
              8 november 2021
    

Jeugdraad: Algemene vergadering 

Aanwezig: Emma Merchie (Speelkriebels), Arthur Moerman (KLJ Wortegem), Stien 
Vanaerde (KLJ Pelmo), Margot Naessens (KLJ Wortegem), Tonia Van 
Merhaeghe (Knipoog), Jana Verbrugge (KLJ Pelmo), Mattis Naessens (KLJ 
Wortegem),  Isabelle Van den Dorpe, Silke Van der Schaeghe 
 

Afwezig: Laurence De Zutter (VBS ’t Hinkelpad), Tayko Vansteenbrugge 
(Speelkriebels), Margot De Reu, Els Bostyn (VBS De Sterrenboom), Johan De 
Waele (GBS De Kouter), Luna Vaernewyck, , Elena De Ridder (KLJ Wortegem),  
Amber Boiserie (Speelkriebels),   

 

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Agenda werkjaar 2021 – 2022 
- Sinterklaasronde:  

o KLJ Pelmo: Sint gevonden uit Izegem die wil komen op 27 november.  
o KLJ Wortegem: 5 december   

- Nieuwjaarsreceptie:  
o Vrijdag 4 februari: KLJ Wortegem 

- Pretparkuitstap: 
o Zondag 8 mei naar Walibi met de bus (Pelmo: 22 + 4 leiding, Wortegem: 70 leden + 

20 leiding).  
- EHBO voor leiding 

o Zaterdag 12 maart om 19u00.  

 

3. Aanstekers 

Tien ideeën toegevoegd: 

- Een wandeling om je hart te luchten: 34 stemmen 
- Korte work-out sessie’s: 28 stemmen 

Vroeger bestond er in het domein de Ghellinck een fitometer, daar zijn ze mee bezig. 



In Oudenaarde is er iets gelijkaardig aan den donk. Obstacles die je in den donk gratis kan doen in 
het bos.  

We willen een openbare facebookgroep die kan groeien met de tijd en waar jongeren zelf in actie 
kunnen schieten. 

In de groep van Petegem zijn er mensen die al zo een voorstellen doen.  

- Activiteiten voor jongeren: 27 stemmen 
o Er is een gewestactiviteit voor jongeren in het domein in april.  

We verdelen de affiches van ‘Aanstekers’ op de volgende jeugdraad (en nieuwjaarsreceptie) om het 
nog extra te verspreiden.  

Is er nog nood aan blokplaatsen? Er is niet echt vraag naar. De meesten blijven op kot, of gaan naar 
andere plaatsen in Gent om te studeren. Het was wel leuk dat het kleinschalig was. Arthur luistert 
bij de rest van de leidingsploeg of er nood is aan een en houdt ons op de hoogte. 

4. Ruimte voor jongeren 

Wat maakt van openbare ruimte, een plaats voor jongeren?  

https://www.mentimeter.com/s/b0c6d8d6c2e6bf040392d2bd2ed209fc/f0e281ea42d9/edit?  

Iedereen vult drie woorden in.  

We overlopen de woorden.  

- Waarom is dat zo belangrijk? 
- Hoe kan je dat tot uiting brengen? 
- Kan je een voorbeeld geven van waar dat al zo is? 

Muziek 

- Dat vinden ze altijd leuk, je voelt je meteen meer welkom als er muziek is, goede sfeer. 
- In de Ruffel bijvoorbeeld achtergrond muziek opzetten of de radio die aan staat. 
- In het jeugdhuis van Oudenaarde zijn er Spotifylijstjes waar je je eigen muziek aan kan 

toevoegen. 

Warmte 

- Gezelligheid, vuurkorfjes in de winter, kampvuuravond voor beide KLJ’s 
- 11 december wintercafé KLJ Wortegem 
- Domein de Ghellinck met verschillende standjes zoals de kerstmarkt 

Een schommelnest is het eerste waar tieners naartoe trekken.  

https://www.mentimeter.com/s/b0c6d8d6c2e6bf040392d2bd2ed209fc/f0e281ea42d9/edit


Schommels en hangmatten die kunnen blijven hangen zijn leuk. Ecologische lampjes die op zonlicht 
werken.  

Clublokaal 

- Het is gemakkelijker dat je echt een vast plekje hebt waar je kan afspreken, een locatie of 
iets overdekt. Zoals het jeugdcentrum in Waregem, met een skatepark bij enz. Je ziet daar 
heel veel gasten, je organiseert dan iets wel op een dag, maar dan hebben ze ook ruimte 
errond. Er is daar wel altijd iemand aanwezig.  

- Bijvoorbeeld de kantine in de Ghellinck.  
- Gaan ze vanuit Wortegem tot de kantine gaan? Nee, eerder het idee dat dat zo een gebouw 

zou kunnen zijn. 
- In de wijk is een speeltuintje minder toegankelijk omdat het in een wijk is. Te kleinschalig 

om met een groep te gaan, en te veel sociale controle, je hebt het gevoel dat je de mensen 
daar stoort.  

- Jeugdhuiswerking. De jongeren die zich willen inzetten voor de jeugd zitten meestal al in 
een KLJ. Wortegem-Petegem is vrij groot en moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer, ik 
zou mijn kind niet naar de Ghellinck laten fietsen onder de twaalf jaar vanuit Petegem, je 
moet dan de Kortrijkstraat over.  

Samenkomen 

- Een beetje hetzelfde als het clubhuis, dat je met een vriendengroepje samen naar op een 
plaats kan afspreken. 

- Vroeger spraken we af op café, en gingen we daarna nog uit. Nu zijn er niet zoveel cafés 
meer. Tempo is wel een stamcafé van veel jongeren.  

- We gaan meestal gewoon bij iemand van onze groep thuis, prédrink thuis of gaan kaarten 
bij iemand thuis.  

Iets om op te zitten 

- Iets om op te hangen, er zijn wel al veel banken bijgekomen dus dat is positief. De banken in 
Petegem worden ongelooflijk veel gebruikt. Moet dat in de andere dorpskernen uitgebreid 
worden. Er is ook iets als een Mexicaans zitje dat meer gesloten is, meer als een huisje.  

Overdekt 

- Overdekte zitplaatsen.  
- Afspreken in de Tempo of te wel bij iemand thuis. Als de cafés gesloten waren, en je mocht 

maar met een paar mensen afspreken, dan spraken we af aan het bankje achter de 
voetbalvelden. Vroeger kwamen we ook samen aan het voetbalveld zelf. Om wat te 



voetballen. Als je overdekt wil zitten, dan ga je eerder bij iemand thuis of op café. Aan het 
domein kruipen ze in de hokjes van het voetbalplein. 

- Als dat wel wat verscholen zit, is dat misschien wel aantrekkelijk om naartoe te trekken.  

Openbaar vervoer 

- Het openbaar vervoer in WP is nogal aan de mindere kant. Ik heb zelf mijn rijbewijs, maar 
als ik de bus moet nemen moet je erop letten dat je voor 19u00 een bus hebt, want daarna 
kan je ernaar fluiten, of in het weekend kan je zeker niet uitzitten. Dat is echt wel een ramp. 
Dat houdt jongeren ook tegen om iets te gaan doen.  

- De belbus moet je ook 48u op voorhand reserveren, en dan kan dat ook niet altijd rijden, of 
moet je een hele lange route meerijden. Er komt nu een verandering dat er op zaterdag ook 
terug een bus zal rijden. Het probleem van ’s avonds is daarmee niet opgelost. Als ze willen 
uitgaan kunnen ze niet terugrijden.  

- Taxi’s? in Oudenaarde worden er wel vaak taxi’s genomen tussen locaties, de moonshine 
legde dan zelf taxi’s in. Taxicheques zijn misschien wel interessant omdat er in WP zelf niets 
te doen is, Oudenaarde en Waregem zijn al een heel eind. Arthur werkt met een bobsysteem 
als ze uitgaan maar het zijn dan altijd dezelfden die moeten bob zijn. Taxicheques zijn wel 
interessant.  

- Momenteel kan je al een deel van je Buzzypass terugkrijgen: Silke communiceert in de groep 
hoe je dit kan doen.  

- Taxi’s worden vooral gebruikt als we op reis gaan.  
- Als we met veel zijn, zullen we wel vlug zo een taxibusje bestellen, meestal via Taxi De Meyer.  

 

Toegankelijkheid 

- Rolstoelvriendelijk is misschien niet altijd het van het, ons lokaal (pelmo) is wel 
rolstoelvriendelijk, maar in Wortegem kan je zelfs niet in het lokaal geraken.  

- Wat ook een probleem is, is als je met een rolstoel moet rijden waar die grasdalen liggen, 
dat is dus niet te doen met een zwaar persoon, is dus een groot probleem.  

- Rolstoelbushaltes zijn er niet. 
- Alles wat nu nieuw is moet rolstoeltoegankelijk zijn, maar buiten denken we daar misschien 

te weinig aan. Waar aan gewerkt wordt, denken we er wel aan.  

 

Waar gaan jongeren vandaag naartoe in de gemeente? 

- Momenteel is dat meestal naar het jeugdhuis in Oudenaarde. Meestal is dat bij iemand thuis 
of samen op café gaan. Bijna altijd buiten de gemeente.  



- We gaan ook nog vaak naar de kudu lodge, het is daar gezellig zitten en met de 
gezelschapsspelletjes 

- Er komt een nieuw koffiehuis, dat lijkt leuk!  
- Meestal spreek je iets later op de avond af en het domein is niet het veiligste en meest 

verlichte plek waar je wil afspreken, het is ook niet zo toegankelijk, je moet al in de buurt 
van Elsegem zijn of met de auto voor je naar daar gaan. Enkel de belbus stopt daar, zeer 
spijtig dat er daar in de Kortrijkstraat geen bushalte is.  

- Tempo 

 

Hoe kunnen we de openbare ruimte in de gemeente verbeteren voor jongeren?  

- Aan de Ruffel komt er extra kleuterruimte.  
- Een ideaal plekje voor zo een ronde ligschommel is aan dat picknickbankje van de 

Wortegemse feesten. Er zouden daar ook toiletten kunnen komen. Openbare toiletten zijn 
meegenomen in het RUP. Er zijn daar veel fietsers die daar lunchen en genieten van het 
uitzicht, dus onafhankelijk van KLJ Wortegem. Voor Knipoog ook ideaal.  

- Momenteel kan je in Petegem enkel naar het toilet in de Ruffel als het open is, een openbaar 
toilet zou wel een meerwaarde zijn.  

- Er is een openbaar toilet op het kerkhof in Wortegem.  
- Aan het schoonste plekje komen er ook super veel fietsers.  

 

5. Varia 
- Niels kan nog altijd de rekening zien van de jeugdraad. We wijzigen dit naar Stien en iemand 

van KLJ Wortegem.   

 

Volgende vergadering: 4 februari 2021. 

 


