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1. Concept praatcafé
De Jeugdraad organiseert een Praatcafé om in kleine groepjes te brainstormen en te
reflecteren over verschillende thema’s. Aan elke praattafel stond een thema centraal
waarover uitgewisseld wordt.
Hieronder kan je een greep uit de reacties en de discussiestof per thema terugvinden.
Op die manier krijgen we een goed beeld over wat er bij jongeren leeft en hoe zij
tegenover bepaalde zaken staan. Hun meningen kunnen een inspiratie zijn voor
toekomstige adviezen, opmerkingen en beslissingen.

2. Praattafel 1: Invulling sportzone omgeving nieuw zwembad
Het nieuwe zwembad zal gebouwd worden achter het huidige. Eenmaal ons huidig
zwembad afgebroken wordt, ontstaat er een lege ruimte op die plaats. Wij vroegen
aan de jongeren wat zij graag ingevuld zouden zien op die plaats maar ook welke
ideeën ze hebben voor de omgeving rondom.
De ruimte vóór het nieuwe zwembad
De ruimte die vrijkomt voor het nieuwe zwembad zou de jeugd graag ingevuld zien
als een polyvalent speelplein. Hierbij vragen ze aandacht voor zowel jong als oud.
Verschillende ideetjes kwamen naar voor zoals een grottencomplex/speleologie voor
de kleine kinderen, klimtoestellen zoals vroeger aan de donkvijver, watertuigen, …
Voor de oudere doelgroep wil men genoeg banken en bomen zodat ouders daar
aangenaam kunnen wachten op hun kind dat ze komen afhalen aan het zwembad.
Ook picknicktafels zouden een leuk idee zijn. Genoeg vuilnisbakken en PMD mogen
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daarbij niet vergeten worden.
De ruimte achter de het nieuwe zwembad (kant van de schelde dus)
Over de vrije ruimte die gelegen is achter het nieuwe zwembad waren de meningen
enorm verdeeld. Wel was iedereen er het over eens dat er geen parkeerplaats mag
komen. Wat waren de verschillend ideeën om deze ruimte in te vullen?
Een groot veld met mogelijkheden tot meerdere sporten. Basisinfrastructuur voorzien
zoals bv. voetbalgoals die ook meteen als rugbygoals kunnen dienen etc… het terrein
zou wat gezelliger kunnen gemaakt worden door het te omringen met wat bomen.
Zo kan het veld ook gebruikt worden voor openluchtevenementen zoals vb. een
openluchtcinema in de zomer.
Een deel van de groep vindt het jammer dat de gratis tennisvelden verdwijnen en
willen deze absoluut terugzien op die plaats.
Verder waren ook nog ideeën zoals een go-cartbaan, een racebaan, een klimzaal,
openluchtpingpongtafels, een buitenzwembad verbonden aan het
binnenzwembad…
Het speelpleintje gelegen voor de atletiekpiste
Als er parking moet bijkomen zou de jeugd het liefst hebben dat die parking op de
plaats van het speelpleintje komt. Zo is de parking wat gebundeld. Ze willen graag
vermijden dat de parking nog meer verspreid wordt.
Indien er reeds voldoende parking is, zou het tof zijn moest ook die ruimte leuk worden
ingevuld door vb. een minigolfterrein aan te leggen, gratis openlucht fitnesstoestellen
te plaatsen zoals je deze ziet langs de Spaanse kust, …
Het skateplein
Daar was geen twijfel over. Het moet blijven bestaan en mag zeker blijven op
dezelfde locatie. Alleen het onderhoud moet beter kunnen. Er komen zelfs jongeren
van Zottegem naar dit pleintje en moeten toch zorgen dat deze willen blijven komen.
Fietsveiligheid
De jongeren vinden dat de sportzone al vrij veilig toegankelijk is voor fietsers. Er moet
wel zeker een nieuw fietspad komen tot aan de ingang van de nieuwe zwembad. Er
mogen daar zeker ook geen nieuwe en voldoende fietsstallingen vergeten worden.
Energie
Tenslotte vragen de jongeren aandacht voor het milieu. Hopelijk werkt het zwembad
op hernieuwbare energie zoals windmolens, zonnepanelen en warmtepompen en er
moeten overal voldoende vuilnisbakken staan voor zowel restafval als PMD.

3. Praattafel 2: Diversiteit in het jeugdwerk
Hoe divers is ons jeugdwerk? Kan iedereen terecht in jouw vereniging: kinderen met
een beperking, gezinnen die het financieel moeilijk hebben, jongeren met een
andere origine? Ervaar je moeilijkheden in het bereiken of behouden van bepaalde
doelgroepen?
We stellen vast dat ons jeugdwerk eigenlijk niet zo divers is. We onthouden uit de
gesprekken dat de verenigingen openstaan voor diversiteit en zich ook inspannen om
dat mogelijk te maken.
Verenigingen die al in aanraking kwamen met leden met een beperking staan
overwegend positief tegenover de inclusie. Verenigingen die daar nog geen ervaring
mee hebben, schatten de moeilijkheden veelal zwaarder in. Onbekend= onbemind?
De extra inspanning die een vereniging wil leveren om lidmaatschap van een kind
met een beperking mogelijk te maken staat in verhouding tot de draagkracht van de
vereniging op dat moment.
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De meeste verenigingen die gezinnen uit zwakkere sociaal-economische klassen
bereiken, gebruiken daarvoor de OK-pas. Het systeem van de ok-pas is niet bij
iedereen goed gekend en de verenigingen vinden dit administratief nogal
omslachtig. Men geeft aan er liever geen reclame mee te maken, omdat de
financiële inspanning door de vereniging wel eens zwaar zou kunnen gaan
doorwegen op hun budget. Men vindt het wel goed dat er een compensatie is via de
werkingssubsidie.

4. Praattafel 3: Wat halen wij uit het ‘Vlaamse regeerakkoord jeugd’
De meesten kennen ons Oudenaards jeugdbeleid al, maar we weten misschien
minder over wat het Vlaamse jeugdbeleid voor ons in petto heeft.
Aan deze praattafel bekijken we de krachtlijnen van de beleidsnota. We trachten
deze toe te passen op ons lokaal jeugdbeleid en zoeken naar aanknopingspunten
waar de werkgroep ‘niet-georganiseerde jongeren’ verder mee aan de slag kan.
Krachtlijnen beleidsnota jeugd
- Toenemende bureaucratisering > plan- en regeloverlast wegwerken
- Inburgering en participatie: Nederlands leren en gebruiken; socio-economische en
socio-culturele participatie
- Stimuleren van inspraak: categoriaal jeugd- en kinderrechtenbeleid.
- Label ‘kindvriendelijke gemeente’
- Charter voor ‘fuif- of kampvriendelijke gemeente’
- Ruimte voor jeugd: toegankelijk en aantrekkelijk?
- Cultuureducatie

5. Praattafel 4: Open tafel met stellingen
Leven en wonen in Oudenaarde
- Er wordt aangehaald dat jeugdverenigingen via de Jeugdraad willen ijveren voor
gratis beurten in het Oudenaardse containerpark voor verenigingen.
- Het station kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Zo staan er vele fietsen in de stalling
die niet meer gebruikt worden. Misschien kunnen briefjes gehangen worden aan alle
fietsen. Fietsen die er na een aantal weken nog onaangeroerd bijstaan, kunnen
opgeruimd worden zodat er meer plaats komt in de fietsenstalling. Tevens wordt het
gebrek aan een roltrap naar beneden aanzien als een gemis voor oudere of
immobiele mensen.
Uitgaan in Oudenaarde
- Het imago van fuifzaal De Qubus is er volgens jongeren de laatste jaren op achteruit
gegaan. De meeste jongeren trekken voor een feestje naar de markt. Ideeën om van
De Qubus opnieuw een bruisende uitgaansplek te maken, zijn het werken met een
blacklist of een identiteitscontrolesysteem en het gezellig aankleden van de zaal.
- Er is een gemis aan een cinemacomplex in Oudenaarde. Niet meteen een grote
keten, maar eerder een gezellige plaats waar tegen democratische prijzen de
nieuwste films vertoond worden.
- Het is niet altijd even eenvoudig om thuis te geraken na het uitgaan, zeker niet
wanneer men buiten het centrum woont. Er is een gemis aan bussen die ’s avonds
laat rijden in de deelgemeenten.
Jeugdraad
- De Jeugdraad is niet zo bekend bij niet-georganiseerde jeugd. Volgende initiatieven
kunnen misschien soelaas bieden: flyers verspreiden en langsgaan in het zesde
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middelbaar, acties zoals de Marktactie om in de kijker te springen, maandbrief in
scholen verspreid, meer in het straatbeeld komen, leerlingenraden aantrekken, enz.
- De verspreiding van een online nieuwsbrief is een hele verbetering.
- Het feit dat de jaarkalender nu ruim op voorhand wordt verspreid is zeer goed. Toch
zou nog meer rekening kunnen gehouden worden met de activiteiten van vb.
gewesten.
- De organisatie van een jaarthemadag wordt fel gesmaakt. In plaats van om de vier
jaar, mag dit evenement gerust om de twee jaar georganiseerd worden.

We zien elkaar graag terug:
Op de jeugdraadquiz: 12/12/14
Op de NY-receptie 30/01/2015
Op de eerstvolgende AV: 13/02/2015 @ jc Jotie
Tot dan!
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