt kunnen worden
Bord voor bekendmaking van Chiro Leffinge een het gebouw. Door afwezigheid van de
jeugddienst hebben we hier geen antwoord op

Varia van de jeugdraadsleden
-

-

hiro Leffinge was niet vertegenwoordigd, leden van de jeugdraad vinden dit jammer
Maandag gaat de schepen van jeugd en diensthoofd (vervangster voor Richard) de
verschillende lokalen van de jeugdverenigingen bezoeken. Wie nog feedback geeft, kan deze
doorsturen naar jeugdraad.middelkerke@outlook.be
GECORO; gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordering; als jeugdraad werden we niet
bevraagd om hier op aan te sluiten, sinds kort wordt dit georganiseerd in Middelkerke.
Volgend legislatuur willen ze inzetten op jonge gezinnen. Moeten wij als jeugdraad hier bij
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betrokken worden en deel uit maken? Er zijn slechts vijf plaatsen binnen deze commissie, is
er jeugd in betrokken?
Dyade kan vier jaar verdere toekomstplannen uitbouwen in Middelkerke na goedkeuring van
werkingssubsidies
Hoe met de werkingssubsidies voor het jeugdhuis? (Jens vraagt na)

