
 

 

 VERSLAG OPEN DB 
 19/09/2018  

 
 
Aanwezigen: Eline Andries, Seppe De Meyer, Celine Demartelaere, Job Duhamel, 
Mathilde Haesaert, Tibo Duwijn, Frauke Couché, Emerson, Killian De Wolf, Stephanie 
Balcaen, Marie Crombez, Charlotte Taelman, Annelies van Jeugddienst Globelinck, Lisa 
Van Vlaenderen, Saar Van Dorpe, Sara Decubber, Stien De Meyer, Robbe Norga, Arthur 
Provoost 
Verontschuldigd: Annelore Vanden Daele, Laura Van Poucke, Viktor Gielen, Robin Van 
Welden, Sofie Van Cauwenberghe, Stefanie Peyskens 

 
• Verwelkoming en voorstelling mogelijke leden 

• Uitleg werking 
Verschil DB – AV, lopende projecten, toekomst, verleden 

• Weekend 
5-6-7 OKT 

• Impact van andere DB-leden 
• Vrijstraat - uitleg Annelies van Jeugddienst Globelinck 

Vrijstaat is een vierjarig project dat in de verschillende provincies zal plaatsvinden. Het idee is 
om openbare en publieke ruimtes opnieuw in te palmen met iets tijdelijk of iets permanent. Ze 
willen aantonen dat je als jongere een stem hebt en dat je recht hebt op een eigen plek. 
Specifiek werkt het in vier sessies: een verkennende sessie om in december tot een actie te 
komen. Het eindproject is een actie op de vastgelegde plek. Vrijstaat is op zoek naar vrijwilligers, 
enthouastelingen om hieraan mee te werken.  
 
Probleem: Het idee is de vaag en moet verder uitgewerkt worden. Wie is hiervoor te vinden? We 
zijn het er algemeen over eens dat jongeren uit een jeugdbeweging geen/amper tijd over hebben 
voor een extra engagement. Het beste lijkt ons om middelbare scholen aan te spreken. 
Binnenkort opstart in Bernarduscollege.  
 

• Brainstormen omtrent werkingsthema volgend jaar. 
Voorstelling vorig werkjaar: welke thema’s waren er, hoe gaan we dit jaar verder? 

•  Samenwerking jeugdbewegingen  
Jeugdbewegingen botsen vaak tegen elkaar aan, beter voelen dan de ander. 
Jeugdbewegingen zouden beter moeten kunnen samenwerken.  

•  Mercado AVentura  
•  Toegankelijkheid en integratie sportverenigingen 
•  Kansarme jongeren betrekken – integratie OK-

pas/UITpas(memorandum) 
•  Jeugdraadcup 

Jeugdbewegingen nemen het tegen elkaar op! 

•  Projecten rond inclusie > Nieuwe AKABE voor kinderen/jongeren met 

een beperking maar wat kunnen onze andere jeugdbewegingen hiervoor 
betekenen? 

•  Open plaatsen omtrent jeugd 



 

 

•  Mobiliteit in Oudenaarde > nieuwe mobiliteitsplan is niet voor iedereen 

logisch. Ook jeugd ondervindt hinder, de (on)veiligheid van de fietser… Hoe ziet 
onze ideale stad eruit op vlak van mobiliteit?  

•  Raden AV 
•  Studieplaatsen > jeugdbewegingen werden wel bereikt maar de andere 

jeugd niet. Ook hierop moeten we meer inspelen: Plaats bekend maken! De 
bibliotheek wordt volledig gerenoveerd. Ze vragen ook onze mening omtrent de 
studieplaatsen. Wat is nu niet goed? Wat kan beter? Contact opnemen met Sofie 
Nobels hieromtrent. 

•  Adviezen gaan voorstellen op de gemeenteraad > naar 

papieren wordt vaak niet geluisterd. We moeten hierop aanwezig zijn en pleiten voor 
ons advies. 

•  Alcohol en drugs > samenwerking jeugdhuis 

•  Identiteitsontwikkeling 
•  Tewerkstelling jeugd 
•  Mobiliteit 
•  Alcohol en rijden 
•  Mediawijsheid 
•  Buitenspelen 
•  Ruimte 
•  Misschien iets rond het kwaliteitsproject 

• Dag Van De Jeugdbeweging: het ontbijt! 
• Praktisch 

• Beachvlaggen herdoen 
• Badge’s 

• > We kijken voor een fotobooth met ons logo op 
de foto’s  

• Jaarthema 
• Ludiek? 

• Evenement aanmaken 
• Evaluatie bierfeesten met de Stad 

- Security gaat met één bedrijf geregeld worden over de hele stad.  
- Nieuwe locatie zorgde voor geluidsoverlast bij de omliggende huizen/buurten.  
- De buurt klaagde ook over wildplassen en afval. Hierbij wordt overlegd met de omliggende 

huizen en de stad.  
- Alcohol aan -16 is moeilijk te checken. We zullen werken bandjes die afgehaald kunnen 

worden bij de kassa.  
- Uitbetaling van de jeugdbewegingen (Chiro Melden en KSA Mater) gebeurt asap door 

Stephanie. 

• Verkiezingen?  
• Hoe moet ik stemmen op 14 oktober? > filmpje maken 
• Vragen aan de aanwezige politici op onze debatavond (23feb) om voor onze camera te gaan 

zitten. > delen in de periode naar 14 okt.  
• Arthur en Charlotte kijken hiervoor 

 



 

 

• Drugs in beweging - Voorstelling 
• Lijst met tekort facturen 
• Vormingscarrousel 

• 15 februari 
• 12 oktober vorming brandveiligheid 

• Varia 
Wie komt er zeker bij? Seppe, Stien, Eline  

• Bowling of kubben  

 

 


