Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
19/09/2014
1. Opvolging vorig verslag
Het vorig verslag werd goedgekeurd, zonder opmerkingen.

2. Nieuwe regeling containerpark
Wettelijk gezien is alle afval dat niet afkomstig is van gezinnen; bedrijfsafval
(ook dat van verenigingen).
Wie bedrijfsafval naar het containerpark wil brengen, moet een aanvraagformulier overmaken aan de Milieudienst. Aan de hand van de opgevraagde
gegevens wordt bepaald of men al dan niet in aanmerking komt (vb. bedrijf
dat chemisch afval produceert zal niet in aanmerking komen). Indien toelating
wordt gegeven, wordt de aanvrager een bedrijfsnummer toegekend op het
aanvraagformulier. Met dit formulier kan je bij de financiële dienst een
beurtenkaart aanschaffen: €80 (niet verkrijgbaar op het containerpark). Deze
kaarten staan op naam en zijn onbeperkt geldig in de tijd. Bij het aanmelden
bij het containerpark (enkel op dinsdag en donderdag VM: 9u- 11u!) stempelt
de toezichthouder de kaart af.
Hoeveelheid: - max 4 kubiek afval per week in max 2 beurten
- afzeteenheid is 1 kubiek, mag verschillende materialen bevatten
Kostprijs:
- €8 / kubiek voor papier, karton, glas, piepschuim, landbouwfolie
en schroot
- €16 / kubiek voor tuinafval, grofvuil, houtafval, harde plastics
en inert bouw- en sloopafval

	
  

opmerkingen:
- We vinden het terecht dat de vervuiler betaalt. Afwijkingen voor
verenigingen zouden ertoe kunnen aanzetten om in naam van de vereniging
afval te deponeren.
- Hogere kostprijs bedrijfsafval in vergelijking met particulier afval (vb. 1
kubiek grofvuil is 5 euro ipv. 16 euro).
- De beperkte toegangsuren en –dagen zijn voor vrijwilligers bij verenigingen
moeilijk.
- verenigingen moeten op een verantwoorde manier omspringen met afval en
zorgen dat we niet het containerpark van anderen worden…
- bij grote opruimacties komt het misschien voordeliger uit om een container
aan huis te huren bij een privé-firma?

3. Voorstelling nieuwe schepen
Pieter Orbie zegt de politiek vaarwel om een nieuwe carrière uit te bouwen als
directeur Welzijn (o.a. bevoegdheid jeugd) bij het provinciebestuur.
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Lieven Cnudde volgt hem, sinds 01/07/14, op als schepen voor jeugdbeleid .
De kersverse schepen (CD&V) is directeur bij de Bernardusscholen, woont in
Heurne en brouwt bier. Hij wil tijdens deze legislatuur horen wat de jeugd
denkt / wil en de sector jeugd / adviesraad ‘au-serieux’ nemen.

4. Donk
Stad Oudenaarde heeft de Donk gekocht. De site bestaat uit enkele percelen,
met een bepaalde bestemming (vnl. recreatie). We laten de aanwezigen
kennismaken met het terrein via een fotozoektocht.
In kleine groepjes werden voorstellen geformuleerd. Je kan de standpunten en
voorstellen nalezen in het advies.

5. Activiteiten
§ EVALUATIE
- Bierfeesten: gezellig, goeie muziek, veel volk, stelling was leuk.

- BedankingsBBQ: goede dj’s, bandje paste minder in concept, veggie
was lekker, nieuwe traiteur maar vleesjes waren niet super.

§ UITNODIGING
- Dag van de jeugdbeweging: 17/10: ontbijt door de jeugdraad op
kleine Markt vanaf 7u. Na 16u is de organisatie in handen van jh
Canavia.

6. Varia
§

§
§
§

De jeugdraad stapt over op een digitale nieuwsbrief voor alle communicatie.
Voortaan ontvang je geen mails meer met verslag en uitnodigingen, maar enkel
een nieuwsbrief. De vergaderingen zijn open voor iedereen. Wie interesse heeft in
de agendapunten, kan steeds aansluiten.
Deadline subsidiedossiers= 30/09. Vergeet niet de kwaliteitsprojecten op te nemen
in dossier.
Wie o wie was zo ondankbaar om op de bedankingsBBQ een brandblusser leeg te
spuiten en de jeugddienst daardoor op de kosten te jagen. Opbiechten aub!
KLJ Ename: kreeg enkele jaren geleden tijdelijk een lokaal, maar dat wordt nu
verkocht, waardoor de KLJ terug op straat komt te staan. Er is nog geen oplossing
in zicht. Op de Gemeenteraad van 29/09 wil de KLJ zijn achterban én het
jeugdwerk mobiliseren, meer info volgt via KLJ.

Volgende Algemene Vergadering: 07/11/2014 om 20U
We zijn dan te gast in het nieuwe lokaal van KSA
Oudenaarde (meerspoort Zuid): parkeren op parking PIVA
Tot dan!
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