
Gemeentelijke Jeugdraad Berlare 

Dienst vrije tijd 
AV jeugdraad: 20/12/2018  
  

  
 

Organisatie  Naam Aanwezig  Afwezig  Verontschuldigd 

Chiromeisjes Berlare  Louise Fuller  x   
  Jasmijn De Bock x   
  Ine Van de Berge  

 x 

Chirojongens Berlare Lars Persyn x   

  Ruben Van Eetvelde x 
  

KSA Berlare  Rune Van Impe x   
  Stiebe Van Impe  x   
  Maarten Smekens x   

Chiromeisjes Overmere 

Lenie De Geest – 
vervanger: Helena Van 

Laere 
 

x 

  

  Charlotte Uyttenhove:  x   
Chirojongens 

Overmere 
Elias Uytterschaut   

  
  Alexander Van Buren  X   
Joker  Florence Props  x   
  Justine Props  x   
JH De Kazerne  Kim Verhelst  

x  
Vrienden van Kaboom  Joyce Van Linter x   
Onafhankelijken  Brenten Smekens  x   
  Bjorn Van de Wiele  X   
  Arne Temmerman  X   
  Silke De Pelsmaeker x   

  
Jolien Van den 

Branden 
x 

  
  Eva Aelbrecht  x   
  Gert-Jan Pieters   

 x 

Nieuw:  Aaron De Pelsmaeker    x 

Nieuw:  Simon Mertens  x   

Schatbewaarder  Larissa Desante  x   
medeschatbewaarder 
+ chirojongens Berlare  

Kris Thibau  x 
  

Ondervoorzitter  Joke De Nul X   
Voorzitter  Ruben De Gucht  X   
Schepen  An Van Driessche  

 x 

Vrijetijdsconsulent 
Evelien Van 

Doorsselaere  
x 
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+ extra aanwezigen (open jeugdraad) – Toon De Geest, Ewoud De Coster, Pieterjan Maes 

(milieuraad), Wim Arbijn (schepen), Nico Keppens (wakkere burger) 

 

Verslag AV (open) Jeugdraad 

 

1. Korte inleiding 

a.  Boeiende tijden. Nieuw bestuur, in 2020 een nieuw meerjarenplan én daar wil de 

jeugdraad graag een duidelijke stem in krijgen.  

i. De werkgroep jeugdbeleid is al bijna twee jaar bezig met het verzamelen van 

info, het samenstellen van een memorandum en de organisatie van het 

debat.  

ii. Vanavond bedoeling om samen met jullie ons memorandum nog concreter 

vorm te geven.  

iii. Vijf gesprekstafels met vijf prangende onderwerpen. Geef jullie mening, 

discussieer, reflecteer. Deze informatie wordt nadien meegenomen met de 

werkgroep jeugdbeleid.  

b. Voorstelling van de vijf gesprekstafels: onderstaande onderwerpen kwamen naar 

boven na verschillende enquêtes, bevragingen, participatiemomenten zowel binnen 

als buiten de jeugdraad. Er is ook een bokaal waar nog andere suggesties mogen 

gegeven worden.  

i. Milieu 

ii. Jeugdruimte  

iii. Mobiliteit – speelweefselplan  

iv. Digitalisering  

v. Subsidies  

c. We gaan eerst speeddaten met enkele interessante onderwerpen, en daarna gaan 

jullie vrij rond aan de tafels.  

 

2. Speeddate  

3. Gesprekstafels – korte terugkoppeling met belangrijkste zaken  

 

a. Milieu  

Belangrijkste zaken:  

- Bij jeugdverenigingen blijft afvalverwerking de moeilijkste brok. Ideeën werden al 

doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen, maar tot op heden geen 

concrete oplossing. Ook zwerfvuil blijkt een probleem op de verschillende hemen.  

o Ideeën?  

 1x per jaar gratis naar het containerpark – niet mogelijk vanuit Verko, maar 

misschien door financiële tussenkomst gemeente?  

 Een soort van ‘wissel/ruilwerking’ tussen de verenigingen en de gemeente. 

Vb. Verenigingen die deelnemen aan de zwerfvuilactie extra belonen. Dit kan 

zijn door x-aantal vuilniszakken te voorzien, of goede containers om het 

sorteren te stimuleren.  
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 Ook andere ideeën daarrond: als jeugdvereniging specifiek inzet vb. op de 

promotie van de fiets, voorstellen om meer fietsenstallingen te voorzien.  

- Weinig concreet beleid rond duurzaamheid in Berlare – vb. geen specifieke milieu en/of 

duurzaamheidsambtenaar. Wel vervat in de dienst vergunningen. Maar weinig concrete acties. 

De jeugdraad pleit dus voor een straffer beleid hierrond.  

 

b. Jeugdruimte  
 

- Grootste idee: opstart van een onderbouwd en ondersteund jeugdontmoetingscentrum.  

o Middelpunt Berlare: De Donk? Aantal ideeën: Festivalhal, Kabarka, …  

o Goed imago rond opbouwen  

o Multifunctioneel  

 Jeugdhuis 

 Plaats voor verenigingen (vb. verenigingen met een uitdaging rond lokalen: 

Joker, KSA)  

 Plaats voor speelpleinwerking in de zomer  

 Ruimte voor vergaderingen/evenementen jeugdraad en andere verenigingen  

 Jeugddienst  

o Extra jeugdambtenaar o.a. voor ondersteuning van het jeugdontmoetingscentrum 

- Optimaliseren van gemeentelijke locaties:  

o BMX-parcours: mee in de heraanleg van het Boerenkrijgpark?  

o Het voetbalveld aan de Kleine Molenstraat ligt er verloederd bij  

o Omnisportplein aan de sporthal in Berlare  

 

c. Mobiliteit – speelweefselplan  
 

- Hier werd een oplijsting gedaan van alle plaatsen waar er in Berlare gespeeld wordt. 

Opgesplitst per deelgemeente. Hier gaat het over erkende speelterreinen, maar daarnaast ook 

plaatsen waar ‘informeel’ gespeeld/gehangen wordt. Bedoeling is om deze plaatsen allemaal 

in kaart te brengen, en daarna te kijken hoe deze op een veilige manier te bereiken zijn – of 

niet.   

Berlare 
 

1) ’t Bosken 
2) Skatepark 
3) Kasteelpark (en speeltuin kasteelpark) 
4) Pleintje 
5) Warandeplein 
6) ’t Pleintje 
7) Vennepark 
8) Konijnenberg 
9) Privéplein? 
10) Pleintje 
11) Jump plein 
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12) Konijnenberg 2.0 
13) Pleintje aan Ten Berge 
14) Pleintje Daalbos 

 
Overmere 
 

1) Nieuwdonk (en heuvels en gras voor de inkom) 
2) Speeltuin camping 
3) Leegstaand voetbalveld Kloosterlandstraat/Lindestraat 
4) Gemeentehof 
5) Voetbalplein wijk 
6) Atletiekpiste en (oud-)voetbalplein 
7) BMX-parcours 

 
Uitbergen 
 

1) Pleintje aan Raapveld 
2) Pleintje aan Kleine Kouterstraat / Strijpwegel 

 
Donk 
 

1) De eendenkooi 
2) Donkmeer 
3) Speelplein (aan fietspoetsdienst) 

 
 
Andere Ideeën  
 

- Voorstel voor meer politiecontrole tijdens start en einde werking jeugdverenigingen. Bij 
verschillende hemen te maken met ‘zware voeten’. Dus op verschillende momenten 
gevaarlijke situaties.  

- Goedkoper bootje varen op de Donk voor verenigingen. 

- Gratis inkom op de Nieuwdonk voor inwoners Groot-Berlare. 
 

d. Digitalisering  
 

- Website gemeente Berlare is verouderd  

o Niet geoptimaliseerd voor mobile devices 

o Verenigingen niet makkelijk terug te vinden op site 

o Lelijk design => niet uitnodigend om verder informatie op te zoeken 

o Voorbeelden andere gemeenten  

o Vooral problemen met:  

 Uitleendienst: geen één duidelijke pagina waar je alles terugvindt 

 Zaalverhuur: deel van de zalen gebeurt via webshop Berlare … maar ander 

deel moeilijker terug te vinden: waarom niet allemaal in één systeem?  
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 Evenementen aanvragen: duidelijkere info … nu verschillende diensten, maar 

niet eenduidig wat je juist moet doen bij de aanvraag van een evenement.  

o Idee: speelruimtes in Berlare digitaliseren (// speelweefselplan)  

 

e. Subsidies  
 

- Aanpak huidige subsidiereglement om nog meer te stroomlijnen (belangrijkste zaken):  

o Digitaal platform om in te dienen (voordelen verenigingen + vrijetijdsconsulent) 

o Samenstelling commissie herbepalen – transparantie subsidies stimuleren 

o 3 offertes indienen bij aanvraag project 

o Meer op voorhand evalueren (2weken) dan 1 week om op opvolgvragen te 

beantwoorden.  

o Eventueel expert inroepen voor begeleiding en analyse 

o Reglement eenvoudiger maken: soort online brochure met vb. FAQ in verwerkt + 

voorbeeld geven van een ‘ideaal dossier’.  

o Attesten iets minder laten doorwegen – ook kijken naar werking + ledenbestand  

o Belangrijke criteria? Brandveiligheid (meer i.s.m. brandweer, vb. elke 3 jaar controle 

gebouwen) – energiezuinigheid – kindvriendelijkheid  

 

- Aanvullingen naast huidige subsidies:  

o Impulssubsidies  

 Voor verenigingen of losse groepen/jongeren die iets willen organiseren. vb. 

Bar Jardin. Dus zo ook losse jeugd bereiken.  

o Renteloze lening: mogelijk voor alle verenigingen – bij grote infrastructurele werken 

(meer transparantie)  

o Heel grote projecten: nog meer begeleiding vanuit gemeente mogelijk?  

o Fiscale attesten: optimaliseren en minder werk bij de verenigingen leggen.  

- Extra subsidiemogelijkheden voor erkende verenigingen:  
o Reglement rond tentenvervoer en kampvervoer – basisbudget voor alle verenigingen 

indien nodig.  

- Ouders met expertise inroepen: vb. rond brandveiligheid, energie, terreinen, dak, … 

- Overzicht van budget duidelijk gaan weergeven: vb. indexering? Bij algemene stijging leden? 
Wat bij extra vereniging?  

 

 

4. Varia 

Rondje bij alle aanwezigen.  

Algemene conclusies van de avond:  

- Zeer boeiende avond  

- Mag nog meer plaatsvinden! Ruimer verspreid.  
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- Meer met verschillende adviesraden rond tafel zitten – vb. samen advies schrijven? Concreet: 

milieuraad i.s.m. jeugdraad  

- Nieuwe, frisse ideeën gehoord 

Conclusie?  

Na deze avond wordt alles verzameld en gebundeld én hopen we zoveel mogelijk mee te kunnen 

nemen naar een nieuw én jeugdig meerjarenplan 2020 – 2025.   

 

Verslag: Evelien 

 


