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1. Opvolging vorig verslag
Het vorig verslag werd per ongeluk niet meegestuurd met de Nieuwsbrief.
De meerderheid vindt het interessanter om nog een aparte mail te ontvangen in
plaats van het verslag zelfstandig op te zoeken op de site.

2. Jonggezegd.be
Jonggezegd is een project vanuit Oost-Vlaanderen rond inspraak.
Op de site is het mogelijk om je mening te uiten over je eigen stad of gemeente.
Heb je opmerkingen of wil je iets kwijt? Met een titel, korte beschrijving en het
aanduiden van een specifieke plaats, kan je je mening kwijt! Op die manier krijg je
een mooi overzicht en kan de jeugdraad met veel terugkerende thema’s aan de
slag! Het gebruik van de site kan ook anoniem.

3. Activiteiten


EVALUATIE

o Praatcafé
De thema’s van de vorige editie waren: locatie oude zwembad, nieuwe
Vlaamse regelgeving, diversiteit en wonen/werken…
De Werkvorm werd in het verleden altijd goed onthaald. Het laatste thema
werd bewust vrijgehouden om ruimte te creëren voor eigen inbreng. Dit
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jaar gingen de spontaan gekozen thema’s over de fietsenstallingen,
uitgaan…

o Jeugdraadquiz
De jeugdraadquiz was een succes. Het niveau was evenwichtiger dan
voorbije jaren, het was origineel(bijvoorbeeld ‘lettersoep’ ronde)… In het
algemeen een geslaagd evenement!

o Ny-Receptie
Ambiance! Verder geen opmerkingen.



UITNODIGING

o Muzikantentrefdag 14/03

Op zaterdag 14 maart gaat de muzikantentrefdag door in de Brandwoeker.
Het concept is dat muzikanten, zowel beginners als professionals, kunnen
deelnemen aan verschillende workshops. Dit is gratis maar vooraf inschrijven is
noodzakelijk. De inhoud van de workshops zal nog worden meegedeeld op
de site. Op het einde van de dag kunnen de muzikanten tonen wat ze
geleerd hebben. De mogelijkheid zit er in dat de dag met een grote naam
wordt afgesloten maar daar bestaat nog geen zekerheid over.
Meer informatie? www.oudenaarde.be onder ‘vrije tijd’, ‘De Woeker’,
‘muzikantentrefdag’

o Jeugdzone De Ronde:
De jeugdzone De Ronde zal op dezelfde plaats staan als vorig jaar. Het
concept blijft hetzelfde. Er zal gezorgd worden voor een muziekinstallatie, een
groot scherm en een bar. Heb je interesse om met je vereniging te helpen
achter de bar? Of voor randanimatie te zorgen? Gelieve dat voor vrijdag
20/02 te laten weten via jeugdcentrumoudenaarde.be (geen kosten, de
inkomsten worden verdeeld onder de helpende verenigingen).
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o Jeugdraadcup @ Donk: 25/04
De jeugdraadcup zal dit jaar, naast de leiding en de 16+, ook openstaan voor
alle jongeren van Oudenaarde (16-30 jaar). Het thema zou dit jaar ‘Spartacus
Run’ zijn. De nadruk zal voornamelijk op de hindernissen liggen in plaats van
het lopen. De meerderheid vond dit een goed idee. Eén team bestaat uit een
4 à 5-tal personen.

o 8/05 vormingscarrousel
Dit jaar zou de vormingscarrousel doorgaan op vrijdag 8 mei, zet deze datum
alvast in je agenda! Er werden een paar ideeën gesprokkeld voor mogelijke
thema’s. De populairste waren: ‘EHBO’, ‘imago’ en
‘verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid’.

o Bierfeesten
In het algemeen blijft het concept van de Bierfeesten hetzelfde. Al is er wel
sprake om meer te doen dan alleen ’s nachts. Meer informatie volgt.
Kandidaten om de bar open te houden, kunnen zich vanaf nu melden via
jeugdraad@oudenaarde.be. Op de volgende AV (= 15/05) worden de
verenigingen uitgeloot.

4. Uitwisselingsrondje kwalitatieve projecten
We ontvingen in totaal 12 projecten.













Litoziekla: een lokaal voor Litoziekla (= niet weerhouden)
Chiro Eine: ledenwerving
VKSJ St-Jozef: ledenwerving
Chiro Bevere: Communicatie (extern)
DVA: bekendmaking in Mullem
Chiro Melden: veiligheid
KSA Oudenaarde: communicatie (intern)
Scouts Ename: efficiënter gebruik van materiaal en terrein
Zap: stagebeoordeling en –begeleiding
Kazou: eco in de jaarwerking
KSA Mater: EHBHO: eerste hulp bij hernieuwer opleiding
KLJ Ename: band leiding + 20werking, communicatie is beter.

De meeste verenigingen zijn ondertussen al van start gegaan met hun eigen project.
Ook voor de verenigingen zonder project werd het duidelijk dat kleinschalige
projecten perfect mogelijk zijn. Hopelijk kunnen we volgend jaar een aantal nieuwe
projecten verwachten, al blijft de deelname natuurlijk vrijblijvend!
De kwalitatieve insteek bij het subsidiereglement is geïnspireerd op een visietekst en
werd verder uitgewerkt door de werkgroep. Oudenaarde is de eerste gemeente die
zo’n werkvorm in een reglement heeft gegoten. Andere gemeenten en jeugdraden
zijn wel nieuwsgierig naar deze manier van werken!

5. Inspraak heraanleg Markt
Het stadsbestuur had, eind vorig jaar, een afvaardiging van de verschillende
adviesraden uitgenodigd om de toekomstige plannen met de markt voor te stellen.
We onthouden:
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Mobiliteit




Nieuwe verkeersstroom, rondpuntfunctie verdwijnt (wel nog mogelijk voor
openbaar vervoer).
Het plein wordt opgesplitst: de parkeerfunctie daalt (1/3) en de pleinfunctie
stijgt (2/3). De daling in parking wordt wel gecompenseerd op andere
plaatsen
Zone 30

Fietsen


Extra fietsstallingen, geen apart fietspad

Plein




Bomen en bankjes
Ondiepe waterpartij als speels element rond bestaande fontein
Gebruik van paaltjes om doorsteek over plein te verhinderen

De heraanleg van de markt zal in verschillende fases gebeuren. Wegens
bodemverontreiniging is de timing nog onzeker. Evenementen die doorgaan op
de markt gaan tijdelijk verplaatst worden maar er worden geen dingen
geschrapt.

6. Kalenderrondje
WANEER
21/02
28/02
07/03
07/03
21/03
21/03
28/03
28/03
04/04
25/04
25/04
?

WAT
Spaghettiavond
Quiz
boulles de berlins-verkoop
Dropping
Repair café
Dropping
Medewerkersavond
Spaghettiavond
Eat it
Open Air
Jaarconcert
Betoging tegen hoger
inschrijvingsgeld

WIE
VKSJ St. Jozef
Jong Groen
KLJ Ename
Ksa oudenaarde
KSA Eine
JH canavia
Chiro Eine
KSA Mater
KLJ
Nootuitgang
Jong Socialisten

WAAR
Zaal ‘t Eeckenhof
PZ Ename
Kaster
Brandwoeker
Mullem
JH canavia
Zaal De Kring
Kerk Nederename
Salons Mantovani

7. Varia
 Kinderrechtencommissaris Bruno Vannobbergen publiceerde een
tabel over geweld tegen minderjarigen (zowel lichamelijk,
emotioneel als seksueel). In het jeugdwerk is er (globaal) minder
geweld dan in het gezin, op school of in de sportclub!
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 Jeugddienst zoekt jobstudenten en vrijwilligers voor de Paas- en
zomervakantie. Zowel de folder als het aanvraagformulier kan je
terugvinden op www.jotie.net onder ‘medewerkers’,
‘jobstudenten’.
 De jeugdraad heeft een nieuwe website! www.jeugdraadoudenaarde.be
Volgende Algemene Vergadering: 15/05/2015 @ JCJotie
De AV die voorzien was 27/03 is geschrapt!
Tot dan!
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