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1. Goedkeuring reglement gemeentelijke accommodatie
Jeugdraad keurt het reglement goed en heeft geen opmerkingen bij het vernieuwde
reglement.

2. Aanvraag projectsubsidies
VVWZ vraagt 2x een projectsubsidie aan voor volgende activiteiten;
1. Halloweenwandeling
2. Beachvolleybaltornooi
Advies jeugdraad:
Zij geven een negatief advies voor beide aanvragen.
Ze verwijzen naar het Subsidiereglement Projectsubsidie – Jongerencultuursubsidie. De
Halloweenwandeling en het beachvolleybaltornooi zijn beide activiteiten die al meerdere
jaren bestaan. Projectsubsidie is bedoeld voor vernieuwde activiteiten/evenementen helpen
op te starten. Ook stellen zij zich de vraag of sportverenigingen aanspraak kunnen maken op
deze jeugdsubsidies? Is een sportvereniging een socio-culturele vereniging?
Verder vinden ze het jammer dat de surfclub voor niet-leden pas toegankelijk is vanaf 18 uur.
Graag zouden zij in de zomer ook door de dag de mogelijkheid willen krijgen om te gaan
volleyballen en iets te gaan drinken.

3. Advies meerjarenplanning

Opdracht 1: beoordelen van stellingen

1. De gemeente moet het particuliere jeugdwerk blijven ondersteunen en moeten dit op dezelfde
manier blijven doen?
Advies jeugdraad: Tevreden van de ondersteuning van de gemeente. Er mogen nog meer vormingen
georganiseerd worden. Liever meerdere avonden in het jaar dan 1 volledige dag. Vorming is
belangrijk en nuttig voor de jeugdleiders.

2. De gemeente voorziet voldoende ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Er worden de
nodige ontmoetingsplaatsen voorzien en het vrijetijdsaanbod wordt onder de loep genomen en
uitgebreid met de nodige faciliteiten en activiteiten voor jongeren.
Advies jeugdraad: Ze kijken uit naar de sportzone met speeltuin. Graag willen zij hier ook inspraak in.
Hangplaatsen voorzien waar wifi is. Dit blijkt voor de tieners/jongeren belangrijk te zijn, misschien
kan hier in de sportzone ook rekening mee gehouden worden?. Het aanbod voor kinderen en tieners
lijkt goed te zijn.
3. De gemeente voorziet onvoldoende acties rond de bevordering van participatie aan het
jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties
Advies jeugdraad: initiatieven zoals “iedereen doet mee”. We hebben geen weet of we met deze actie
veel kinderen hebben bereikt. Het blijft een moeilijke opdracht om kinderen en jongeren in
maatschappelijk kwetsbare situaties te bereiken.
4. de gemeente organiseert voldoende Initiatieven die betrekking hebben tot jeugdcultuur?
Advies jeugdraad: Er mogen meer initiatieven rond jeugdcultuur georganiseerd worden. (comedy,
muzikale avonden vb. jazz-avond…). De subsidie pot jeugdcultuur moet blijven maar deze moet meer
bekend gemaakt worden zodat meer verenigingen hier gebruikt van gaan maken.
5.Het vrijetijdsaanbod in de vakantieperiodes is voldoende aantrekkelijk?
Advies jeugdraad: Het aanbod is uitgebreid en aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen. Het aanbod
van de verschillende jeugdverenigingen meer aandacht geven in de gemeentelijke communicatie. Het
zou leuk zijn om hun info en foto’s op te nemen in het grabbelpasboekje. Deze wordt 2x in het jaar
(zomer en paasvakantie) gepubliceerd.

Opdracht 2: vraag-antwoord

Kinderen en jongeren worden voldoende gehoord in Zutendaal. Als zij iets willen realiseren kunnen
ze gemakkelijk terecht bij de gemeente via de jeugddienst, jeugdraad….
Advies jeugdraad: De jeugdraad meer bekendmaken en opentrekken naar niet georganiseerde jeugd.
Een inspiratie dag organiseren waar alle jongeren naar toe kunnen komen. Voor jonge kinderen een
enquête op school of op de buitenspeeldag organiseren.

De jeugdraad speelt een belangrijke rol in het geven van hun mening bij verschillende projecten Vb.
sportzone, fietsring, tournée musical…
Advies jeugdraad: dit moeten zeker blijven gedaan worden. Mag misschien zelfs nog meer gebeuren.
Hoe kunnen we het jeugdbeleid nog beter maken in Zutendaal?
Rond welk thema kunnen er in Zutendaal nog projecten georganiseerd worden?
Advies jeugdraad: Drugs en alcohol preventie

4. Kiezen van nieuwe voorzitter
Laura heeft aangegeven om te stoppen als voorzitter bij de jeugdraad, we zijn dus opzoek
naar iemand anders. Zijn er geïnteresseerden?
Nieuwe secretaris Jeugdraad ipv Nathalie? Tegen volgende JR kandidaat stellen.
Cédric Nijst is mogelijk kandidaat voorzitter
Evelen Ghelft is mogelijk kandidaat penningsmeester
Hier wordt volgende jeugdraad op teruggekomen.

Kampvervoer ksa en wirwar
Juiste uren en data worden doorgegeven via mail aan de jeugddienst.
Varia
Buitenspeeldag volgende week woensdag
Wir war en KSA komen helpen.

