
Verslag jeugdraad 20 oktober 2019 

Aanwezigen: Kato Maesen, Dieter Vergote, Ruben Aneca, Ilse Blomme, Henk Vergaerde, Brecht 

Verhegge, Silke De Landsheer, Abby Sinnaeve, Jens D’hondt 

1. Korte voorstelling – kennismaking 
- Henk vervangt Richard tot zeker eind november. Stel jullie vragen gerust: 

henk.vergaerde@middelkerke.be  

- Jens D’hondt doet stage bij jeugddienst Middelkerke elke maandag tot midden december. 

2. Goedkeuren vorig verslag 
Goedgekeurd, maar was redelijk beknopt. Vraag en antwoord uitypen en meer diepgaand 

3. Puntjes voor de schepen van jeugd/ jeugddienst 
- Afvalcontainers voor KLJ, Chiro en IBO Leffinge: Henk kijkt hiervoor 

- Nieuwe opbergruimtes Chiro Leffinge: in de loop van november komt die er op de plek van de garages 

- Bord Chiro Leffinge: Hnek kijkt hiervoor 

4. Meerjarenplan gemeente Middelkerke 
We waren met een mooie opkomst op de voorstelling van het meerjarenplan. We hebben een 

abstracte powerpoint gezien, waarop we een antwoord moeten formuleren. We stellen voor om 

iedereen rond volgende onderwerpen te laten nadenken, zodat we een diepgaander advies kunnen 

geven aan het beleid: 

- Tieneraanbod/tienerinspraak: Tekort aan uitgaansmogelijkheden voor jongeren à la Sunstudio, meer 

inspraak voor tieners nodig. 

- Nieuwe locatie De Paravang: Dit zou centraal in Middelkerke moeten blijven, dit is laagdrempeliger 

dan een jeugdhuis dat ver van het dorpscentrum ligt. 

- Jeugdhuis de Paravang was jarenlang vragende partij voor camera’s bij het gebouw, maar dat mocht 

niet door privacy redenen, nu zien we dat er camera’s op openbare domeinen zullen worden 

geïnstalleerd. We stellen ons hierbij vragen als jeugdraad. 

- Het afvalbeleid binnen de gemeentelijke diensten/ - evenementen is geen voorbeeld naar de burgers 

toe. Alles van gemeentelijke diensten/ - evenementen worden op één hoop gesmeten, dat kan niet 

volgens ons. 

- Volledige aanbod welzijn onder één dak, behalve de jeugddienst: We willen dat de jeugddienst bij de 

Paravang blijft, zodat de Paravang of de jeugddienst laagdrempeliger blijven  voor heel wat jongeren. 

(Als ze in contact komen met het ene, leren ze terwijl de andere kennen). 

- De werken aan de gebouwen van Chiro Westende laten al jaren op zich wachten. Vochtige muren zijn 

ongezond voor de luchtwegen van leden en leiders. Men kan zelfs een lokaal niet gebruiken. We 

opteren om hier dringend voor te kijken. 

mailto:henk.vergaerde@middelkerke.be


5. Gemeenschappelijke activiteit 

5.1 Gemeenschappelijke activiteit 
Welke activiteit doen we en prikken we deze al vast? 

 Volgende week agenda doorsturen naar Jens per vereniging, dan zoeken de voorzitters naar de 

geschikte datums om een activiteit te doen. Volgende jeugdraad gaat vooral gaan over deze activiteit 

5.2 Nieuwjaarreceptie 
- Comedy of liever iets anders. We hebben al voorstellen voor Comedy 

o Van peel & the Young ones 

o Nonsens alliantie 

o Jan-Bart Demeulenaere 

o Bart Grin en Steven Gabriels 

- Of goedkoper en anders -> bib samenwerking met poëzie 

We willen lokale bands/DJ’s aan het werk laten i.p.v. comedyavond 

 I am Batman, Pure, JFK 

 We zoeken nog DJ’s: Ruben Schepens, Bo Rooms,… 

Latjes waren gemaakt, voor herhaling vatbaar? Volgende keer iets anders? 

 Volgende keer waarschijnlijk iets anders, meer een activiteit 

Kalender/ activiteiten 

5.1 Afgelopen 
 

5.2 Komend 

6. Varia 
Abby en Jens: De rekening van de jeugdraad staat momenteel op naam van Richard D’hoeven, Dries 

Ampe en Pieter Devriendt. Momenteel hebben wij als jeugdraad dus geen zicht op onze eigen 

rekening. Daarom de vraag aan de jeugdraad om Abby Sinnaeve, Dieter Demeyere en Jens D’hondt 

volmacht over de rekening te laten krijgen. Richard zou, in afwachting van zijn ziekteperiode, zijn 

volmacht behouden. Dries Ampe en Pieter Devriendt zouden gevraagd worden hun volmacht in te 

trekken. -> De jeugdraad geeft toestemming. 

Silke: Jeugdraad herbruikbare bekers aankopen? Gewone bekers zijn duur: kan gebruikt worden voor 

alle jeugdbewegingen/ -verenigingen binnen Middelkerke + waarborg? Is er interesse voor?  

Kato: Elke zondag staat het achter de Calidris (op het terrein) vol met auto’s, soms bbq’s,… Dat is niet 

de bedoeling, het terrein zou vrij moeten zijn voor de Chiro.  

 

 

 


