Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
29/03/2013
Aanwezigen:

Julie De Wolf (speelplein Zap); Annelies Willekens (Club Live Crew); Lynn
Vilyn (KSA Eine); Mathias D’Hondt, Maëthé Desmet (jeugdorkest
Nootuitgang); Folke D’Haeyer (jong Groen); Miel De Venter, Bert Vander
Beken (Kazou); Bart Blondeel, Joris Saerens (Chiro Bevere); Céline De
Roeck; Laura De Roeck (VKSJ St-Jozef); Stijn Vandenbroucke (KSA Mater);
Katrien Goeminne, Katrijn Opsomer (Scouts Ename); Jeroen Heyse, Jolien
Deventer (Chiro Melden), Niels Craeye, Maxime Blyau (Fanfare Hanske De
Krijger); Phillippe Cousaert (Jeugdhuis Canavia); Paulien Blondeel, Dries Van
Audenaerde (KSA Oudenaarde); Evy Gillijns (Milieudienst); Jens Van
Heuverswijn (ACV); Jorien De Vos (audiologe), Kiara De Bouver (JAC); Pieter
Orbie (Schepen van jeugdbeleid), Ruben Tirions; Tijs Rotsaert, Michiel
Bauters, Stijn Vandenabeele, Mathias De Praeter, Emmelien Merchie, Eline
Huysman, Gilles Eeckhaut, Tars Kestelyn, Michiel Bekaert, (geïnteresseerde
jongeren), Sofie Nobels (jeugdconsulent)

Verontschuldigd: Maarten Galland, Valentine Spanhove (KSA Mater); Marjan Beugnies
(Gezinsraad); Politie Vlaamse Ardennen; KLJ Ename; Aaron Timpermans
(Club Live Crew); Annelies Van Huffel, Marie Crombez (KSA Eine); Pol
Reynaert (Jong Groen); Evelyne Meerpoel (VKSJ St-Jozef); Marthe
Gousseau, Jo Vande Weghe (geïnteresseerde jongeren).

Wat moet zeker doorgegeven worden aan jeugdraad je vereniging?
www.graafeengatwineenvat.be
jeugddienst zoekt jobstudenten!
Info nieuwe geluidsnormen
Korting op oordoppen: www.eenenaloor.be
Vraag je nieuwe fuifdraaiboek op de jeugddienst.
Er kunnen nog enkele inschrijvingen bij voor de jeugdraadcup.
Werk mee aan onze terrasactie en geef je mening over de markt op 20/04.
Schrijf tijdig in voor de vormingscarrousel op 26/04, speciale sessie voor groepsleiding.
Winnaars dj-contest spelen op bierfeesten.

1. Opvolging vorig verslag
Het vorig verslag werd goedgekeurd, zonder opmerkingen.

2. Jobstudenten


Actie ACV: graaf een gat en win een vat

Jens van het ACV aan het woord: In April 2013 zijn er in totaal 34 vaten
verstopt in Vlaanderen. Het vat kan gewonnen worden door jeugd (nietwerkenden) vanaf 15 jaar. Voor meer info kan je terecht op
www.graafeengatwineenvat.be. De actie heeft als doel de wetgeving van
studentenarbeid onder de aandacht te brengen en het ACV-center meer
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bekend te maken bij de jongeren. De aanwezigen kregen een infobundel
mee.



Jeugddienst zoekt m/v

De jeugddienst zoekt voor de begeleiding van allerlei activiteiten
(speelpleinwerking, krullewiet, tieners, kleuters, voor én naopvang,
activiteiten voor kinderen met beperking) jongeren/jeugdwerkers die
willen meewerken als vrijwilliger (mét vrijwilligersvergoeding), als
jobstudent of als monitor (statuut tijdelijke tewerkstelling in de socioculturele sector).
Voor mee info, taakomschrijvingen, kandidaturen kan de bundel
‘jobstudenten’ opvragen op de jeugddienst! Kandidaturen indienen tegen
15/04.

3. Fuifbeleid


Nieuwe geluidsnormen

Evy Gillijn (milieuambtenaar Stad Oudenaarde) verduidelijkte de nieuwe
wetgeving over geluidsnormen die sinds januari 2013 van kracht is.
Hieronder een beknopt overzicht. Wie meer info wenst kan de presentatie
opvragen of fuifdraaiboek raadplegen.
Wat is nieuw vanaf 2013?
VLAREM => indeling op basis van geluidsniveau (i.p.v. op oppervlakte)
=> 3 grote klassen!
a)</= 85
dB(A)

vb. Café, fuif in een
tent, …

b)</= 95
dB(A)

c) </=
100dB(A)

vb. Qubus, festival,
…

Hierbij wordt enkel het geluid
van de muziek gemeten (niet
van publiek). De
omgevingsnormen worden
binnenshuis gemeten.
Meldingsplicht = klasse 3
milieuvergunning aanvragen!
Voorwaarde= meten of
begrenzen.
Omgevingsnormen worden in
openlucht of in aanpalende
woning gemeten.
milieuvergunning klasse 2
aanvragen!
Voorwaarde= meten of
begrenzen + oordoppen
voorzien.
Omgevingsnormen worden in
openlucht of in aanpalende
woning gemeten.
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Afwijkingen
Op niveau a en b kan je tot 12 maal per jaar een afwijking aanvragen,
bij bijzondere gelegenheid. Of niveau c bestaan GEEN afwijkingen. Er
mag NIET boven die 100 dB over 60min. gegaan worden. Je aanvraag
voor zo een afwijking stuur je 8 weken op vooraf naar de milieudienst.
Het Schepencollege beslist over de aanvraag. (Aanvraagformulier in
bijlage bij fuifdraaiboek).
Bij een afwijking mag je niet vergeten dat de voorwaarden uit de
overeenkomstige categorie dan gelden (meten / begrenzen /
oordoppen). Bij een afwijking kunnen bijkomende voorwaarden
opgelegd worden.
In Oudenaarde mag er enkel in de Qubus boven de 85 dB gegaan
worden. Enkel daar is een milieuvergunning klasse 2 aangevraagd! Dus
op alle andere plaatsen moet men onder de 85 dB blijven tenzij er een
afwijkingsmogelijkheid is aangevraagd. Voor tent- of openluchtfuiven
moet er altijd een afwijking aangevraagd worden.
Er worden in Oudenaarde geen afwijkingen verleend voor private
activiteiten.
Afwijkingen gelden doorgaans tot 02u (voor een vrije dag) en tot 01u
(voor werkdag). Daarna val je terug op de het standaard toegestane
geluidsniveau.
Wat zijn de gevolgen van overtreding op die nieuwe wet?
Controle volgt doorgaans na een klacht. Bij een klacht wordt nagegaan of
er een afwijking aangevraagd werd. De afwijking laat een hoger
geluidsniveau toe tot 02.00u.De politie grijpt in eerste instantie in wanneer
het geluid na dit einduur. De politie kan ook controleren of de opgelegde
voorwaarden nageleefd worden (meten / registreren / begrenzen /
oordoppen).
De politie kan wel eventueel een GAS-boete opleggen via het
politiereglement. Vb. ook straatlawaai.
Campagne Provincie
Eén en al oor => campagne van de provincie => oordoppen op maat met
korting! = tijdelijk!: www.eenenaloor.be of www.facebook.com/1enaloor



Gehoorschade

Jorien De vos (audiologe) werd uitgenodigd om op de AV jongeren ervan
bewust te maken hoe schade aan het oor ontstaat en welke gevolgen dit
kan hebben. Jorien benadrukte ook nog eens het belang van het gebruik
van oordoppen (en liefst deze op maat) omdat zo veel schade vermeden
wordt.
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Nieuw fuifdraaiboek 13.0

Er is een nieuwe update van het fuifdraaiboek beschikbaar (versie 13,
maart 2013). Deze werd rondgedeeld op de vergadering en kan gratis
opgehaald worden op de jeugddienst. Het fuifdraaiboek is enerzijds een
naslagwerk waarin alle relevante wetten en regels uitgelegd worden en
anderzijds een stappenplan bij het organiseren van evenementen. Er
zitten naast wetgeving ook praktische tips en een hele resem
aanvraagformulieren of sjablonen bijgevoegd.

4. Adviezen
 Terugkoppeling advies zwembad
Het Schepencollege neemt onze voorstellen mee in de onderhandeling met
de toekomstige partner.

 Terugkoppeling vraag GAS
Het Schepencollege stelt voor om de GAS-regeling op de algemene
vergadering te laten voorstellen door de Politie.

 Aanvraag projecttoelage
KSA Oudenaarde vraagt een projecttoelage aan voor hun Bondsfeest op 5
en 6 april. Er worden dan 2 theatervoorstellingen door de leden gegeven in
’t Schoolcomplex , n.a.v. hun 80-jarig bestaan. De algemene vergadering
ging unaniem akkoord en formuleert een positief advies aan de stad.

5. Activiteiten
 Jeugdraadcup:
13/04/13
=> nog enkele plaatsen vrij.
Wie wil mag een tweede ploeg van zijn
jeugdbeweging inschrijven, voor zover
het nog niet vol zit.
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 Terrasactie: 20/04/13
Ludieke actie om ons ideeën over de ‘toekomstige’ stad in de kijker te
zetten. We koppelen hieraan een fietsactie waarbij we zoveel mogelijk
leden van de jeugdbeweging op de fiets willen om zo te tonen hoe we
problemen creëren in het verkeer. We gaan ons allen samen ook proberen
met te fiets te parkeren, wat opnieuw zal aantonen dat er ruim
onvoldoende fietsstallingen zijn! De actie vindt plaats tussen 11u en 17u.
Op fiets worden jullie verwacht om 14u30! Iedereen die met de fiets
aanwezig is zal ook een ijsje krijgen.
Er zijn postkaarten uitgedeeld die jullie kunnen bewerken om aan te tonen
hoe jullie onze stad in de toekomst zien. Die dag zullen deze ook kunnen
worden ingediend.

 Vormingscarrousel: 26/04/13
Er zijn 4 sessies, waaronder 1 speciaal voor groepsleiding. Zie uitnodiging
in bijlage. Gelieve tijdig in te schrijven ( = voor 23/04!) via
jeugdraad@oudenaarde.be.

 Bierfeesten: 28 en 29/06
Na loting werden onze “barpartners” bepaald:
KSA Oudenaarde op vrijdagavond.
KSA Mater op zaterdagavond.

We openen beide avonden met
lokaal talent en daarvoor
organiseren jeugdraad en
jeugdhuis Canavia een dj-contest:

https://www.facebook.com/events/632939900053774/?context=create
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6. Kalenderrondje
WANEER
30/03
30/03
30/03
31/03

WAT
Beursfuif
Frietkotavond
Eat it (frikandelcontest)
Jeugdbar op de Ronde

WAAR
Canavia
Lokaal Bevere
3sleutels Mater
Minderbroederstraat

Bondsfeest

WIE
Jeugdhuis Canavia
Chiro Bevere (keti’s)
KSA Mater
Chiro Melden,
Jeugdhuis Canavia en
KSA Oudenaarde
KSA Oudenaarde

05-06/04
(19u)
13/04
13/04
20/04
21/04
14/07

Party
Spaghetti-avond
jaarconcert
BBQ
The big jump

Club Live Crew
Chiro Melden
Nootuitgang
KSA Eine
MOW

D(r)onk
De Linde-Melden
Mantovani
De Kring -Eine
Donk

Schoolcomplex - Leupegem

7. Varia
Op vrijdagavond 19/04 om 19 gaat er in de Brandweerkazerne opnieuw een
vormingsavond “brandveiligheid voor jeugdwerkers” door. Inhoudelijk is het
dezelfde sessie als die van november 2011. De sessie is ingericht voor
omliggende jeugdraden. Maar als er mensen zijn die het in 2011 gemist
hebben, kunnen zij gerust aansluiten op 19/04. Meer info en inschrijvingen via
jeugddienst.

Volgende Algemene Vergadering: 17/05/2013 – tot dan!
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