
              15 februari 2021
    

Jeugdraad: Algemene vergadering 

Aanwezig:  Niels Devos (KLJ Wortegem), Margot Naessens (KLJ Wortegem) Matisse Naessens 
   (KLJ Wortegem), Emma Merchie (Speelkriebels), Tayko Vansteenbrugge 
   (Speelkriebels), Stien Vanaerde Tonia Van Merhaeghe (Knipoog), Isabelle Van den 
   Dorpe (schepen), Silke Van der Schaeghe (jeugddienst). 

Afwezig: Sarah Hillaert (Speelkriebels), Amber Boiserie (Speelkriebels), Margot De Reu, 
   Margot De Reycke (KLJ Wortegem), Amber Van Haetsdaele, Lauren Maes, Els Kelem 
   (VBS De Sterrenboom), Johan De Waele (GBS De Kouter), Luna Vaernewyck, , Elena 
   De Ridder (KJL Wortegem), Laurence De Zutter (VBS ’t Hinkelpad). 

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Mentaal welzijn bij jongeren 

Onderzoek wijst uit dat de coronacrisis de mentale druk die kinderen en jongeren ondervinden 
verhoogt. Filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=1h4I3WznKuo&list=PL44x8teHwHAYvGDvCdc2HFZpwjqrkct_3
&index=1.  

Wat deden andere gemeenten / jeugdraden al: 

- Kortrijk: grote bevraging Oe Ist? https://sway.office.com/Cst8WDJjEWT5LmkC?ref=email 
- Laarne: Goodie enveloppe opgestuurd naar alle tieners tussen 12 en 15 jaar. 
- Heel wat gemeenten laten tieners en jongeren zelf aan het woord op sociale media. 
- Affligem: post-corona droomkaartjes verzamelen, vijf dromen worden ook effectief 

gerealiseerd. 

Hoe kunnen we als jeugdraad, en als gemeente, kinderen en jongeren ondersteunen in deze tijd? 

We versturen een enveloppe naar alle jongeren tussen 16 en 24 jaar: 

- Enkele leuke gadgets (stressbal, latje,…). 
- Informatie over waar ze terecht kunnen met vragen of een gesprek. 
- Een aanbod om een babbelwandeling te doen met een andere jongere. Ze kunnen zich 

hiervoor aanmelden via een online formulier.  

https://www.youtube.com/watch?v=1h4I3WznKuo&list=PL44x8teHwHAYvGDvCdc2HFZpwjqrkct_3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1h4I3WznKuo&list=PL44x8teHwHAYvGDvCdc2HFZpwjqrkct_3&index=1
https://sway.office.com/Cst8WDJjEWT5LmkC?ref=email


3. Project Aanstekers 

Aanstekers is een webtool gratis aangeboden door Bataljong waarmee we ideeën kunnen 
sprokkelen bij de jongeren in de gemeente. Jongeren kunnen ideeën toevoegen aan de pagina van 
Wortegem-Petegem en kunnen ideeën ‘aansteken’ met het lampknopje onder het idee.  

Iedereen is heel enthousiast over de webtool, en wil ermee aan de slag. We starten met enkele 
ideeën zodat de pagina niet leeg blijft staan. Vervolgens verspreiden we de tool op sociale media en 
vertellen we het door.  

In de toekomst kunnen we de tool ook gebruiken voor specifieke vragen waarbij we een tijdlimiet 
kunnen bepalen.  

 

4. Varia 

 

- Aangezien er een mailadres nodig is om aan te melden voor Aanstekers werd een mailadres 
voor de jeugdraad aangemaakt: JeugdraadWP@gmail.com. 

 

Volgende vergadering: Dinsdag 4 mei om 19u30 


