JEUGDWERKBELEIDSPLAN ZELZATE 05-07
0

MAATSCHAPPELIJK KADER

0.1
9.1.1

FEITEN EN MENINGEN
GEMEENTEBESTUUR

CONTACT
Gemeentebestuur, Grote Markt 1, 9060 Zelzate
Tel: 09/342.20.20, fax: 09/342.20.21
Mail: Sophie.acke@zelzate.be
BURGEMEESTER
SCHENKELS John, bevoegd voor algemene zaken, brandweer, politie, informatie en
openbaarheid van bestuur, begroting,ruimtelijke ordening ,verkeer, energie, openbare
werken en gebouwen.
SCHEPEN VOOR JEUGD
TOLLENAERE Paul, tweede schepen, bevoegd voor onderwijs, cultuur, huisvesting,
ontwikkelingssamenwerking, jeugd en financiën.
De volledige samenstelling en bevoegdheden van het College van Burgemeester en
Schepenen is als bijlage ingevoegd.
SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD
SP.a-ZOW: 14
VLD VVD: 5

CD&V: 2
PVDA: 2

GEMEENTESECRETARIS
DE MEYER Willy, Sint-Sebastiaanstraat 44, 9060 Zelzate
GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST
ACKE Sophie, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate, tel.: 09/345.95.69, fax: 09/345.87.43
GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD
Voorzitter : Jörge Engels, Assenedesteenweg 183, 9060 Zelzate
De volledige ledenlijst van de jeugdraad is als bijlage ingevoegd.
STUURGROEP JWBP 2005-2007
Voorzitter : Sarah Laureys, Tunnellaan 55, 9060 Zelzate
De volledige ledenlijst van de stuurgroep JWBP is als bijlage ingevoegd.

JWBP 2005-2007

-1-

0.1.2

DEMOGRAFIE

Bevolkingsaantal en dichtheid
•
•
•

Aantal inwoners op 01/01/2004:
Oppervlakte Zelzate:
Bevolkingsdichtheid:

0.1.3

12.116
14 km²
865 inwoners/km²

BEVOLKINGSEVOLUTIE

Bevolkingsevolutie 2001 - 2003
Tabel 1
Jaar
2001
2002
2003

Aantal inwoners
12.113
12.051
12.116

Tabel 2
Aantal geboorten (plus)
Aantal overlijdens (min)
Natuurlijk saldo
Aantal aankomsten
Aantal vertrekken
Migratiesaldo

2001
106
118
-12
484
451
+33

2002
112
147
-35
571
565
+6

2003
97
136
-39
571
436
+135

TOTAAL SALDO

+21

-29

+96

Bevolkingssamenstelling
Tabel 1: afkomst
Totaal aantal niet-Belgen
608
Waarvan afkomstig uit EG-landen
484
Waarvan afkomstig uit niet EG- 124
landen

5,01 % van de totale bevolking
3,99 % van de totale bevolking
1,02 % van de totale bevolking

Tabel 2: leeftijdsgroepen (op 31 december 2003):
LEEFTIJD
0 – 5 jaar
6 – 12 jaar
13 – 15 jaar
16 – 18 jaar
19 – 25 jaar

AANTAL
696
732
251
244
769

PROCENT
5,74%
6,04%
2,07%
2,01%
6,34%

TOTAAL 0-25
TOTAAL
ZELZATE

2.692
12.116

22,21%
100%

•

Bevolkingscijfer vrij stabiel
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•
•

Het aandeel niet-Belgen is vrij hoog
Aandeel jeugd (22,21%) is relatief laag

0.1.4

SOCIAAL-ECONOMISCH PROFIEL

Jeugdwerkloosheid
Tabel : overzicht gecontroleerde werklozen (januari – december 2003)
UVW – 25 jaar
2003
Maart
Juni
September
December

MANNEN
41
30
31
30

VROUWEN
26
28
40
35

TOTAAL
67
58
71
65

PERCENTAGE
11.40%
10.07%
11.78%
11.27%

Jonge Leefloners
•

Actueel leven 110 personen van een leefloon uitbetaald door het OCMW. Het aandeel
–25 jarigen bedraagt 9% (10 personen). 6 Van de 10 personen (-25) zijn nog
schoolgaand. 2 personen hebben een kind ten laste, 1 jongedame is zwanger.

ZELZATE : VASTSTELLINGEN

•
•
•
•
•
•
•

Zelzate ligt aan de Nederlandse grens, is dicht bevolkt met een stedelijk karakter;
Het kanaal Gent – Terneuzen snijdt de gemeente doormidden: er is daardoor een
duidelijk onderscheid tussen Zelzate-Oost en Zelzate-West;
Door de zware industrie aan het kanaal heeft Zelzate een geschiedenis en een profiel als
arbeidersgemeente;
Het aantal inwoners steeg in de voorbije drie jaar met 4.
22,21% van de bevolking is jonger dan 25 jaar
Oorzaken: de bevolking veroudert, er zijn heel wat alleenstaanden, jonge mensen
verlaten Zelzate om dichter bij hun werk te wonen en bij gebrek aan bouwgronden.
Daarnaast stellen wij ook vast dat Zelzate gemiddeld de oudste bevolking heeft van
Oost-Vlaanderen.

0.1.5

GEMEENTELIJK JEUGDWERKBELEID

Gemeentelijke jeugddienst
De gemeentelijke jeugddienst is gevestigd in de gemeentelijke technische dienst, Suikerkaai
4, 906O Zelzate. Tel. 09/345.95.69, fax 09/345.87.43. Sophie Acke is tewerkgesteld als
medewerkster van de jeugddienst.
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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08.00u – 12.00u en 13.00u – 17.00u
08.00u – 12.00u en 13.00u – 17.00u
08.00u – 12.00u en 13.00u – 17.00u
08.00u – 12.00u en 13.00u – 17.00u
08.00u – 12.00u en 13.00u – 17.00u
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Opdrachten
• Ombudsfunctie ten aanzien van het lokale jeugdwerk waarbij informatie verzameld wordt
en eventuele problemen geïnventariseerd en voor verdere oplossing behandeld worden;
• Schakelfunctie: ondersteuning en coördinatie van de bestaande jeugdwerkinitiatieven, de
verschillende diensten en instellingen betrokken bij het jeugdwelzijn enerzijds en het
lokaal bestuur en de overheid anderzijds;
• Coördinatie, informatie, administratie, promotie van (nieuwe)initiatieven en stimulans voor
jeugdbeleid in het algemeen en jeugdwerking in het bijzonder.
Een overzicht van het volledige takenpakket van de jeugddienst vindt u in bijlage.
Vrijwilligers op de jeugddienst
Jeugdwerk heeft een traditie van vrijwilligerswerk. Ook het gemeentelijk jeugdwerk steunt op
deze vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de jeugddienst letterlijk voor hen "open" staat. Het
aantal vrijwilligers dat zijn weg vindt naar de jeugddienst is totnogtoe eerder beperkt.
Evaluatie
•
•

•

De Jeugddienst is nog steeds te weinig gekend
De gemeentelijke jeugddienst van Zelzate bestaat uit een voltijdse medewerkster. Het
takenpakket van de jeugddienst is echter zodanig uitgebreid dat voor organisatie van
bepaalde activiteiten beroep moet gedaan worden op vrijwilligers (bv. Roefeldag,
drugspreventie campagne).
De gemeentelijke jeugddienst ondersteunt en controleert verschillende initiatieven, nl. de
jeugdraad, de gemeentelijke speelpleinwerking, de jeugduitleendienst. Ze neemt ook de
organisatie op zich van gemeentelijke projecten i.v.m. de jeugd: kindergemeenteraad,
drugspreventie campagne, weerbaarheid van de kinderen en de jaarlijkse Roefeldag,
waaraan steeds meer kinderen deelnemen. Ze doet een opvolging van de stuurgroepen
en fungeert als informatiepunt in de brede zin van het woord. Ze streeft een
samenwerking na met andere diensten die zich naar het breder jeugdbeleid richten, bv.
speelruimteplan, sportdienst, de scholen, het OCMW.
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1

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN

1.1
1.1.1

FEITEN EN MENINGEN
PARTICULIERE JEUGDWERKINITIATIEVEN

Aantal jeugdwerkinitiatieven
De gemeente Zelzate telt 7 jeugdwerkinitiatieven, met name:
• 4 jeugdbewegingen nl. Chiro “Brug”, Chiro “Samjolé”, VVKSM “Vuurtorengroep en FOS
“De Kievit”
• jeugdgroepering voor amateuristische kunstbeoefening nl. de jeugdtoneelgroep Triangel
• gespecialiseerde jeugdorganisaties nl. Jeugdverbroedering en jeugdbrandweer
In bijlage is een overzicht ingevoegd met een gedetailleerde identificatie van de Zelzaatse
jeugdbewegingen en –verenigingen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de
identificatiegegevens die de jeugdorganisaties elk werkingsjaar moeten afgeven.
Ledenaantal
In 2003 telden alle jeugdwerkinitiatieven samen ruim 490 leden. Verdeeld volgens
jeugdorganisatie geeft dit het volgende beeld:
VERENIGING
LEDEN
1. Chiro “Brug”
88
2. Chiro “Samjolé”
118
3. VVKSM “Vuurtorengroep 80
4. FOS “De Kievit”
100
5. Jeugdverbroedering
10
6. Triangel
69
7. Jeugdbrandweer
25
Een voorstellingsfiche per vereniging bevindt zich in bijlage
Evaluatie: In de voorbije jaren heeft de georganiseerde jeugd meer aansluiting gevonden bij
de kinderen en jongeren. Uit de Klikson2 resultaten blijkt dat 27.2% van de steekproef (10 tot
16jaar) aangesloten is bij een jeugdbeweging. 23.9% was vroeger lid, maar nu niet meer. De
meerderheid verlaat de jeugdbeweging omdat het hen niet meer interesseert.
1.1.2

GEMEENTELIJKE JEUGDWERKINITIATIEVEN

Speleotheek
• Bibliotheek voor gezelschapsspelen waar kinderen die kunnen ontlenen. Wanneer het
jeugdontmoetingscentrum er komt, zal de speleotheek hier worden ondergebracht. Dan
wordt ook een speelhoek voorzien. Voorheen is er op de jeugddienst voorlopig
voldoende plaats. De jeugdconsulent neemt het beheer hiervan op zich. Het
lidmaatschap van de speleotheek zal in de jeugdraad besproken worden. De
speleotheek richt zich naar kinderen tot 16 jaar en meer bepaald naar maatschappelijk
achtergestelde kinderen en jongeren. Dit door de inschrijvingsgelden zo laag mogelijk te
houden. In 2005 zal 2000 € voorzien worden voor de aankoop van materiaal. In 2006 en
2007, wordt dit bedrag geëvalueerd.
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Preventie
• Er wordt een bedrag van 1500 € voorzien.
• Preventie wordt niet langer beperkt tot drugspreventie. Alcohol, tabak, gezond eten, …
zijn thema’s die aan bod kunnen komen.
• De bestaande drugpreventie projecten en het overleg worden wel verder ondersteund.
Zo blijft het DPP project van de politie, gegeven aan de zesde leerjaren van alle lagere
scholen van de gemeente, zeker jaarlijks verder lopen. De leden van het overleg komen
om de twee maanden samen. Jaarlijks wordt een projectweek georganiseerd, gericht op
alle jongeren. Via de scholen worden deze jongeren dan best bereikt.
Laagdrempelige activiteiten jeugddienst
• Totaal budget: 5.000 €
• Door de steeds geringere medewerking bij middenstanders en bedrijven, werd besloten
om de jaarlijkse Roefeldag in 2004 voor de laatste maal te laten doorgaan.
• Er wordt een nieuwe stuurgroep opgericht voor de organisatie van een nieuw
gemeentelijk initiatief, waarbij we de drempel naar maatschappelijk achtergestelde
kinderen en jongeren zo laag mogelijk willen houden. De stuurgroep zal bestaan uit
vrijwilligers, al dan niet afkomstig uit het bestaande jeugdwerk. Het voorziene budget zal
voor dit initiatief zal 4.000 € bedragen.
• In 2005 worden ook voor het eerst crea-namiddagen georganiseerd. We beginnen op
maandelijkse basis en naar gelang van het succes hiervan, kan worden overgegaan op
een wekelijkse werking. In 2006 vindt een eerste evaluatie plaats. De inkomprijs van de
crea-namiddagen zal niet meer dan 0.5 € per kind bedragen. Voor de aankoop van het
crea-materiaal wordt 1.000 € per jaar voorzien.
• Uit de Klikson2 resultaten blijkt dat bijna 70% van de bevraagde jongeren interesse heeft
voor creatief bezig zijn.
Gemeentelijke speelpleinwerking
• De vakantieopvang en de speelpleinwerking zijn sedert 1998 afzonderlijk georganiseerd.
De speelpleinwerking gaat door elke werkdag vanaf de eerste week van juli tot de
voorlaatste week van augustus, telkens van 13u30 tot 17u30 en is bedoeld voor alle
kinderen van 6 tot 12 jaar.
• Wij streven samen met de sportdienst (sportkampen) een zo ruim mogelijk aanbod na
voor de kinderen van onze gemeente tijdens de grote vakantie. We zien in dat
speelpleinwerking geen vakantie-opvang is.
• Er zullen drie reglementen worden opgesteld: een huishoudelijk reglement, een
functiebeschrijving voor monitoren en een werkingsreglement.
• De gemeentelijke jeugddienst stelt tijdens juli en augustus monitrices/monitoren ter
beschikking voor de speelpleinwerking in de namiddag. De monitoren vormen een heel
belangrijke pijler van een vakantiewerking, misschien wel de belangrijkste. Daarom
kunnen alle Zelzaatse jongeren vanaf 16 jaar met een monitorbrevet of
onderwijsopleiding als monitor/ monitrice aan de vakantiewerking deelnemen. Ook
Zelzaatse jongeren vanaf 16 jaar zonder brevet kunnen als stagair meewerken.
• Het budget van 4.958 € wordt opgetrokken tot 6.000 € voor de speelpleinwerking. Dit
bedrag wordt besteed aan de aankoop van materiaal, het organiseren van activiteiten en
uitstappen en aan de jaarwerking voor de monitoren.
• Wij willen proberen om tijdens de zomervakantie een soort van straathoekwerk te
organiseren, waarbij één of twee monitoren zich verplaatsen naar de wijken waar een
hoog percentage jeugd woont. Zij zullen dan met behulp van spelmateriaal ter plaatse
spelen met de kinderen.
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Andere gemeentelijke jeugdinitiatieven
•

•

•
•

In oktober 2004 vond de eerste editie van een jongerenfuif, georganiseerd door de
gemeentelijke feestcommissie, in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst,
plaats.
Door het gemeentelijk feestcomité wordt jaarlijks het Paashazenspel en het
Sinterklaasfeest georganiseerd. Hieraan werken monitoren en monitrices van het
jeugdwerk mee als begeleider.
Door de gemeentelijke sportdienst wordt tijdens de schoolvakanties sportkampen voor
kinderen van 3 tot 15 jaar georganiseerd.
De gemeentelijke bibliotheek organiseert jaarlijks de Jeugdboekenweek.

Verhouding particulier en gemeentelijk jeugdwerkinitiatieven
De binding tussen enerzijds het gemeentelijk initiatief en anderzijds het particulier initiatief
ontstaat o.a. door de medewerking van monitoren uit de particuliere jeugdwerkvormen
binnen bv. de speelpleinwerking, het Paashazenspel en de Roefeldag (ook uit andere
vrijwilligers bv. uit oudercomités).
1.1.3

JEUGDPROJECTEN EN INTERNATIONALE UITWISSELINGEN

Rol van jeugdverbroedering in internationale uitwisseling:
Stimuleren van de Europese éénwording;
Organiseren en uitwisselen van bezoeken en activiteiten met onze zustersteden;
De jeugd betrekken bij het verstevigen van de Europese banden inzake onze
verbroedering.
1.1.4
•

•
•

DIRECTE ONDERSTEUNING

Het jeugdwerk kan subsidies ontvangen via het subsidiereglement. Dit subsidiereglement
wordt per jaar opgevolgd (in samenhang met het jaarplan) en duidelijker, eenvoudiger en
doorzichtiger gemaakt.
Dit reglement bepaalt voor wie de subsidies tellen, het budget dat wordt verdeeld, de
voorwaarden, de procedure en formaliteiten waaraan moet voldaan worden.
Voor de uitgebreide voorwaarden en de procedures van aanvraag en uitbetaling
verwijzen we naar het subsidiereglement in bijlage. U vindt hieronder een beknopt
overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden.

Projectsubsidie
•

•
•
•

De projectsubsidie blijft behouden op het niveau van het JWBP 02-04, namelijk 7.440,00
€ en dient ter ondersteuning van projecten georganiseerd door erkende
jeugdverenigingen, een samenwerking tussen erkende jeugdverenigingen of jongeren
tussen 18 en 25 jaar, woonachtig te Zelzate.
Om van een project te spreken, dient voldaan te worden aan de voorwaarden
vooropgesteld in het subsidiereglement.
Elke vereniging mag maximum 2 keer per jaar beroep doen op de projecttoelage.
Overschotten van dit budget worden bij de werkings- en bivaktoelage gevoegd.

Werkings- en bivaktoelage
•

•

De werkings- en bivaktoelage bedraagt 6.560 € en wordt onder de erkende
jeugdverenigingen verdeeld volgens een puntensysteem, zoals beschreven in het
subsidiereglement. Met het puntensysteem streven wij naar een optimale ondersteuning
van de werking van de verschillende verenigingen.
Theater Triangel kan hier bovenop rekenen op een vaste toelage van 744 € en de
jeugdverbroedering, een gemeentelijk initiatie, op 620 €.
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Projecttoelage aan derden
• Er wordt een nieuw budget vrijgemaakt van 3.000 € voor de ondersteuning van
projecten met maatschappelijk belang.
• Het is de bedoeling dat scholen, die op dit vlak een groot bereik vinden bij hun
leerlingen, van deze ondersteuningsmogelijkheid op de hoogte worden gebracht.
• De projecttoelage wordt opgenomen in het subsidiereglement.
Het jeugdwerk kan ook nog een beroep doen op een kadervormingtoelage (zie hoofdstuk
Kadervorming), toelage voor kansarmenwerking (zie toegankelijkheid van het jeugdwerk) en
het jeugdinfrastructuurfonds (zie hoofdstuk jeugdwerkinfrastructuur)
1.1.5

MATERIELE ONDERSTEUNING

Infokanalen van de gemeente
•
•

Er kan gebruik gemaakt worden van de ruimte voorzien in de gemeentelijke infokrant om
jeugdwerkinitiatieven bekend te maken.
Jaarlijks verschijnt een jeugdkrant, waarin de jeugdverenigingen de kans krijgen om
informatie te plaatsen.

Infokiosk
•

Rechtover het gemeentehuis komt een infokiosk van de jeugddienst. Hiervoor wordt
een budget voorzien van 2.500 €. Het is de bedoeling dat deze kiosk zal dienen als
een informatiepunt voor kinderen en jongeren.

•

Deze manier van informeren komt uit de Klikson2 resultaten als de beste manier naar
voren. Een jeugdkrant komt op de tweede plaats.

Gebruikstoelage
•
•
•

Momenteel bedraagt het budget voor de gebruikstoelage 620 €.
De gebruikstoelage geldt voor het gebruik van sportinfrastructuur in en buiten de
gemeente.
De voorwaarden, de wijze van aanvraag en van uitbetaling van de toelage, alsook van
controle op de opgegeven cijfers, wordt geregeld in het subsidiereglement.

Bivakvervoer
•
•
•

•

Het bivakvervoer wordt integraal ten laste genomen door het gemeentebestuur en dit via
de gemeentebegroting (personeel en materiaal).
De kostprijs hiervan wordt geraamd op 1.735 € personeels- en materiaalkosten (0,37 €/
km voor gebruik vrachtwagen).
Nadere afspraken i.v.m. het tijdstip en de organisatie van bivakmateriaal dienen te
worden gemaakt tussen de jeugdraad en het gemeentebestuur, gezien het
bivakmateriaal meestal dient te worden vervoerd tijdens periodes waarin het personeel
van de technische dienst druk bezet is (feesten, kermisweekends, weinig personeel
wegens verlof, enz.).
Daarom zal de jeugdraad de organisatie van het bivakvervoer van alle jeugdverenigingen
centraliseren. De gezamenlijke aanvraagbrief zal in onderling overleg worden opgesteld
tijdens de jeugdraadvergadering, zodat alle verenigingen op een evenredige wijze aan
bod kunnen komen. Deze brief zal dan worden doorgestuurd naar het schepencollege.

Gemeentelijke uitleendienst
•

Bij de gemeentelijke jeugd uitleendienst kan volgend materiaal uitgeleend worden
gezelschapsspelen: dropping- en kampeermateriaal; sportmateriaal; verlengkabels;
projectiemateriaal; verkleedkostuums; CD/ cassette sound mixer, enz …
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•

Alle Zelzaatse jeugdbewegingen en –verenigingen aangesloten bij de jeugdraad kunnen
gratis gebruik maken van materialen. Deze dienst is sedert juli 1998 ondergebracht in de
technische dienst.
De aankopen voor de gemeentelijke jeugd uitleendienst worden gedaan via de
overschotten van een aantal toelagen en een toelage van 2.480 €.

•

1.1.6
•

INSPRAAK

Alle leden van de jeugdraad werden regelmatig uitgenodigd op de vergaderingen van de
stuurgroep.
Op 3 maart 2004 vond een inspraakmoment voor de jeugd plaats in het gemeentehuis.
De bekendmaking hiervan gebeurde door oproepen in het reclameblad en affiches. Het
verslag is te vinden in bijlage.
Zelzate nam deel aan de Klikson2 bevragingsmethode. 92 tieners woonachtig te Zelzate
werden op deze manier bevraagd.

•

•

VASTSTELLINGEN
•

De 4 jeugdbewegingen beschikken over voldoende gevormde leiding. De
jeugdbewegingen kunnen steeds financiële tussenkomst krijgen via het
kadervormingfonds uit het JWBP.
Het jeugdwerk kan beroep doen op een gemeentelijke service m.b.t. vervoer
kampmateriaal, kopieerdienst jeugddienst en gebruik infrastructuur.
De gemeentelijke subsidies die aan het jeugdwerk worden gegeven, zijn vooral gericht
op het ondersteunen van de werking (werkingsubsidies, kadervormingsubsidies,). De
jeugdraad krijgt bovendien een toelage voor het organiseren van een jaarlijkse
springdag.
De niet-georganiseerde jeugd maakt geen gebruik van projectsubsidies.

•
•

•
VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR
• De gemeentelijke activiteiten moeten meer bekendheid krijgen: speelpleinwerking,
sportkampen, …
• Er wordt overwogen met de jeugdverenigingen om gedurende enkele weken in de
zomervakantie een tienerwerking, dit is een speelpleinwerking voor tieners, te
organiseren. Deze tienerwerking richt zich op tieners van 13 tot 16 jaar.
• Er is nood aan een ontmoetingsplaats, waar kinderen en jongeren creatief en actief
kunnen bezig zijn.

1.2

DOELSTELLINGEN EN CONCRETE ACTIES

1.2.1 DE STRUCTURELE ONDERSTEUNING VAN HET JEUGDWERK VERDER EVALUEREN
Concrete doelstellingen





Het budget voor de ondersteuning van het jeugdwerk via de bestaande werking- en
kampsubsidies blijft minimaal op hetzelfde peil behouden (6.560€)
Het subsidiereglement met onder andere regeling voor werking- en kampsubsidies wordt
regelmatig geëvalueerd en aangepast in samenspraak met de betrokken
jeugdorganisaties.
De hoogte van de toelage voor de ondersteuning van het jeugdwerk moet mee evolueren
met de werking en de activiteitsgraad van jeugdorganisaties; het puntensysteem zorgt
hiermede voor. Dit puntensysteem moet voor iedereen duidelijk worden.
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Modaliteiten






Het budget van de werkingskosten blijft minimaal behouden op het budget van 6.560€.
Minstens de jeugdorganisanisaties die nu worden ondersteund worden uitdrukkelijk
uitgenodigd bij de regelmatige evaluatie van het huidige reglement en het invoeren van
eventuele aanpassingen;
De gemeentelijke jeugddienst neemt het initiatief tot evaluatie en eventuele herziening en
dit jaarlijks voor de zomervakantie;
Het reglement voorziet dat eventuele overschotten het lokale jeugdwerk ten goede
komen.

Beoogd Resultaat

In 2007 staat het reglement volledig op punt en worden de jeugdverenigingen optimaal
ondersteund.
6.560,00 €
Kosten
1.2.2 JONGERENONTMOETING STIMULEREN EN MEER ONDERSTEUNEN
Concrete doelstellingen
•

Een jeugdontmoetingscentrum oprichten. In dit JOC worden ondergebracht: de jeugddienst,
de jaarwerking van de speelpleinwerking, de speleotheek, een polyvalente ruimte voor o.a. de
crea-namiddagen en een jeugdhuis. Er is ook behoefte aan een fuifruimte, waarbij overlast tot
het minimum beperkt wordt.

Modaliteiten
•
•
•

•
•

Zodra de elektriciteitsmaatschappij haar intrek neemt in de voorziene gebouwen, komt de
huidige vesting vrij. Deze is reeds eigendom van de gemeente.
De idee omtrent dit gebouw werd op een hoorzitting voor de Zelzaatse jeugd positief onthaald.
Wanneer het gebouw effectief vrij komt, vindt een nieuwe hoorzitting plaats, waarop de
jongeren uit de gemeente worden uitgenodigd. Hierop wordt nagegaan of er voldoende
geïnteresseerde en bereidwillige jongeren zijn voor de oprichting van een JOC.
Er zal een raad van bestuur worden opgericht voor het JOC bestaande uit ½ leden van de
jeugdraad en ½ niet georganiseerde jeugd.
Het jeugdhuis, dat wordt ondergebracht in het JOC, wordt in consessie gegeven. De
verantwoordelijke dient lid te worden van de jeugdraad.

Beoogd Resultaat
•

Uiterlijk december 2007 beschikt de gemeente over een Jeugdontmoetingscentrum
Reeds in de begroting van 2004 werd 25.000 €
Kosten
euro voorzien voor de inrichting van het JOC.
Dit bedrag wordt jaarlijks herbegroot. De
inrichting zal via een stappenplan gebeuren.

JWBP 2005-2007
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1.2.3 DE ORGANISATIE
ONDERSTEUNEN

VAN

PROJECTEN

NAAR

DE

JEUGD

STIMULEREN

EN

Concrete doelstellingen
•

De bestaande projectsubsidie voor jeugdverenigingen en samenwerkingsverbanden tussen
jeugdverenigingen en niet-georganiseerde jeugd, blijft behouden op het niveau van vorig
JWBP, nl. 7.440 €.

•

De jeugdraad behoudt het recht op een subsidie van 2.480 € voor de organisatie van
springdag, een project voor kinderen tot 12 jaar, gevolgd door een jongerenfuif.

•

Er komt een projecttoelage aan derden van 3.000 €. Deze toelage kan verkregen worden door
scholen of niet-georganiseerde jongeren die projecten organiseren met maatschappelijk
belang, zoals activiteiten die de mogelijkheid aan de jeugd bieden om over bepaalde
problematieken na te denken, informatie in te winnen, enz.

•

Het lage drempel projectbudget van de jeugddienst bedraagt 5.000 € en staat in het kader van
laagdrempelige activiteiten, waardoor de maatschappelijk achtergestelde jeugd de
mogelijkheid krijgt om aan alle gemeentelijke initiatieven deel te nemen. De crea-namiddagen
en nieuwe activiteit worden door middel van dit budget bekostigd.

•

Voor de speleotheek wordt in 2005 2.000 € voorzien voor de aankoop van het eerste
spelmateriaal.

•

Aan preventie wordt een budget van 1.500 € toegekend. Samen met het preventie-overleg van
de gemeente, wordt jaarlijks een project georganiseerd in het kader van thema’s zoals drugs,
alcohol en tabak en welzijn in de bredere zin van het woord.

Modaliteiten
•

•

•
•
•

•
•

Het huidige budget blijft behouden op 7.440 € voor de ondersteuning van projecten
georganiseerd door jeugdverenigingen, samenwerkingsverbanden tussen jeugdverenigingen
en niet-georganiseerde jeugd. Eventuele overschotten gaan naar het plaatselijke jeugdwerk;
‘Projecten’ wordt breed gedefinieerd: het belang van de doelgroep (jeugd) en het
vernieuwende karakter van projecten vormen twee belangrijke elementen. Ook internationale
projecten kunnen verder ondersteund worden met een projectsubsidie.
Voor de projectsubsidie aan derden, wordt een budget van 3.000 € vrij gemaakt. De scholen
worden op de hoogte gebracht van deze ondersteuningsmogelijkheid.
De evaluatie van de ingediende projecten gebeurt door de jeugddienst en het college van
burgemeester en schepenen.
Het reglement moet nadrukkelijk en opvallend gepromoot worden bij jongeren en de
jeugdorganisaties. Dit gebeurt via folders en andere gebruikelijke communicatiekanalen maar
ook via scholen en persoonlijk contact met individuele jongeren.
De jeugddienst vraagt advies bij de jeugdraad over de meest optimale besteding van het
werkingsbudget rond laagdrempeligheid, maar houdt de organisatie in eigen handen.
Aan preventie wordt, in tegenstelling tot vroeger, nu een afgelijnd bedrag van 1.500 € besteed.
De jeugddienst organiseert samen met het bestaande overleg, een jaarlijks preventie-project
en ondersteunt bestaande projecten rond drugspreventie.

Beoogd Resultaat
•
•
•
•

De georganiseerde jeugd blijft minstens op hetzelfde niveau projecten organiseren
Minstens 1 maar per jaar wordt een project van maatschappelijk belang georganiseerd door
derden en ondersteund door de jeugddienst
In september 2005 opent de speleotheek en starten de crea-namiddagen
In juni 2005 vindt het eerste project plaats van de jeugddienst en in 2007 is het succes
geëvenaard aan de voormalige Roefeldag.
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Kosten

•
•
•
•
•
•

Jaarlijks 7.440 € voor projecten uitgewerkt
door de jeugdorganisaties
2.480 € voor project jeugdraad
3.000 € aan derden
5.000 € voor lage drempel projecten van de
jeugddienst
2.000 € voor de speleotheek
1.500 € preventie

1.2.5 MATERIËLE ONDERSTEUNING VIA DE UITLEENDIENST BETER ORGANISEREN
Concrete doelstellingen
•

Het werkingbudget voor de ondersteuning van het jeugdwerk via de bestaande uitleendienst
blijft minimaal op hetzelfde peil behouden;

•

De huidige regeling in verband met kampvervoer door het gemeentebestuur blijft behouden.

Modaliteiten
•
•

•
•

Het budget is minimaal 2.480 €.
Minstens de jeugdorganisaties die nu gebruik maken van de uitleendienst worden uitgenodigd
bij de regelmatige evaluatie van het huidige reglement en het invoeren van eventuele
aanpassingen. De huidige waarborgregeling wordt mee in de evaluatie opgenomen. Ook de
technische dienst wordt hierbij betrokken;
De gemeentelijke jeugddienst neemt het initiatief tot evaluatie en eventuele herziening en dit
jaarlijks voor de zomervakantie;
Jaarlijks worden in een bijeenkomst van de jeugdraad de jeugdorganisaties gepolst naar
voorstellen in verband met nieuw aan te kopen materiaal. Deze voorstellen worden bij
aankoop duidelijk in overweging genomen;

Beoogd Resultaat
•

Jaarlijks wordt het materiaal aangevuld in consensus met de jeugdverenigingen

Kosten

JWBP 2005-2007
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2

KADERVORMING

2.1

FEITEN EN MENINGEN

2.1.1

AANBOD EN DEELNAME

Jeugdverenigingen en jongeren tussen 16 en 25 jaar, woonachtig te Zelzate, hebben de weg
naar de kadervormingstoelage gevonden. Jaarlijks komen er allerhande aanvragen binnen.
Bij de individuele jeugd is er nog te weinig kennis van de voorwaarden, waardoor nog te
vaak naast de kans op terugbetaling van de cursus gegrepen wordt.
2.1.2
•

•
•

•
•

ONDERSTEUNING

Het gemeentebestuur van Zelzate voorziet momenteel een kadervormingtoelage voor de
opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke
jongeren vanaf 16 tot 25 jaar. De subsidie wordt toegekend aan leden van Zelzaatse
jeugdverenigingen en individuele jongeren woonachtig te Zelzate.
Momenteel bedraagt het budget voor de kadervormingstoelage 1.980 €.
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de cursuskosten, wordt er
onderscheid gemaakt tussen individuele Zelzaatse jongeren en jongeren aangesloten bij
een jeugdvereniging. Eerste moeten zowel zich kandidaat stellen om twee weken mee te
werken aan de speelpleinwerking als deelnemen aan minstens één andere
gemeentelijke openbare activiteit. Aangesloten jongeren moeten enkel deelnemen aan
minstens één andere gemeentelijke openbare activiteit.
De vorming is ingericht door een organisatie die erkend is door het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd en Sport.
Aan wie de cursuskosten worden terugbetaald, de voorwaarden en de procedure,
worden geregeld in het subsidiereglement.

2.1.3

INSPRAAK

De individuele jongeren die zich opgaven voor de speelpleinwerking, werden uitgenodigd bij
het opstellen van de 3 reglementen van de speelpleinwerking. Dit zijn het huishoudelijk
reglement, de functiebeschrijving van de monitoren en een werkingsreglement.
Ook de jeugdraad werd betrokken bij de evaluatie van het huidige reglement op de
kadervorming.
VASTSTELLINGEN
• Algemene vaststelling: tevredenheid over bestaand systeem voor georganiseerde jeugd.
VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR
• Toch regelmatig evalueren. Eventuele overschotten op het budget, worden aangewend
bij de gemeentelijke uitleendienst, ten behoeve van het lokale jeugdwerk.
• Te weinig individuele jongeren zijn op de hoogte van de voorwaarden waaraan moet
voldaan worden om de cursuskosten terugbetaald te krijgen, waardoor ze nog te vaak
naast de kans grijpen.

JWBP 2005-2007
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2.2 DOELSTELLINGEN EN CONCRETE ACTIES

ONDERSTEUNING VAN KADERVORMING BETER BEKENDMAKEN
Concrete doelstellingen
•
•
•
•

Het bestaande kadervormingreglement wordt regelmatig geëvalueerd, in samenspraak met
de plaatselijke jeugdorganisaties;
Het kadervormingreglement wordt gepromoot bij alle betrokkenen;
Jeugdorganisaties worden verder gestimuleerd de nieuwe leiding kadervorming te laten
volgen volgens het bestaande puntensysteem;
Tevens wordt een kadervormingsbudget van de jeugddienst voorzien van 500€ voor de
bijscholing van de jeugdconsulente/

Modaliteiten
•
•

•
•

Het huidige budget blijft 1.980 €
Niet enkel jeugdorganisaties, maar ook individuele jongeren worden verder gesubsidieerd
en kunnen een deel van de kosten van de gevolgde kadervorming via dit reglement
recupereren. Wanneer het budget niet toereikend is, wordt het evenredig verdeeld over de
aanvragers;
Het reglement voorziet dat eventuele overschotten het jeugdwerk van Zelzate ten goede
komen.
Het kadervormingreglement wordt bekend gemaakt via de bestaande communicatiekanalen
naar de doelgroep en dit in een duidelijk leesbare en eenvoudige vorm.

Beoogd Resultaat
•

Aan het eind van elk werkingsjaar heeft 100% van de begeleiding van de jeugdverenigingen
en jeugdwerkinitiatieven op zijn minst een monitorbrevet.
• Jaarlijks minimaal 1.980 €
Kosten
• 500 € bijscholing jeugdconsulente
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3

TOEGANKELIJKHEID VAN HET JEUGDWERK

3.1

FEITEN EN MENINGEN

3.1.1
•

•

GEMEENTE EN JEUGDWERK

Zelzate is een typische arbeidersgemeente met een verstedelijkt karakter. Zelzate telt
veel mensen met financiële problemen. Het aantal bestaansminimumtrekkers en het
aantal werklozen bij jongeren onder de 25 jaar ligt procentueel hoger dan in de rest van
Vlaanderen. Als antwoord daarop heeft Zelzate een sterke sociale dienst uitgebouwd
binnen de schoot van het OCMW. Zelzate telt veel kansarme gezinnen die vaak in
woningen wonen zonder comfort. In de gemeente voert CVBA Wonen reeds jaren een
sociale huisvestingspolitiek waarvan het resultaat merkbaar is in het hoog aantal sociale
huurwoningen en sociale huurappartementen. Zij stelt ook koopwoningen ter beschikking
aan een betaalbare prijs. Een heel groot percentage van de bevolking bezit nu een
eigen huis dank zij deze maatschappij. Deze huisvestingspolitiek kon enkel gevoerd
worden doordat de gemeente zelf de grondprijs in de hand hield en nog houdt.
Rol van speelpleinwerking en bereikbaarheid. De gemeente heeft zelf geen infrastructuur
waar zij de speelpleinwerking kan laten doorgaan. Belang van promotie.

3.1.2

ONDERSTEUNING

Kansarmenwerking
•

•
•

Er is een aparte toelage voor kansarmenwerking voorzien, nl. 2.480 €. Dit is een
tussenkomst aan een jeugdvereniging en /of beweging om financieel zwakkere leden van
hun vereniging aan de normale activiteiten ervan te laten deelnemen. Dit kan uitsluitend
gebeuren door tussenkomst in de kosten van de aankoop uniform van de
jeugdvereniging of beweging, lidgeld, uitstappen en kampactiviteiten en persoonlijke
kampeeruitrusting.
De voorwaarden en procedure staan uitgewerkt in het subsidiereglement.
Indien de toelage van de kansarmenwerking niet is opgebruikt, zal het overschot
aangewend worden voor het verder uitbouwen van de jeugduitleendienst.

3.1.3

INSPRAAK

Rond toegankelijkheid in het JWBP, werd een discussieforum georganiseerd met
bevoorrechte getuigen. Tevens heeft de jeugddienst zich geïnformeerd bij ‘Uit de marge’, het
VVJ en de afdeling Jeugd en Sport.
VASTSTELLINGEN
•
•

•
•
•

Het bestaande jeugdwerk blijft hoogdrempelig.
Uit besprekingen met bevoorrechte getuigen blijkt dat losse activiteiten, waarbij geen
regelmaat vereist is, meer succes zullen boeken bij de doelgroep. Bovendien is het
belangrijk activiteiten te organiseren, waarbij de kinderen en jongeren de mogelijkheid
krijgen, hun ‘kunnen’ te laten zien.
De jeugdbrandweer bereikt de doelgroep zeer goed. De vereiste discipline is geen
probleem.
Gratis toegangskaarten van Pop Eiland blijkt de doelgroep zeer goed te kunnen
bereiken.
Speelpleinwerking te weinig bekend.

JWBP 2005-2007
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VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR
• Het jeugdwerk in de gemeente moet optimaal toegankelijk worden voor alle kinderen en
jongeren, woonachtig te Zelzate. Wij zullen er dan ook al het mogelijke aan doen om dit
te bewerkstelligen.

3.2

DOELSTELLINGEN EN CONCRETE ACTIES

3.2.1 EEN BUURTGERICHTE VAKANTIEWERKING OPSTARTEN
Concrete doelstellingen
•
•

•
•
•
•

De bestaande speelpleinwerking, waar de kinderen reeds voor 1.25 € naartoe kunnen
komen, moet meer bekend gemaakt worden.
Opstarten van een tienerwerking. Daar de gemeente zelf geen infrastructuur ter beschikking
heeft, moet samengewerkt worden met de jeugdverenigingen. Het is de bedoeling dat aan
weerszijden van het kanaal een werking komt.
We streven naar een samenwerking met het OCMW zodat het busje kan gebruikt worden om
kinderen voor wie het speelplein moeilijk toegankelijk is, op te halen.
Enkele monitoren zullen met spelmateriaal en springkasteel naar de wijken trekken, om daar
een soort straathoekwerk te verrichten, waarbij met rondhangende kinderen gespeeld wordt.
Vorming: De monitoren worden gevormd i.f.v. moeilijke doelgroepen.
In plaats van één circusinitiatief, zal met meerdere externe organisaties samengewerkt
worden om het speelpleinaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

Modaliteiten
•
•

•
•
•

Het totale speelpleinbudget bedraagt 6.000 €
In februari 2005, zal met de jeugdverenigingen rond de tafel gezeten worden voor de
opstarting van een tienerwerking. Ook het OCMW wordt hierbij uitgenodigd. De gemeente
stelt de monitoren ter beschikking. Aan de verenigingen wordt gevraagd om het terrein
gedurende een periode vrij te geven.
Bij de opmaak van het huishoudelijk reglement, worden monitoren aangesteld die naar de
wijken zullen trekken. Nieuw spelmateriaal wordt hiervoor aangekocht.
Vorming: opleidingsaanbod van Uit de Marge verspreid over 3 jaar.
Jaarlijks wordt met de monitoren besproken met welke externe organisatie zal samengewerkt
worden.

Beoogd Resultaat
•
•
•

Eind 2007 is minstens 50% van de monitorenploeg opgeleid door Uit de Marge
In de zomervakantie 2005 vindt de eerste tienerwerking plaats
Vanaf 2005, trekt het springkasteel in de vakanties rond naar verschillende speelpleintjes.

Kosten
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3.2.2. ONTMOETINGSRUIMTE VOOR MAATSCHAPPELIJK ACHTERGESTELDE KINDEREN
EN JONGEREN
Concrete doelstellingen
•

•
•

In afwachting van het jeugdontmoetingscentrum, worden reeds in september 2005 creanamiddagen georganiseerd, waarbij enerzijds kinderen, anderzijds jongeren uit
maatschappelijk achtergestelde gezinnen kunnen samen komen en hun creativiteit kunnen
uitwerken.
Tevens wordt een speleotheek opgericht, waar gezelschapsspelen worden uitgeleend. Eerst
wordt deze in de jeugddienst ondergebracht, later in het jeugdontmoetingscentrum.
In het jeugdontmoetingscentrum zal een ‘spelhoek’ worden ingericht, zodat de jongeren bij het
ontlenen elkaar kunnen ontmoeten.

Modaliteiten
•

•

•
•

•
•
•

In
september 2005 moet de eerste crea-namiddag doorgaan op woensdag- of
zaterdagnamiddag. Zolang geen jeugdontmoetingscentrum bestaat, worden de namiddagen in
één van de gemeentelijke zalen georganiseerd.
Het eerste jaar gaan deze middagen op maandelijkse basis door. In september 2006 wordt
het succes geëvalueerd en wordt nagegaan of de mogelijkheid bestaat om naar een
wekelijkse werking over te gaan.
Er wordt geen regelmatige aanwezigheid van de kinderen en jongeren vereist.
De monitoren van het speelplein begeleiden de namiddagen. De reglementen hieromtrent,
worden opgenomen in de reglementen van het speelplein. Er zal overwogen worden om de
monitoren te vergoeden met waardebons.
De toegang zal minimum 0,50 € bedragen, afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt.
In 2005 worden gezelschapsspelen aangekocht voor de speleotheek. Het eerste jaar wordt
voor 2.000 € aan materiaal gekocht. In 2006 en 2007 wordt dit bedrag geëvalueerd.
De speleotheek zal in het jeugdontmoetingscentrum worden ondergebracht. Voordien op de
gemeentelijke jeugddienst, daar de jeugdconsulent het beheer hiervan op zich neemt.

Beoogd resultaat
•

De speleotheek en crea-namiddagen worden bekende jeugdactiviteiten.

Kosten

•
•

Speleotheek in 2005: 2.000 €
Crea-namiddagen: geraamd op 1.000 €:
vergoeding monitoren en organisatie
afhankelijk van materiaal.

3.2.3. LAGE DREMPEL BUDGET VAN DE JEUGDDIENST
Concrete doelstellingen
•
•

Jaarlijks een project organiseren in samenwerking met vrijwilligers al dan niet afkomstig uit het
jeugdwerk.
Dit project dient ter vervanging van de roefeldag, waarmee jaarlijks heel wat kinderen uit
maatschappelijk achtergestelde gezinnen werden bereikt.
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Modaliteiten
•
•
•

•
•

Het lage drempel projectbudget van de jeugddienst bedraagt 5.000 € (4.000 € voor de
organisatie van een project, 1.000 € voor de crea-namiddagen)
Begin 2005 wordt een stuurgroep samengesteld voor de organisatie van het project. Daarvoor
wordt een oproep gedaan in de infokrant van de gemeente en op de jeugdraad.
Het is de bedoeling dat het project een maatschappelijk belang heeft of kinderen en jongeren
uit maatschappelijk achtergestelde gezinnen de kans geeft om iets te doen dat zij anders niet
kunnen wegens financiële of culturele redenen.
Voor het project wordt een budget van ongeveer 4.000 € voorzien.
De jeugddienst beschikt ook nog over een eigen werkingsbudget van 2.000 €, waarmee
extraatjes zoals de kaarten voor Pop Eiland mee aangekocht worden.

Beoogd Resultaat
•

Het nieuw project evenaart het succes van de Roefeldag waarbij 50% van de kinderen tussen
6 en 12 jaar werd bereikt.
Jaarlijks 4.000 € voor het lage drempel project
Kosten

3.2.2 EVALUEREN VAN DE BESTAANDE KANSARMOEDETOELAGE
Concrete doelstellingen
•
•

De bestaande kansarmoedetoelage zal geëvalueerd en aangepast worden waar en wanneer
nodig, in samenspraak met de plaatselijke jeugdorganisaties en andere betrokken partijen;
Jeugdorganisaties worden gestimuleerd om in hun werking meer aandacht te hebben voor
alle kinderen en jongeren.

Modaliteiten
•
•
•

Het huidige budget blijft minimaal behouden. Eventuele overschotten blijven bedoeld voor het
lokale jeugdwerk;
De jeugddienst neemt het initiatief om jaarlijks alle partners met enige knowhow samen te
brengen en een gesprek hier rond op te starten;
Er wordt gezocht naar een methode om het huidige budget op een zo effectief mogelijke
manier te verdelen. Het is de bedoeling om meer kinderen en jongeren bij het
jeugdwerkaanbod te betrekken. Het is belangrijk om zo weinig mogelijk etiketterend te
werken naar deze doelgroep.

Beoogd resultaat
•

In 2007 heeft elke jeugdvereniging maatschappelijk achtergestelde leden in de groep
Jaarlijks 2.480 €
Kosten
3.2.3 VORMING VOOR JEUGDWERKERS I.F.V. MOEILIJKE DOELGROEPEN
Concrete doelstellingen
•
•

Het bestaande jeugdwerk meer toegankelijk maken naar maatschappelijk achtergestelde
jongeren door gevormde begeleiders.
‘Puzzelen aan toegankelijkheid’ van Uit de Marge is een project waarin ze samen willen
zoeken met het jeugdwerk naar manieren om toegankelijk te worden.
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Modaliteiten
•
•

2005: ‘Prikkels’ aanbieden. Dit is een stimuleringspakket voor het jeugdwerk. Een freelancer
kan naar een jeugdraad komen.
In 2006 en 2007 kan ‘Kick off’ ondersteuning op maat bieden. Dit traject bestaat uit vorming,
ondersteuning en begeleiding. Aan het begin van elk jaar, kan in de jeugdraad tussen de
verschillende thema’s gekozen worden: begeleiders, doelgroepen en methodieken. De folder
van Uit de Marge ligt altijd in te zien op de jeugddienst.

Beoogd Resultaat
•

Tegen december 2007 is 50% van de leidinggevenden van jeugdverenigingen gevormd door
Uit de Marge

Kosten
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in

het

4 JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR

4.1

INVENTARISATIE - KNELPUNTENNOTA

4.1.1 BESCHIKBAARHEID EN GEBRUIK
VERENIGING
Chiro “Brug”
Chiro “Samjolé”
VVKSM “Vuurtorengroep
FOS “De Kievit”
Jeugdverbroedering
Triangel
Jeugdbrandweer
Gemeentelijke speelpleinwerking
•

•
•

•
•

ADRES LOKAAL
Leegstraat 99-101
Kerkstraat 18
Assenedesteenweg 243-245
Winkelstraat 43
Grote Markt 1
Assenedesteenweg 119 – E. Caluslaan 9
Burg. Jos Chalmetlaan 56
E. Caluslaan 9

De vier grote jeugdverenigingen – Chiro Brug, Chiro Samjolé, VVKSM en FOS De Kievit
– hebben een wekelijkse werking op een eigen, vaste plaats. Zij kunnen hun lokalen en
terreinen permanent gebruiken, ook buiten de normale werkingsdagen om. Geen van
deze verenigingen moeten hun gebouwen samen met anderen gebruiken. Zij richten hun
lokalen en terreinen dan ook naar eigen behoeften in. Geen van deze jeugdinfrastructuur
kan echter als kampplaats fungeren.
De jeugdverbroedering, die een afscheiding is van de gemeentelijke verbroedering,
vergadert in het gemeentehuis. Zij mogen de hiervoor geschikte zalen gratis gebruiken.
Theater Triangel heeft een wekelijkse werking. De repetities gebeuren in de voormalige
parochiezaal van de gemeente, omdat deze over de nodige uitrusting, zoals podium,
beschikt. Triangel is niet de enige vereniging die de voormalige parochiezaal gebruikt,
maar indien de zaal niet vrij is, wordt de turnzaal van de gemeenteschool in de E.
Caluslaan ter beschikking gesteld. Theater Triangel maakt gratis gebruik van deze
gemeentelijke infrastructuur.
De jeugdbrandweer heeft een wekelijkse werking in de brandweerkazerne van de
gemeente.
De gemeentelijke speelpleinwerking vindt nu enkel in de zomermaanden plaats. De
speelplaats, refter en turnzaal van de gemeenteschool in de E. Caluslaan dient als
locatie. In de zomermaanden wordt deze locatie door niemand anders gebruikt.

4.1.2 BEHEER
•

•

•

Chiro Brug, Chiro Samjolé en VVKSM huren hun terreinen over lange termijn. Ze betalen
hiervoor een redelijke huurprijs (zeer positieve quotering). Zij zijn wel eigenaar van hun
lokalen en staan in voor het onderhoud van terreinen en lokalen.
Aan de scoutsgroep FOS De Kievit wordt toelating verleend om gebruik te maken van
een strook grond van ongeveer 2033 m², eigendom van de gemeente, voor het oprichten
van een clublokaal. De gemeente zal geen recht van natrekking uitoefenen voor de
wegneembare installaties die op het voornoemd perceel door de scoutsgroep FOS De
Kievit werden opgericht.
De andere jeugdorganisaties maken gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

4.1.3 CAPACITEIT
•

Bij alle jeugdverenigingen voldoet de capaciteit aan het ledenaantal. Chiro Samjolé heeft
in 2004, mede met ondersteuning van het jeugdinfrastructuurfonds, een nieuw lokaal
kunnen plaatsen op het terrein.
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•
•

Alle terreinen lenen zich tot een optimale werking.
De jeugdverenigingen werken met leeftijdsgroepen en kunnen deze groepen
onderbrengen in voorziene ruimtes.

4.1.4 OMGEVING
•

•

•

VVKSM en Theater Triangel hebben hun werking in Zelzate Oost. Het terrein van de
scoutsbeweging en de voormalige parochiezaal liggen strategisch goed bereikbaar.
VVKSM beschikt over een groot terrein in een landelijke omgeving. De infrastructuur is
afgeschermd van de openbare weg door hagen en een hek. De lokalen liggen voldoende
naar achteren en er is voldoende ruimte om de fietsen te plaatsen.
Chiro Brug, Chiro Samjolé en FOS De Kievit hebben hun werking in Zelzate West. De
drie verenigingen zijn goed bereikbaar, hoewel FOS De Kievit ver buiten het centrum van
de gemeente ligt. Dit brengt dan weer het voordeel dat de terreinen goed en veilig
bereikbaar zijn en er geen overlast is. Chiro Brug en Samjolé liggen meer in het centrum
en veiligheid van in- en uitgang is t.o.v. de verkeerssituatie niet altijd gegarandeerd. Toch
zijn de terreinen voldoende afgeschermd van de openbare weg.
Alle verenigingen beschikken over meer dan voldoende speelruimte rondom de lokalen.

4.1.5 BOUWTECHNISCHE STAAT
•

•
•

Bij de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan 02-04 werd aandacht besteed aan de
brandveiligheid van de lokalen van de jeugdverenigingen. We kunnen zeggen dat dit
proces zo goed als rond is. Alle lokalen voldoen momenteel minstens aan de wettelijke
minimumvereisten.
De gebouwen zijn in een behoorlijke staat en kunnen voldoende verwarmd worden.
Geen enkele jeugdvereniging beschikt over voldoende sanitair.

4.1.6 WETTELIJKHEID
•

Alle lokalen en terreinen liggen in een stedenbouwkundig correcte zone en er zijn
bouwvergunningen afgeleverd in overeenstemming met de bestaande gebouwen.

4.1.2
•

•
•
•

•

•
•

ONDERSTEUNING

Het gemeentebestuur voorziet een jeugdinfrastructuurfonds voor het brandveilig (tot
dit volledig op punt staat, daarna gaat de belangstelling naar de veiligheid in het
algemeen) maken van de lokalen en het bouwen en verbouwen van particuliere
infrastructuur ten behoeve van het jeugdwerk.
Het totale krediet beschikbaar voor dit fonds bedraagt momenteel 4.958,00 €
De helft van dit krediet gaat jaarlijks naar het (brand)veilig maken van alle
jeugdinfrastructuur.
Tevens krijgt één jeugdbeweging per jaar de kans om gebruik te maken van de andere
helft van het jeugdinfrastructuurfonds. De jeugdbewegingen spreken onderling af wie het
jeugdinfrastructuurfonds krijgt. De voorwaarden staan vermeld in het subsidiereglement.
Om versnippering tegen te gaan wordt deze toelage via een beurtrol na onderling overleg
door de leden van de jeugdraad toegekend. Bij toewijzing van een toelage voor het
bouwen van een lokaal kan de aanvrager de volgende 10 jaar geen aanspraak meer
maken op het jeugdinfrastructuurfonds.
De voorwaarden, de wijze van aanvraag en van uitbetaling van de toelage, alsook van
controle op de opgegeven cijfers, wordt geregeld in het subsidiereglement.
De verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur.

4.2 WEERGAVE VAN DE WENSEN EN NODEN VAN DE JEUGD EN HET JEUGDWERK
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4.2.1 HET JEUGDWERK
Bevraging: Enquête Waterpas
Jeugdraad
De jeugdraad vindt telkens in de lokalen van één van de jeugdverenigingen plaats,
zodat de anderen kunnen zien hoe het er bij die vereniging is ingericht e.d.
Stuurgroep jeugdwerkbeleidsplan
4.2.2 KINDEREN EN JONGEREN
Bevraging: De Kliksons
Inspraakmoment voor de jeugd op 3 maart 2004
Kindergemeenteraad
4.2.3 BEHOEFTENNOTA
1. Beschikbaarheid
•

•
•

De verenigingen vinden geen beperkingen in de wekelijkse werking, maar geven wel aan
dat er geen overnachtingen in de lokalen kunnen gebeuren bij gebrek aan voldoende
sanitair en accommodatie hiervoor.
De jeugdbrandweer kan niet ten alle tijd gebruik maken van de kazerne.
De gemeentelijke speelpleinwerking mist een lokaal waar de jaarwerking voor de
monitoren kan plaats vinden. Bovendien zoekt ze naar een tweede locatie, zodat de
speelpleinwerking zowel in Zelzate West als – Oost kan plaats vinden.

2. Beheer
•

•

FOS De KIEVIT heeft recht van opstal gevraagd aan het gemeentebestuur Zelzate voor
het gebruik van het terrein, dat gemeentelijke eigendom is. De gemeente geeft recht van
opstal gratis toegekend.
Er zijn geen opmerkingen over de huurprijs aan andere eigenaars van terreinen.

3. Capaciteit
•

•

Chiro Samjolé beschikte over te weinig binnenruimte, maar hebben in 2004 het
jeugdwerkinfrastructuurfonds ontvangen ter ondersteuning van de bouw van een nieuw
lokaal.
FOS De Kievit heeft nood aan meer binnenruimte. Niet elke leeftijdsgroep beschikt over
een eigen ruimte.

4. Omgeving
•

Bij geen enkele vereniging zijn de terreinen en gebouwen vlot toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

5. Bouwtechnische staat
•
•
•
•

Chiro Samjolé: Er is warmteverlies en er komt water binnen langs de ramen. Deze
dienen dringend vervangen te worden.
VVKSM: Het dak is niet voldoende regenbestendig en de muren zijn niet voldoende
geïsoleerd.
De gebouwen van de jeugdbrandweer, VVKSM en FOS De Kievit zijn niet
inbraakbestendig. Bij FOS De Kievit werd al ingebroken.
De electriciteit is bij VVKSM niet voldoende veilig.
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6. Wettelijkheid
•

Alle lokalen en terreinen liggen in een stedenbouwkundig correcte zone en er zijn
bouwvergunningen afgeleverd in overeenstemming met de bestaande gebouwen.

7. Gemeentelijke ondersteuningsvormen
•

•

De verenigingen zijn tevreden met de bestaande ondersteuningsvormen. Zij hebben het
nieuwe subsidiereglement, dat op 17 maart 2004 werd goedgekeurd in de
gemeenteraad, ter advies en goedkeuring getekend.
In de jeugdraad van 21 april 2004 werd unaniem gestemd dat mogelijke overschotten
van het voorziene budget zullen besteed worden aan de beveiliging van de directe
omgeving van de jeugdinfrastructuur.

4.3 HET BEPALEN VAN DE VISIE
•
•
•
•

4.2

Reeds in het jeugdwerkbeleidsplan 02-04, was de brandveiligheid van de lokalen
prioritair. Ook in dit beleidsplan staat de veiligheid van de lokalen en terreinen centraal.
De verenigingen moeten minstens op hetzelfde niveau ondersteund worden, zodat zij
hun lokalen wettelijk in orde kunnen houden.
Indien mensen kunnen gevonden worden die voor het beheer instaan, is een
jeugdontmoetingscentrum wenselijk in de gemeente.
Er moet naar een oplossing gezocht worden, zodat de speelpleinwerking aan beide
kanten van het kanaal kan doorgaan.

DOELSTELLINGEN EN ACTIES

4.2.2 DE SUBSIDIE VOOR BOUWEN VAN JEUGDLOKALEN BLIJFT BEHOUDEN
Concrete doelstellingen
•
•

Het jaarlijkse budget voor de subsidiëring van bouw- en verbouwingen van jeugdlokalen blijft
minimaal behouden op 4.960 €
De prioriteit blijft bij de veiligheid en voornamelijk de brandveiligheid van de gebouwen. Dus
elke verbouwing zal in dat licht worden bekeken.

Acties
•

•

Het budget blijft behouden bij minimaal 4.960 €. Jaarlijks kunnen de jeugdverenigingen hun
aanvraag indienen op de jeugddienst. Op de jeugdraad wordt besloten welke
jeugdvereniging(en) in aanmerking komen voor een toelage. Indien het om kleine
reparatiewerken gaat, kunnen meer dan één jeugdvereniging een toelage krijgen, tot het
budget volledig opgebruikt is.
Het reglement voorziet dat eventuele overschotten het plaatselijke jeugdwerk ten goede
komen.

Kosten
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4.2.3 DE BRANDVEILIGHEID VAN DE JEUGDLOKALEN VERBETEREN
Concrete doelstellingen
•

In samenspraak met de brandweer worden de jeugdlokalen gecontroleerd op hun
brandveiligheid;

•

Er wordt geïnvesteerd in meer brandveilige jeugdlokalen via de aankoop en onderhoud van
brandblusapparaten en aanpassingswerken waar nodig;

Acties
•
•

De brandveiligheid van jeugdlokalen wordt door de jeugddienst, in samenspraak met de
jeugdraad, van nabij opgevolgd.
Het gemeentebestuur koopt brandblusapparaten aan voor alle jeugdlokalen en sluit daarvoor
een onderhoudscontract af;

Beoogd Resultaat
•

Wanneer de brandveiligheid volledig op punt staat, moet de veiligheid in het algemeen
aangepakt worden. Er blijven altijd punten voor verbetering vatbaar.
Onderdeel van het budget voor subsidie bouwen
Kosten
en verbouwen
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5 A PARTICIPATIE/TERUGKOPPELING BIJ OPMAAK JWBP

5.A.1 START VAN DE OPMAAK
Stuurgroep jwbp
•

•

•

•

De leden van de stuurgroep zorgen voor inspraak via communicatie met de jeugd in het
jeugdwerk en met de Zelzaatse jeugd in het algemeen. De bedoeling ervan is een eerste
ontwerp te bespreken en samen te stellen met het oog op een definitief dossier dat
uiteindelijk tot het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 zal leiden.
De start- en eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het jeugdbeleid ligt uiteraard
bij het gemeentebestuur. Maar het jeugdwerkbeleidsplan zelf is, via de werking van de
stuurgroep, een eerste duidelijke werkvorm om jongeren zelf zeer nauw te betrekken bij
de eigenlijke bepaling van het jeugdbeleid in de gemeente. Daarom werd een eerste
stuurgroep samengesteld uit leden van de jeugdraad en de gemeentelijke
jeugdconsulente. Via deze stuurgroep werd een lijst met geïnteresseerden opgesteld om
in de stuurgroep te zetelen. In bijlage vindt u een overzicht van alle leden van de
stuurgroep.
Voor het opmaken van het JWBP is aangewezen om de organisatie van het
planningsproces in handen te geven van een stuurgroep. Een stuurgroep bestaat uit
mensen met verschillende achtergronden die juist omwille van hun specifieke
deskundigheid en/ of bevoegdheid worden samengebracht. De medewerkster van de
jeugddienst kreeg de opdracht om het ontwerp van jeugdwerkbeleidsplan op te maken.
Volgende procedure werd gevolgd:

Procedure
•

•

•

•

•

•
•

•

December 2003: Reeds enkele malen werd een oproep in het infoblad en op de website
van de gemeente geplaatst in verband met het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan. Jongeren
werden hierbij uitgenodigd om deel uit te maken van de stuurgroep. De stuurgroep wordt
uiteindelijk samengesteld uit leden van de jeugdraad en de jeugdconsulent. Ondertussen
wordt ook de Kliksons2 enquête afgenomen bij de tieners van de gemeente.
15/12/2003: De voorzitter en secretaris van de stuurgroep worden aangeduid. Het
hoofdstuk ‘Jeugdwerk ondersteunen’ wordt volledig behandeld. Er wordt een datum
vooropgesteld voor het inspraakmoment voor de jeugd.
05/01/2004: De schepen van jeugd is aanwezig op de stuurgroepvergadering voor een
terugkoppeling van het hoofdstuk ‘jeugdwerk ondersteunen’. Het hoofdstuk
‘kadervorming’ wordt besproken. Ondertussen worden alle objectieve gegevens
verzameld door de jeugdconsulent.
10/01/2004: Ben Verstreyden van het VVJ Oost-Vlaanderen wordt uitgenodigd op de
stuurgroepvergadering. Hij heeft ons richtlijnen voor de planning van de opmaak van het
JWBP. Er wordt publiciteit gemaakt rond het inspraakmoment met behulp van de
infokrant, de website en affiches.
18/02/2004: ‘Toegankelijkheid in het jeugwerkbeleidsplan’ wordt besproken met
bevoorrechte getuigen. Zowel scholen, schoolmaatschappelijk werk, de politie, een
dagcentrum als jeugdverenigingen zijn op de bijeenkomst vertegenwoordigd.
25/02/2004: Er worden besluiten getrokken uit het forum rond ‘toegankelijkheid’.
03/03/2004: inspraakmoment voor de jeugd. In twee groepjes krijgen de jongeren de
kans om vragen op te lossen die gericht zijn op de verschillende hoofdstukken van het
JWBP. Op die manier wordt gepeild naar hoe zij de huidige situatie vinden en wat er
volgens hen ontbreekt of kan verbeteren.
09/03/04 en 24/03/04: De verdere hoofdstukken worden besproken binnen de stuurgroep
van het jeugdwerkbeleidsplan. ‘De Waterpas’, een checklist die peilt naar de
infrastructuur van de jeugdverenigingen wordt verstuurd. De Klikson2 resultaten worden
besproken in de stuurgroep en verwerkt in de hoofdstukken.
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•

20/04/2004: Laatste evaluatie van het ontwerp door de stuurgroep, vooraleer het in de
jeugdraad van 21 april 2004 ter advies wordt voorgelegd.

5.A.2 ORGANISATIE VAN DE INSPRAAK
•
•

•

•

•

De stuurgroep in Zelzate wordt hoofdzakelijk gevormd door de leiding en jongeren uit de
jeugdbewegingen en jeugdverenigingen die deel uitmaken van de Zelzaatse jeugdraad.
De vorming van een JWBP- stuurgroep was een eerste stap om jongeren en
jeugdwerkers zeer nauw te betrekken bij de eigenlijke bepaling van het jeugdbeleid in de
gemeente. Op de kindergemeenteraden, het lokaal drugoverleg, bij de afname van de
Kliksons2, bij de monitoren van het speelplein en de jeugdraad werden geïnteresseerden
uitgenodigd om tot de stuurgroep toe te treden. Er werd eveneens een oproep gedaan
via het reclameblad van Zelzate. Ideeën en voorstellen kon men bij de jeugddienst
binnen brengen.
Niet alleen de kinderen en jongeren, maar ook organisaties en personen die vanuit hun
beroep, ervaring of interessesfeer aan de lokale jeugdwerking deelnemen, werden om
hun mening gevraagd. Als bevoorrechte getuigen werden zij bevraagd omtrent hun
ervaringen met de jeugd en hun voorstellen en suggesties voor het Zelzaatse
jeugdbeleid.
Werden als bevoorrechte getuigen aangeschreven: leden uit fracties, OCMW,
Dagcentrum “De Boei”, jeugdverenigingen, Zelzaatse vrijwillige (jeugd-)brandweer, het
college van burgemeester en schepenen, politie, leden uit het lokaal drugoverleg, het
VVJ, directie en leerkrachten scholen.
Afname van de Klikson2 enquête: 92 tieners werden bevraagd, waarvan 44 jongens en
48 meisjes. De leeftijden waren gelijkmatig vertegenwoordigd, met een kleine minderheid
van 13 en 14 jarigen.

5.A.3 TERUGKOPPELING
•

5B

Na het advies van het ministerie werd het ontwerp opnieuw ter advies aan de jeugdraad
voorgelegd op 15 september.

PARTICIPATIE EN TERUGKOPPELING TIJDENS DE UITVOERING VAN HET
JWBP

5.B.1 FEITEN EN MENINGEN
De gemeentelijke jeugdraad
• Structuur
Voorzitter: Jörge Engels, Assenedesteenweg 183, 9060 Zelzate
Ondervoorzitter: Laureys Thomas, Leegstraat 90, 9060 Zelzate
Secretaris: Dejonghe Michaël, Westkade 54, 9060 Zelzate
Penningmeester: Laureys Sophie, Tunnellaan 55, 9060 Zelzate
Lijst bevindt zich in bijlage
De jeugdraad komt op tweemaandelijkse basis samen.
• Advies
De voorbije 3 jaar gaf de jeugdraad formeel advies over de jaarplannen, de
werkingsverslagen, het subsidiereglement en het jeugdwerkbeleidsplan. Informeel werd
advies gegeven over het fuifreglement, de uitleendienst en uitkering van subsidies.
• Projecten
De jeugdraad organiseert jaarlijks een eigen project, waarvoor zij 2.480 € toegekend krijgen.
Het project kreeg de naam Springdag en houdt in dat kinderen gratis op springkastelen en
andere attracties mogen spelen. De gemeentelijke sporthal stelt gratis de sportzaal ter
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beschikking voor de organisatie van deze dag. De jeugdraad organiseert de springdag op
eigen houtje, hoewel de jeugddienst wel een handje toesteekt.
• Budget en formele documenten
De jeugdraad beschikt jaarlijks over 2.480 € werkingskosten (naast het budget voor de
Springdag). De jeugdraad beschikt over een huishoudelijk reglement waarin ook de statuten
worden besproken. Zie bijlage.
• Andere adviesraden
Andere adviesraden zijn de sportraad, de cultuurraad en de milieuraad. Er zetelen geen
leden van de jeugdraad in deze raden.
• Binnen de jeugdraad is er een goede samenwerking, de leden komen ook regelmatig
samen. Toch is er ontevredenheid over de communicatie van en naar het
gemeentebestuur en de andere adviesraden.
Participatieprojecten
• Kindergemeenteraad: Elk jaar wordt een kindergemeenteraad samengesteld uit
leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van alle lagere scholen van de gemeente. De
kindergemeenteraad is een initiatief van de jeugddienst. Maandelijks komt de raad
samen in de raadzaal van het gemeentehuis. In 2004 werden de vergaderingen
afgewisseld met activiteiten, zoals een bezoek achter de schermen van het gemeentelijk
zwembad. Het doel van de kindergemeenteraad is de jongeren aan het woord te laten en
tegelijkertijd te informeren. De thema’s die in de kindergemeenteraad aan bod komen,
worden door de schepen van jeugd in het college gebracht.
• Omtrent het jeugdontmoetingscentrum vond op 26 juni 2003 een hoorzitting plaats. De
opkomst was talrijk. Verslag bevindt zich in bijlage
• In maart 2004 werd een inspraakmoment voor de jeugd georganiseerd in de raadzaal
van het gemeentehuis. Hier kwamen slechts 8 mensen op af.
• Afname van de Klikson2 enquête: hiervoor bezocht de jeugdconsulente de scholen en
was zij aanwezig bij de afnamen. Op die manier werd ook op informele wijze informatie
ingewonnen.
• Op de speelpleinwerking, roefeldag, springdag en andere activiteiten waarop de
jeugdconsulente aanwezig is, wordt informeel informatie gewisseld.
5.B.2 VASTSTELLINGEN
•

•
•

Er worden zeer weinig kinderen en jongeren bereikt bij de organisatie van
inspraakmomenten. Ondanks vermeldingen in de gemeentelijke infokrant, op de website
en affiches, komen weinig kinderen en jongeren hierop af.
De jeugdraad heeft geen leden die niet uit het niet-georganiseerde jeugdwerk komen.
De kindergemeenteraad wordt positief ervaren door de leden. Dit kunnen we concluderen
uit bevraging van de kinderen.

JAARLIJKS EEN OPEN INSPRAAKMOMENT ORGANISEREN
Concrete doelstelling
Het ontwerp van jaarplan is vanaf 2005 jaarlijks een aanleiding voor een open gesprek met alle
geïnteresseerden rond het jeugdbeleid in de gemeente.
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Modaliteiten
•

•
•
•
•

Dit inspraakmoment wordt in de maand november georganiseerd en gekoppeld aan de
voorstelling van het jaarplan (met de begrotingscijfers) van het volgende jaar. Er wordt ook
een evaluatie van het gemeentelijk jeugdbeleid in het lopende jaar gegeven;
Dit open gespreksforum wordt breed bekend gemaakt en richt zich naar alle geïnteresseerde
jongeren en volwassenen;
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, worden 3 inspraakmomenten georganiseerd voor
respectievelijk 11 tot 14 jarigen, 15 tot 18 jarigen en 19 tot 25 jarigen;
De jeugddienst neemt het initiatief voor dit jaarlijkse open inspraakmoment.
Op het ogenblik dat het jaarplan klaar is zal iedereen uitgenodigd worden voor een
evaluatiebespreking

Beoogd Resultaat
•

Jongeren voelen zich betrokken bij de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan
Zie budget jeugdraad. Geen extra kosten
Kosten
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6

COMMUNICATIE EN INFORMATIE VOOR DE JEUGD

6.1

FEITEN EN MENINGEN

6.1.1
•

•
•

•

•
•
•

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

GOB Zelzate, Burg. J. Chalmetlaan 5O, 9060 Zelzate, Tel.nr.: 09/345.72.59.
Bibliothecarissen zijn dhr. Mario Tondeleir en mevr. Rita De Vilder. Dhr. Vivien De Baets
is voorzitter van de beheerraad
Het lidmaatschap van de gemeentelijke openbare bibliotheek is kosteloos. Ook het
ontlenen van stripverhalen en het inkijken van tijdschriften en kranten is gratis.
Openingsuren:
Maandag
15.00 – 19.00 u
Dinsdag
15.00 – 19.00 u
Woensdag 13.30 – 18.00 u
Donderdag Gesloten
Vrijdag
13.30 – 18.00 u
Zaterdag
09.30 – 12.30 u
De jeugdcollectie (0-14 jaar) omvat in het totaal 6217 jeugdboeken en 4 tijdschriften.
Er is ook een collectie cd-rom’ s die kosteloos kunnen ontleend worden (maximum 2 per
lenerskaart). Er zijn geen grote letterboeken aanwezig, er is wel een peuter- en
kleuterleeshoek. Jaarlijks wordt een jeugdboekenweek georganiseerd. Op aanvraag zijn
klasbezoeken mogelijk. Ook tijdens de voorleesweek zijn er activiteiten.
Adolescenten (vanaf 15 jaar) hebben toegang tot de volwassenenafdeling en kunnen
naast 5 jeugdboeken ook 5 boeken uit de volwassenafdeling lenen + 5 cd’s.
Er bestaat de mogelijkheid tot fotokopiëren van documentatiemappen, geklasseerd bij de
volwasseneninformatie.
De openbare bibliotheek vervult een belangrijke functie in het aanbod naar jeugd. Bijv.
internet, jeugdboekenweek, verspreiding van informatie (lokale info, maar ook culturele,
info kindertelefoon, kinderrechtencommissaris enz.

6.1.2

JEUGDRAAD

De gemeente Zelzate erkent de jeugdraad als adviesorgaan voor het gemeentelijk
jeugdbeleid. De jeugdraad is het officiële communicatiekanaal tussen het jeugdwerk en de
gemeente. De communicatie gebeurt vooral via de jeugddienst. De jeugdraad geeft advies
op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief
Samenstelling en structuur van de jeugdraad
•
•
•
•
•

Voorzitter: Jörge Engels - Assenedesteenweg 183 - 9060 Zelzate
Ondervoorzitter: Thomas Laureys – Leegstraat 90 – 9060 Zelzate
Secretaris: Michaël Dejonghe – Westkade 54 – 9060 Zelzate
Penningmeester: Sophie Laureys – Tunnellaan 55 – 9060 Zelzate
De structuur van de jeugdraad is halfopen: naast de afgevaardigden van de
jeugdverenigingen en -bewegingen zijn ook individueel geïnteresseerde jongeren (of
deskundigen) toegelaten. De jeugdraad kan werkgroepen oprichten.
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Werking
•

De werking wordt geregeld door een huishoudelijk reglement dat werd goedgekeurd door
de jeugdraad en de gemeenteraad.
• De vergaderingen gaan ongeveer tweemaandelijks door te Zelzate. De uitnodiging en de
agenda worden minimum 1 week op voorhand per post verstuurd aan de Schepen van
jeugd, aan de jeugdconsulent en alle in aan de jeugdraad zetelende leden.
• De jeugdraad zorgt voor de coördinatie tussen de jeugdbewegingen en –verenigingen,
de coördinatie tussen het jeugdwerk en de gemeente (o. a. door het JWBP), de
organisatie van minstens 1 activiteit per jaar en doet voorstellen voor aankopen in de
gemeentelijke uitleendienst.
• Naast het uitbrengen van adviezen wil de gemeentelijke jeugdraad:
♦ Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de
betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
♦ Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid
bevorderen en inspraak stimuleren;
♦ Samenwerking en overleg tussen jeugdverenigingen bevorderen en coördineren;
♦ Informatie en documentatie over de behoeften van de jeugd verzamelen.
Ondersteuning
•
•

De werking van de jeugdraad wordt voor 2.480 €. per jaar gefinancierd via de
gemeentebegroting.
De gemeentelijke jeugdraad kan gratis gebruik maken van de gemeentelijke
fotokopieermachine, de gemeentelijke zalen en de gemeentelijke uitleendienst.

6.1.3
•

•
•

Jaarlijks wordt er een jeugdkrant uitgegeven, die kosteloos wordt gehouden op basis van
sponsering. Het invoeren van een jeugd infoblad heeft tot doel het bekendmaken van de
gemeentelijke jeugddienst en jeugdwerkinitiatieven bij de jongeren, contacten te leggen
met bv. scholen en andere opvangcentra en informatie te verstrekken over belangrijke
jeugdzaken, geplande activiteiten en actuele onderwerpen.
Een werkgroep van de jeugdraad zal i. s. m. de gemeentelijke jeugddienst (de
jeugdconsulente) instaan voor de redactie.
Tevens kunnen de jeugddienst en –raad gebruik maken van de gemeentelijke infokrant
die om de twee weken in het reclameblad verschijnt. Ook de website heeft een onderdeel
jeugd. Hier kunnen aanvraagformulieren voor subsidies en materiaal van de
jeugduitleendienst worden gedownload.

9.1.1
•
•
•

JEUGD INFOBLAD

ANDERE INFO- EN COMMUNICATIEKANALEN

Infokiosk: Er komt een infokiosk die als informatiepunt voor de jeugd zal fungeren op een
centrale plaats waar regelmatig jongeren rondhangen.
De jeugddienst wordt regelmatig gepromoot in de infokrant en op de website als
ideeënbus voor de jeugd van de gemeente.
De kindergemeenteraad is ook een informatiepunt voor de kinderen van het lager
onderwijs.

6.1.5

INSPRAAK

Op de jeugdraad werd al meerdere malen om een infokiosk voor de jeugd gevraagd. Ook de
eerste editie van de jeugdkrant werd positief onthaald.
De Klikson2 enquête werd afgenomen bij 92 tieners uit de gemeente. Deze resultaten zullen
regelmatig ter hand genomen worden.
Op het inspraakmoment voor de jeugd, kwam dit onderwerp ook ter sprake.
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VASTSTELLINGEN
•
•
•

•

De website wordt regelmatig aangepast. Ook oproepen worden hierop geplaatst.
Tieners vinden het belangrijk ergens terecht te kunnen met ideeën, vragen, klachten en
voorstellen. De ouders en vrienden blijven het belangrijkste aanspreekpunt..
Nog belangrijker vinden tieners om een persoon, dienst of organisatie te hebben die
informeert, organiseert… Slechts 56.5% van de bevraagden, weet effectief dat er een
aanspreekpunt in de gemeente bestaat. Het gaat hier dan vooral om de jeugddienst,
maar die wordt nauwelijks of nooit bezocht of enkel als de jongere info nodig heeft.
De beste manieren om te informeren zijn: affiche(borden) (voor 10-11jarigen en jongeren
ouder dan 14) en een jeugdkrant (voor 12-13jarigen de beste manier van informeren)

VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR
•

•
•

6.2
•
•
•

•
•
•

Er is nog altijd nood aan betere communicatie. Een reservatie van een halve bladzijde in
het reclameblad blijft een belangrijk medium om te communiceren met de jongeren van
onze gemeente, maar niet voldoende.
De jeugdraad wordt nog altijd gezien als het belangrijkste adviesgevend orgaan. Een
grotere delegatie van niet-georganiseerde jeugd blijft wenselijk.
In Zelzate blijkt er toch nood te zijn aan een jongereninformatiepunt waar zij
terechtkunnen met hun vragen.

DOELSTELLINGEN EN CONCRETE ACTIES
In de loop van de komende drie jaren zullen individuele jongeren op speelpleinen en
andere ontmoetingsplaatsen persoonlijk bevraagd worden.
Ook via enquêtes om hun noden verder onderzocht worden. Er zal in de mate van het
mogelijke op die vragen noden worden geantwoord.
De jeugdbewegingen krijgen elk hun plaats in de jeugdkrant waarin zij hun werking
kunnen voorstellen. In de jeugdraad moet meer dynamiek komen, samenwerking tussen
de jeugdbewegingen onderling en meer activiteiten gericht naar de niet georganiseerde
jeugd.
Begin 2005 wordt de infokiosk geplaatst.
De kindergemeenteraad blijft een belangrijk medium om de vragen en voorstellen van
kinderen tot 12 jaar te behandelen.
De inspraakmomenten worden uitgebouwd zoals voorgesteld in vorig hoofdstuk.

DE ROL VAN DE JEUGDRAAD VERSTERKEN
Concrete doelstellingen
•

•

Regelmatig worden oproepen gericht naar de jeugd van de gemeente om toe te treden tot de
jeugdraad. Ook de monitoren van het speelplein, die tot de niet-georganiseerde jeugd
behoren, worden aangespoord.
Jaarlijks organiseert de jeugdraad de Springdag, een traditie die reeds 3 jaar bestaat. Hierbij
worden de grenzen van de verschillende verenigingen overschreden door het samenwerken in
één groep.
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Modaliteiten
•

De jeugdraad evalueert haar werking en streeft in de volgende drie jaren naar:
* Een goede verhouding tussen het geven van adviezen en het organiseren van activiteiten
voor kinderen en jongeren in de gemeente;
* Jaarlijks zal nog steeds een jeugddag worden georganiseerd die zich richt op alle kinderen
en jongeren in de gemeente;
* De jeugdraad profileert zich beter naar buiten toe door een actieve bekendmaking van
haar werking en activiteiten o.a. via de jeugdkrant, de website en de infokrant van de
gemeente;
• De jeugdraad ontvangt jaarlijks een budget van 2.480 € voor werkingskosten en nog eens
2.480 € voor de organisatie van de springdag.
Beoogd Resultaat
•
•

Tegen eind 2007 telt de jeugdraad minstens twee leden die niet tot de georganiseerde jeugd
behoren.
Grotere belangstelling voor en erkenning van jeugddienst en jeugdraad bij de bevolking.

Kosten

JWBP 2005-2007
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7

GEÏNTEGREERD JEUGDWERKBELEID

7.1

LOKAAL CULTUURBELEIDSPLAN

Culturele verenigingen, met een jeugdwerking
Muziek: 2, Oudercomité: 3, Kinderopvang: 1, Theater: 1
Infrastructuur
•
•

Bibliotheek : Burg. J. Chalmetlaan 5O, Zelzate, tel. : 09/345.72.59
Cultureel centrum.

Culturele Raad
Voorzitter : Eric Raveel, Leegstraat 196C, Zelzate, tel. : 09/345.70.34. Secretaris : Vivien De
Baets, J. Schenkelsstraat 9, Zelzate, tel. : 09/345.83.11
Er is een lokaal cultuurbeleidsplan opgemaakt, zoals decretaal bepaald.

7.2

ANDERE BELEIDSSECTOREN

7.2.1

ONDERWIJS

Aantal onderwijsinstellingen

OostZelzate
WestZelzate
Totaal

Kleuter
afdeling
3

Basis
Afdeling
2

Secundair
e afdeling

2

2

0

4

4

3

3

Basisscholen
• Gemeenschapsbasisschool “De Reigers”, Leegstraat 2, 9060 Zelzate, Tel.nr.
09/345.59.56, Directie: mevrouw De Ruiter. Kleuters: 95 en lager: 227.
• Gemeenteschool Zelzate-Oost: “Het Krekeltje”, Wittouck Scharzenbecklaan 16, 9060
Zelzate, tel.nr. 09/345.68.76. Directie: dhr. Sedeyn. Kleuters: 70.
• Gemeenteschool Zelzate-West: “De Krekels”, E.Caluslaan 9, 9060 Zelzate, tel.nr.
09/344.63.69, directie: dhr. Sedeyn. Kleuters: 104 en lager: 126.
• Provinciale school voor buitengewoon lager onderwijs: E; Caluslaan 9, 9060 Zelzate.
Tel:09/344.98.69, Directie: mevrouw C. Van De Velde. Lager: 72.
• Sint Laurens Basisschool, Patronagestraat 52, 9060 Zelzate, Tel.nr. 09/345.59.95,
Directie: mevr. Merchiers. Kleuters: 108 en lager: 229
• Vrije Gemengde Basisschool, Assenedesteenweg 115, 9060 Zelzate, Tel.nr.
09/344.00.32, + Sint Laurens voorbereidende lagere afdeling: Kon. Astridlaan 10, 9060
Zelzate, Tel.nr. 09/345.89.26, Directie: de heer J-P De Landtsheer. Kleuters: 99 en lager:
229
Secundaire scholen
• Middenschool, Leegstraat 4, 9060 Zelzate. Tel.nr.: 09/345.70.24, Directie: de heer P.
Noben.
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•

Koninklijk Atheneum, Onteigeningsstraat 41B, 9060 Zelzate, Tel.nr.: 09/345.59.10,
Directie: dhr. Vlaminck R.
• Sint Laurens ASO: directie: Zuster Ria Van Bergen, assistent directeur: dhr. De
Martelaere.
♦ Campus Sint Laurens, Patronagestraat 51, 9060 Zelzate, tel: 09/345.53.19: eerste,
tweede en derde jaar ASO, 249 leerlingen.
♦ Campus Maria Middelares, Kerkstraat 64, 9060 Zelzate, tel: 09/326/88.96: vierde,
vijfde en zesde jaar ASO, 165 leerlingen
• Sint Laurens TSO/BSO: directie: dhr. De Smet. Leerlingen verdeeld over de campussen
MM – SL afhankelijk van gekozen richting. Centraal nummer: 09/345.73.12, aantal
leerlingen: 693.
Avondonderwijs
Één school organiseert avondonderwijs voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar:
instituut voor Secundair Beroepsonderwijs (ISBO), Assenedesteenweg 163, 9060 Zelzate,
Tel.nr.: 09/344.73.12, Directie: de heer A. Inghels
Aantal schoolgaande kinderen (schooljaar 2003-2004)
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
7.3.2

476
852
1.520

KINDEROPVANG

Opvang van 0 tot 3 jaar
Mini – crèche ‘t Kapoentje
Assenedesteenweg 57, Zelzate
Cap: 10 plaatsen
Open: Ma – Vr van 6u30 tot 18u30
Erkend kinderdagverblijf Pinnemuts
B.J. Chalmetlaan 52, Zelzate
Cap: 29 plaatsen
Open: 7u tot 18u
Opvang door de scholen
De Reigers Leegstraat 2, Zelzate
Voorschools vanaf 7u30
De Krekel E. Caluslaan 9, Zelzate
Voorschools vanaf 8u
Naschools huiswerkbegeleiding
Het Krekeltje Schwarzenbeklaan 16, Zelzate
Voorschools vanaf 8u
St. Laurens Zelz - O Patronagestraat 52, Zelzate
Voorschools vanaf 7u15
Naschools tot 17u30 (woe tot 12u30)
St Laurens Zelz -W Assenedesteenweg 115, Zelzate
Geen opvang
PSBLO
Geen opvang
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Zelfstandige onthaalouders
De Gruytere Micheline
Kasteelstraat 20, Zelzate
Cap: 3 plaatsen
Open: Ma – Vr van 7u tot 18u
Vleminck Kristine
Korenstraat 6, Zelzate
Cap: 3 plaatsen
Open: Ma – Vr van 7u tot 19u
Opvang van 3 tot 12 jaar
Initiatief buitenschoolse opvang
Debbautshoek
Assenedesteenweg 78, Zelzate
Cap: 55 plaatsen
Open: 7u tot 18u30
Wittouck
Schwarzenbeklaan 16, Zelzate
Cap: 30 plaatsen
Open 7u tot 18u30
Wacht ‘n beetje
Wachtebekestraat 18, Zelzate
Cap: 17 plaatsen
Open 7u tot 18u
Dienst voor opvanggezinnen
•
•
•
•

•

De dienst "Solidariteit voor het Gezin", Tentoonstellingslaan 72, 9000 Gent, Tel. Nr.
09/264.18.11.
De dienst zorgt voor een maandelijkse controle en begeleidingsbezoeken bij 5
onthaalmoeders in Zelzate met een capaciteit van 4 kinderen per onthaalmoeder.
De dagprijs bedraagt 12,39 €/dag/kind.
De ouderbijdrage wordt berekend volgens de officiële barema's van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Gezin- en welzijnszorg op basis van het netto belastbaar
gezinsinkomen.
Ouders die hun kind(eren)onder de leeftijd van 3 jaar toevertrouwen aan een
onthaalmoeder, aangesloten bij een dienst erkend door Kind en Gezin, mogen 80% van
hun gemaakte kosten fiscaal aftrekken.

7.3.3

WELZIJNSVOORZIENINGEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Dagcentrum De Boei,
•
•

•

Dagcentrum De Boei Verbroederingslaan 40, 9060 Zelzate, tel. : 09/342.90.45.
Opvang en begeleiding van jongeren en gezinnen die in problematische situaties
verkeren. 10 kansarme kinderen tussen 6 en 18 jaar kunnen worden opgevangen na
school (van 16u.. tot 19u.) en tijdens de vakantiedagen (van 09u. tot 17u.).
De gemiddelde begeleiding duurt 1 jaar. De opdrachtgevers zijn de Jeugdrechtbank en
het "Comité Bijzondere Jeugdzorg". Het dagcentrum maakt deel uit van de jeugdraad als
deskundige (niet stemgerechtigd lid).
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vzw Centrum voor Functionele Revalidatie
•
•

•

vzw Centrum voor Functionele Revalidatie, Stationstraat 40, 9060 Zelzate, tel. :
09/345.93.33, hoofdverantwoordelijke: dhr. Poppe Walter.
Hulpverlening aan in hun ontwikkeling gestoorde jongeren. Sociale (re)integratie tot en
met 18 jaar: spraak-en taalmoeilijkheden, globale ontwikkelingsachterstand (voor jonge
populatie), leermoeilijkheden (ongeveer 20 %), motorische en psychomotorische
problemen, gedragsmoeilijkheden.
De grootste groep is tussen 2 en 12 jaar oud. In totaal zijn er 125 kinderen ingeschreven,
maar er is een wachtlijst van 75 kinderen. De wachttijd duurt ongeveer 9 maanden. Het
centrum is alle werkdagen open van 08h45 tot 12u00 en van 13hO0 tot 17h00.

OCMW
•
•
•

OCMW, Burg. J. Chalmetlaan 82, 9060 Zelzate, Tel. : 09/342.29.20
De dienstverlening naar jongeren toe (leeftijdscategorie: 0-25 jaar) is slechts een klein
onderdeel van de werking van het OCMW
De jeugddienst zetelt in het lokaal overleg kinderopvang.

7.3.4

VRIJETIJDSAANBOD

Jeugd en Gezondheid
•

•

•

Christelijke Mutualiteit -Dienst Jeugd en Gezondheid. Zelzate is aangesloten bij het
verbond Eeklo. Oppasdienst voor zieke i. s. kinderen m. vzw Kinderlach Eeklo. Tel. Nr.:
09/378.47.47., Leeftijd: 0 tot 13 jaar.
Jeugdvakanties van 8 tot 35-jarigen. Vakanties en vakantie- opvang voor kinderen en
jongeren met bijzondere aandacht, Mentale en fysiek gehandicapten, zieken, kinderen
met brandwonden, zwaarlijvigen, autisten, bedplassers, jongeren met leermoeilijkheden
(BLO -BuSO).
Kinderherbergen, speelpleinplezier, integratie-en sportvakantie. Leeftijd: 10 tot 22 jaar.
contactadres: Mevr. Els De Vos, Garenstraat 46, 9900 Eeklo. Tel. Nr.: 09/376.13.30. Vakanties ziekenzorg CM voor jongeren tussen 18 en 35 j.

Verbond der Liberale Mutualiteiten
•
•

Jeugdvakanties van 6 tot 18 jaar
Opvang van zieke en gehandicapte kinderen (i. s. m. "Solidariteit van het Gezin")

Bond Moyson
•
•
•
•
•

Jeugddienst: MJA (Mutualiteit Jonge Arbeiders)-voor 14-tot 30-jarigen
Kindervakanties voor 4 tot 14-jarigen
Dienst Reddie Teddy: opvangdienst voor zieke kinderen
Dienst voor Gehandicapten
Algemene welzijnsvoorziening met een belang voor de jeugd

7.3.5

SPORT

Gemeentelijke Sportdienst:
•
•

De gemeentelijke sportdienst is ondergebracht in het sportcomplex Eurohal,
Oostkade,906O Zelzate. Tel. Nr. 09/345.74.22..
De sportdienst is een gemeentelijke dienst en werkt autonoom. Op de sportdienst is één
sportfunctionaris werkzaam (Dirk Willems) en werkt rechtstreeks onder het gezag van de
gemeentesecretaris en zijn stafmedewerkster.
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•

•

•

De sportdienst programmeert Bloso-activiteiten, jogging, scholenveldloop en
schoolsportklassen, seniorensport, sportbeurs, zwemlessen, zwembadactiviteiten, o.a.
verjaardagswemmen, discozwemmen, …
Tijdens de schoolvakanties worden er sportkampen ingericht in samenwerking met
BLOSO voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Al het nodige materiaal wordt gratis ter
beschikking gesteld. Bovendien wordt er elke dag van het sportkamp gratis een opvang
voorzien vanaf 7.45u tot 9u en van 16u tot 18u.
Er is een uitleendienst van sportmateriaal in samenwerking met BLOSO.

Gemeentelijke Sportraad
•
•
•

Voorzitter: dhr. Bru Jackie, C.Leynlaan 19, 9060 Zelzate, tel. : 09/345.78.33. Secretaris:
dhr. Saey Patrick, Onteigeneigeningsstraat 55, 9060 Zelzate, tel: 09/345.77.44.
De gemeentelijke sportraad groepeert de verschillende sportverenigingen.
Programma Sportraad: steunverlening van de sportraad bij alle sportactiviteiten ingericht
door de sportdienst; jaarlijkse verkiezing sportlaureaat; éénmaal per jaar kan door elke
sportclub prijzen en trofeeën van de Sportraad worden verkregen na schriftelijke
aanvraag bij het bestuur van de

Sportverenigingen met een jeugdwerking
Badminton: 1, Judo: 1, Petanque: 1, Tennis: 1, Voetbal: 3, Minivoetbal: 2, Zaalvoetbal: 1,
Zwemmen: 2, Duiken: 1, Basket: 1
Sportinfrastructuur
•
•
•
•
•
•

Eurohal Zelzate met overdekt zwembad
Campus Maria-Middelares met fitnesszaal (privé)
Sportzalen St. -Laurens -Maria-Middelares (privé)
Turnzaal Koninklijk Atheneum
Gemeentelijke Sportzaal(1)
Openluchtcentra: voetbalterreinen (2), basketbalterrein (3), bolbaan(3), schietstand (3)

9.1.1
•

•

PREVENTIE

Leden lokaal overleg: Alle basisscholen, de provinciale school voor bijzonder onderwijs
en
alle
secundaire
scholen
van
Zelzate
zijn
vertegenwoordigd,
een
schoolmaatschappelijk assistent provinciaal onderwijs, Drugunit1 Sint Jan Baptist, de
hoofdinspecteur van politiezone Puyenbroeck, coördinator drugpreventieproject,
Dagcentrum De Boei, de CLB’s, CAT Preventiehuis, de gemeentelijke jeugddienst, het
college van burgemeester en schepenen, het OCMW en alle jeugdverenigingen.
In elk geval, ons lokaal overleg staat niet stil en de enthousiaste leden willen steeds
effectiever samen werken. Op het laatste overleg werd afgesproken om een inventaris op
te maken, zodat iedereen van elkaar weet waar zij precies rond werken. In afwachting
van de intergemeentelijke drugpreventiewerker, die zal functioneren in Zelzate,
Assenede, Lochristi en Evergem, proberen we meer klaarheid te verwerven in het
overleg. Wanneer deze drugpreventiewerker juist in dienst treedt, weten we nog niet,
maar we beseffen dat deze persoon zich eerst zal moeten inwerken. En dit proces
proberen we door een doorzichtig overleg te versnellen.

7.3.7

BOVEN- EN INTERGEMEENTELIJK

De Zelzaatse jeugdbewegingen hebben ook leden uit omliggende gemeenten (zie
identificatiefiches). Chirojongens "BRUG" Zelzate maakt deel uit van het Gewest Grenskant
dat bestaat uit 10 Chirogroepen (deze in Zelzate, Wachtebeke, Assenede, Boekhoute,
Ertvelde, Rieme en Wippelgem). Activiteiten die jaarlijks samen georganiseerd worden:
• Afdelingsactiviteiten: 1) Titobivak, 2) Ketibivak, 3) Aspibivak, 4) Megaspeldag
• Vorming 1" jaarleiding: inleidingcursus (16u)
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•

Contact tussen groepen onderling: 1) Gewestrondes, 2) Groepsleidingraden, 3)
Volwassenen begeleidingsraden
• Om de twee weken komt de Gewestploeg samen op de Gewestraad
VVKSM “Vuurtorengroep” maakt deel uit van het district Gent-Noord. Dit bestaat uit de
scoutsgroepen uit de omgeving. De groepsleiding van deze groepen komt elke maand
samen in een districtraad. Voor elke tak is er jaarlijks een activiteit die door de leiding van de
verschillende scoutsgroepen samen wordt georganiseerd: kapoenendag, welpendag,
jonggiverweekend en giverweekend. De districtcommissarissen organiseren een aantal keer
per jaar vormings- en ontspanningsactiviteiten voor alle leiding in het district.
VASTSTELLINGEN
•

•

•
•

Onderwijs: er is voldoende basisonderwijs voorzien in Zelzate-Oost en Zelzate-West. Het
middelbaar onderwijs is uitsluitend gesitueerd in Zelzate-Oost en er is geen hoger
onderwijs voorzien zodat de Zelzaatse jeugd daarvoor moet uitwijken naar andere steden
(vooral Gent). Avondonderwijs voor volwassenen en voor jongeren vanaf 16 jaar kan in
Zelzate- West gevolgd
Kinderopvang :De kinderopvang in Zelzate is voldoende uitgebouwd. Er is niet enkel
opvang via het OCMW, maar ook via diensten van Kind en Gezin en Bond voor grote en
jonge gezinnen.
Welzijn : Er zijn geen aparte welzijnsvoorzieningen naar kinderen en jongeren in Zelzate.
Het OCMW en de mutualiteiten spelen hier de belangrijkste rol.
Preventie : In verband met drugspreventie werd een drugspreventie team opgericht
waarin verschillende actoren die met het jeugdbeleid of met jeugdwerking bezig zijn.

VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR
• Sport : Er zijn tien sportverenigingen in Zelzate die ook jeugdwerking hebben en vanuit
de sportdienst worden verschillende activiteiten georganiseerd. Er is een goede
samenwerking tussen de sportdienst en de jeugddienst en dit kan alleen maar aan het
jeugdbeleid ten goede komen. Er moeten meer (occasionele) sport accommodaties
komen (vooral in Zelzate-West)
• Cultuur : In Zelzate zijn er 8 cultuurverenigingen, maar toch is er gebrek aan een centrum
voor culturele evenementen en activiteiten. Het ontbreken van een cultureel centrum
heeft tot gevolg dat er een beperkte culturele programmatie is voor de jeugd

7.4

DOELSTELLINGEN EN CONCRETE ACTIES

7.4.1 UITBOUW VAN EEN JEUGDOVERLEG TUSSEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Concrete doelstelling
•

Er wordt minstens jaarlijks themagericht overleg gepleegd met andere gemeentelijke diensten
die contacten hebben met of activiteiten uitwerken naar kinderen en jongeren.
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Modaliteiten
•
•

•

•

Vanaf 2005 neemt de jeugddienst het initiatief om andere gemeentelijke diensten jaarlijks uit
te nodigen voor een overleg;
De feestcommissie is een belangrijke gesprekspartner, omdat zij onder meer het
paashazenspel en het sinterklaasfeest organiseert. Tevens werkten de jeugddienst, de
feestcommissie en het jeugdwerk in oktober 2004 samen in de organisatie van een
jongerenfuif.
De jeugddienst wordt vertegenwoordigd in het lokaal overleg kinderopvang van Zelzate. In dit
overleg zetelen verder de scholen, de oudercommittees, het OCMW en opvangvoorzieningen
van Zelzate.
Ook met de sportdienst, die tal van activiteiten voor kinderen en jongeren organiseert, moet
nauwer worden samengewerkt.

Beoogd Resultaat
•

Jaarlijks zitten alle gemeentelijke diensten en de jeugdraad rond de tafel.
Geen kosten
Kosten
7.4.2 BETROKKENHEID BIJ ANDERE RELEVANTE BELEIDSPLANNEN
Concrete doelstellingen
•

De gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad worden minstens geïnformeerd, en betrokken
waar nodig, bij de opmaak van andere gemeentelijke plannen, en minstens bij het beleidsplan
van het lokaal overleg kinderopvang en het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.

Modaliteiten
•

•

Minstens bij de opmaak van het beleidsplan van het overleg kinderopvang en gemeentelijk
cultuurbeleidsplan wordt de jeugddienst en jeugdraad de vraag gesteld in welke mate ze
willen betrokken worden. De jeugddienst en jeugdraad worden uitdrukkelijk betrokken bij de
bepaling van projecten die zich rechtstreeks en uitdrukkelijk naar kinderen en jongeren in de
gemeente richten;
De jeugddienst en jeugdraad kunnen op elk ogenblik vragen stellen en advies geven over alle
gemeentelijke beleidsplannen die expliciet of impliciet gevolgen hebben voor kinderen en/of
jongeren in de gemeente.

Kosten
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8

8.1

RUIMTE VOOR DE JEUGD

BEPALEN VAN DE DEELGEBIEDEN

8.1.1 ONTMOETINGSRUIMTE






Een jeugdontmoetingscentrum was reeds in het jeugdwerkbeleidsplan 02-04 een punt in
het kader van ruimte voor de jeugd en is ook in dit JWBP een deelgebied in dit
hoofdstuk. Met de ontbinding van vzw Kiepietiezie, het voormalige jeugdhuis van de
gemeente, is er geen specifieke jeugdontmoetingsruimte meer aanwezig.
Zowel uit bevraging van de bevolking (hoorzitting 24/06/2003, verslag in bijlage), tieners
(Klikson2 enquête) en de jeugdraad, blijkt dat er behoefte is naar een
jeugdontmoetingscentrum in de gemeente.
Onder jeugdontmoetingsruimte zien wij ook de mogelijkheid voor kinderen en jongeren
om elkaar te ontmoeten in openlucht. Zelzate heeft talrijke speelpleintjes, maar soms is
het voldoende voor tieners om een plaats te hebben waar ze kunnen rondhangen of
sport te beoefenen. Dit blijkt uit bevraging met de Klikson2 enquête en de
kindergemeenteraad.

8.1.2. SPEELRUIMTE


Zoals eerder gezegd beschikt onze gemeente over talrijke speelpleintjes. Het
Hoogbouwplein in Zelzate West en het plein in de Karperstraat in Zelzate Oost zijn goed
uitgebouwd. In Zelzate West is er een skateramp. In Zelzate Oost niet, terwijl dit de
grootste vraag is bij kinderen en jongeren. Het is onmogelijk alle speelpleintjes even
goed uit te bouwen en te onderhouden. Daarom focussen wij ons op de wijken waar de
meeste kinderen wonen. Zo is de O. De Bruyckerstraat een nieuwe woonwijk, waar
vooral jonge gezinnen wonen. De uitbouw van het speelpleintje daar zou dus een goede
investering kunnen zijn. Verder moet vooral aandacht worden besteed aan de veiligheid
en onderhoud van de overige pleintjes.

8.1.3 FUIFBELEID




Daar in de gemeente geen specifieke ruimte aanwezig is voor de organisatie van fuiven,
is het belangrijk werk te maken van een goed onderbouwd fuifbeleid, zodat toch fuiven in
de gemeente kunnen plaats vinden.
De optimale uitkomst zou zijn wanneer er in het jeugdontmoetingsruimte ook plaats is
voor fuiven.

De deelgebieden werden gekozen in de jeugdraad d.d. 09/12/03

8.2 WEERGAVE VAN WENSEN EN NODEN VAN DE JEUGD EN HET JEUGDWERK
8.2.1. BEVRAGING
De gegevens die hieronder worden vermeld, zijn bekomen door bevraging van de tieners
met de Klikson2 enquête, bevraging van de leden van de kindergemeenteraad, de
jeugdraad
en
de
gehele
bevolking
op
een
hoorzitting
omtrent een
jeugdontmoetingscentrum en een inspraakmoment voor de jeugd.
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8.2.2 ONTMOETINGSRUIMTE









Uit een discussieforum met de bevolking blijkt nood aan een ontmoetingsplaats waar
jongeren kunnen samenkomen zonder overlast te bezorgen aan omwonenden.
Tegelijkertijd moet het centrum wel toegankelijk blijven voor de jongeren, zodat het niet
te ver van het centrum of dicht bij een grote weg mag liggen.
In dit opzicht is consensus gekomen over de inrichting van het voormalige VEM-gebouw
als jeugdontmoetingscentrum.
In dit gebouw is er ruimte voor een jeugdhuis, de jeugddienst, het bureau van de
intergemeentelijke drugpreventiewerker, een polyvalente ruimte waar de creanamiddagen worden georganiseerd en ruimte voor de speleotheek.
Naast het gebouw is er een ruime parking voorzien, waar eventueel een tent kan
geplaatst worden voor de organisatie van fuiven. Doordat het gebouw niet in een
woonzone ligt, is minder kans op geluidsoverlast bij omwonenden.
Een knelpunt is het beheer van het jeugdontmoetingscentrum. Een voorstel van het
gemeentebestuur is dat vanuit de jeugddienst, in samenwerking met de jeugdraad, een
stuurgroep van vrijwilligers zal worden gerekruteerd. De jeugdraad is hier echter niet
mee akkoord. Zij verwachten dat iemand zal worden aangesteld om het beheer op zich
te nemen.

8.2.3 SPEELRUIMTE






Aangezien het groot aantal speelpleintjes in de gemeente, vindt men het beter dat langs
elke kant van het kanaal één speelplein goed uitgebouwd wordt en dat de andere blijven
uitgerust zoals ze zijn. Overal een paar speeltoestelletjes, wordt door de kinderen niet zo
geapprecieerd als er dan geen geld overblijft om twee speelpleinen goed uit te rusten.
De overige speelpleintjes zullen fungeren als hangplaatsen voor jongeren, met enkel een
paar bankjes en eventueel een doel of een basketbalring. Dit om twee redenen. Ten
eerste durven de kinderen door de aanwezigheid van deze jongeren op de goed
utgeruste speelpleinen niet meer spelen. Ten tweede merken we dat de jongeren de
speeltoestellen afbreken.
Er is al jaren vraag naar een skateramp in Zelzate-Oost. Zelzate West beschikt reeds
over zo’n ramp, maar dat is te ver voor de kinderen van de andere kant van de
gemeente. Daarom zal op het nieuwe sportpleintje in Zelzate Oost ook een skateramp
voorzien worden.

8.2.4 FUIFBELEID








Bij elke bevraagde groep bestaat de behoefte naar een ruimte om fuiven te organiseren.
In 2004 werd onderhandeld tussen het College en de jeugdraad voor het opstellen van
een fuifreglement. Indien dit reglement wordt nageleefd, mogen fuiven georganiseerd
worden in een aantal gemeentelijke zalen.
Natuurlijk zou het ideaal zijn indien fuiven kunnen georganiseerd worden in het
jeugdontmoetingscentrum. Het gebouw dat wij hiervoor voor ogen hebben, leent zich
daar toe, omdat het niet in een woonzone gelegen is. Overlast dient in elk geval
vermeden worden.
Vanuit de jeugdraad komt ook de vraag voor de aankoop van een fuifkoffer. Hierin zitten
dan een aantal materialen, zoals stempels, een geldkoffertje ed, die steeds kunnen
ontleend worden.
In het kader van brandveiligheid, zal de jeugddienst, in samenspraak met de jeugdraad
een soort van aanhangwagen voorzien, die kan ontleend worden bij de organisatie van
een fuif. Deze aanhangwagen zal alle spullen omvatten die wettelijk voorgeschreven zijn
inzake fuifbeleid (uitgangsbordjes, blusapparaten, …)
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8.3 INVENTARIS
8.3.1 ONTMOETINGSRUIMTE
Formele ontmoetingsruimte binnen:

Sporthal met indoor sportvelden en zwembad, kantine: knelpunten: deze ruimte is
niet uitsluitend op jongeren gericht, zodat zij zich niet altijd op hun gemak voelen.

Bibliotheek met leesruimte: knelpunt: jongeren kunnen elkaar hier ontmoeten, maar
zitten gebonden aan de stilte die een bibliotheek eigen is

Cultureel centrum: knelpunt: deze zalen worden ook door andere verenigingen
gebruikt, dus zijn niet altijd beschikbaar. Toch heeft ook theater Triangel hier haar
werking.

Schoolaccomodaties

Het grootste knelpunt is het ontbreken van een jeugdhuis en een
jeugdontmoetingscentrum.
Formele ontmoetingsruimte buiten:

De speelpleintjes: knelpunten: de speeltoestellen worden één voor één afgebroken
door rondhangende jongeren, kinderen durven door aanwezigheid van oudere
jongeren niet naar de speelpleintjes komen, sommige speelpleintjes zijn te weinig
uitgerust met speeltoestellen.

Parken en vijver

Voetbalvelden

Tennisvelden

Schoolspeelplaats
Informele ontmoetingsruimte binnen:

Cafés: toegang pas toegestaan boven de 16 jaar

Fitness: vaak veel te duur voor jongeren

Eetgelegenheden
Informele ontmoetingsruimte buiten:

Pleintjes: deze pleintjes zijn niet uitgerust en zijn niet altijd even veilig tegenover de
verkeerssituatie

Buiten aan de sporthal hangen jongeren rond: zij worden hier regelmatig weggejaagd
door bezoekers van de sporthal

Op straat aan de secundaire scholen: de jongeren worden niet toegelaten hier rond
te hangen.
8.3.2 SPEELRUIMTE
Formele speelruimte:

De turnzaal en kleuterrefter van de gemeenteschool Zelzate West in de
zomervakantie.

Zelzate West: Hoogbouwplein, 2e Gidsenlaan, O. De Bruykerstraat, Margriet
Ottenstraat, Doe-bos en Duivenlaan

Zelzate Oost: Karperstraat, C. Leynlaan, Warande, park aan West- en Oostkade en
in de Vlasstraat

Knelpunten: Er zijn te veel speelpleintjes om goed te onderhouden en uit te rusten.
Momenteel zijn we nog altijd bezig met de risico-analyse en het wettelijk in orde
brengen van de bestaande toestellen, o. a. valdemping.

We merken dat jongeren de speeltuigen gewoonweg afbreken. Die telkens weer
herstellen kost veel geld.
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Kinderen durven niet altijd spelen op speelpleintjes waar veel jongeren rondhangen.

Informele speelruimte:

Straten en overige pleintjes
Zie ook ontmoetingsruimte
8.3.3 FUIFBELEID
De gebruikers en de soorten fuiven:

100-dagenfuif: werd eerder georganiseerd door een externe vereniging, maar in 2004
werd ook de jeugdraad betrokken. De fuif gaat door in een tent aan de watertoren.

De jeugddienst organiseert samen met de gemeentelijke feestcommissie een
jongerenfuif in de Eurohal (sporthal).

Verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de zalen van het cultureel centrum
voor de organisatie van een fuif, mits zij zich aan het reglement houden. Er is geen
parkeerplaats voorzien aan deze zalen.

VVKSM Vuurtorengroep organiseert jaarlijks met de Katte kermis twee publieke
fuiven in een tent op eigen terrein.
Fuifinfrastructuur:

Sporthal: Met een capaciteit van 1.000 mensen (1000 m²) worden in de Eurohal
enkel grote fuiven georganiseerd. De organisatoren zijn meestal de gemeentelijke
feestcommissie, de gemeentelijke jeugddienst en de gemeentelijke jeugdraad. Een
eerste beperking hier is dat de fuiven bij voorkeur moeten plaats vinden buiten het
competitieseizoen. Een tweede beperking is dat de vloeren moeten beschermd
worden met matten. Dit vergt heel wat werk. Tegenover de sporthal is een grote
parking voorzien. De omwonende bewoners worden telkens op voorhand verwittigd.

Cultureel centrum (voormalige parochiezaal): oppervlakte: 220 m². Verenigingen,
aangesloten bij één van de gemeentelijke adviesraden (waaronder de jeugdraad)
kunnen gratis gebruik maken van de zaal voor de organisatie van fuiven. Een
probleem met deze zaal is dat ze in een woonzone ligt en dat er geen parking
voorzien is.

Het terrein aan de watertoren: hierop kan een tent geplaatst worden. Dit gebeurt
voorlopig enkel voor de 100-dagen fuif. Met een tent is er natuurlijk meer
geluidsoverlast.

Er is geen ruimte die specifiek voor fuiven is ingericht.
Fuifreglement:

Fuiven kunnen slechts georganiseerd worden als het fuifreglement wordt nageleefd.
De aanvraag wordt altijd in het college van Burgemeester en Schepenen behandeld.
Een streefdoel is dat
jeugdontmoetingscentrum.

8.4
•

•

er

fuiven

kunnen

georganiseerd

worden

in

een

VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR
Indien consensus wordt bereikt over het beheer, zal het VEM gebouw worden ingericht
als jeugdontmoetingscentrum. Allerhande diensten inzake jeugd kunnen hierin dan
gecentraliseerd worden.
Eén groot speelplein in Zelzate West en één groot speelplein in Zelzate Oost zeker
verder onderhouden. Dingen die worden afgebroken, moeten worden vervangen of
gerepareerd.

JWBP 2005-2007

- 43 -

•
•
•

We streven naar het installeren van een skateramp in Zelzate Oost.
De O. De Bruykerstraat is een nieuwe woonwijk waar voornamelijk jonge gezinnen
wonen. Eventueel kan het speelpleintje in deze wijk verder worden uitgebouwd.
Indien het jeugdontmoetingscentrum er komt, zal zeker ruimte voorzien worden voor de
organisatie van fuiven. Er wordt hierbij rekening gehouden met overlast, het reglement,
brandveiligheid…

8.5 DOELSTELLINGEN EN ACTIES
8.5.1 DE WERKING VAN EEN GEMEENTELIJK JEUGDCENTRUM OPSTARTEN
Concrete doelstellingen
•

•

De idee om een jeugdontmoetingscentrum onder te brengen in het voormalige VEM-gebouw
wordt in samenspraak met de jeugdraad en de particuliere jeugd ernstig in overweging
genomen. Wanneer het gebouw vrij komt, zal een beslissing genomen worden.
Indien beslist wordt om dit gebouw niet als JOC in te richten, blijft het thema actueel door de
organisatie van jaarlijkse inspraakmomenten die specifiek over een ontmoetingsplaats zullen
handelen.

Acties
•

•

•
•

•

Wanneer het gebouw vrij komt, wordt er een inspraakmoment georganiseerd voor de
georganiseerde en niet-georganiseerde jeugd. Er moet worden nagegaan of er voldoende
vrijwilligers zijn om het JOC te beheren. Tevens moet er consensus komen over de uitbating
van het jeugdhuis.
In het gemeentelijk jeugdcentrum worden minstens de volgende functies ingebouwd:

Diensten : er is minstens plaats voorzien voor de jeugddienst, vergaderlokalen en
opslagruimte en de speleotheek.

Ontmoeting en opvang: naast het gebouw is er een parking, waar bij de organisatie van een
fuif, een tent kan worden geplaatst. Door de gunstige ligging, wordt (geluids)overlast tot het
minimum beperkt. In het jeugdontmoetingscentrum zullen ook een jeugdhuis en een
speelhoek ondergebracht worden.

Programmatie: het jeugdcentrum heeft een receptieve functie door de verhuur van lokalen,
met een prioriteit voor plaatselijke jeugdorganisaties en initiatieven naar kinderen en
jongeren. Er wordt een eigen gedifferentieerd programma uitgebouwd, waaronder de creanamiddagen al concreet vast liggen.
Fuiven worden toegelaten wanneer het fuifreglement gerespecteerd wordt.
Bij de uitbouw van een gemeentelijk jeugdcentrum wordt rekening gehouden met voldoende
agogisch en onderhoudspersoneel om een goede werking van het jeugdcentrum te
garanderen. Ook de beheerstructuur laat een vlotte werking van het jeugdcentrum toe.
De inrichting zal in stappen gebeuren, met een startinvestering van 25.000 €.

Beoogd Resultaat
•

Indien er consensus over de uitbating wordt bereikt, moet de gemeente uiterlijk december
2007 over een jeugdontmoetingscentrum beschikken.
Er wordt 25.000 € begroot voor de inrichting
Kosten
van het gebouw.
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8.5.2 HET AANBOD AAN SPEELRUIMTE OPTIMALISEREN
Concrete doelstellingen
•

•

Het bestaande aanbod aan speelpleintjes wordt behouden. De staat van de speeltoestellen
wordt verder opgevolgd en onderhouden, volgens de principes van het KB veiligheid van
speelterreinen;
De sportdienst zorgt er, op aanvraag van de jeugddienst, voor dat een skateramp komt op het
nieuwe sportterrein.

Modaliteiten
•

Via een huursysteem verspreid over 5 jaar, willen we de O. De Bruyckerstraat een goed
uitgerust speelplein geven. Dit omdat hier heel veel jonge gezinnen gevestigd zijn. De
bedoeling van de overeenkomst is dat het speeltoestel na 5 jaar eigendom wordt van de
gemeente.

Beoogd Resultaat
•

We huren voor 5 jaar een speeltoestel en in 2009 is het speeltoestel dan eigendom van de
gemeente.

Kosten
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9

BIJLAGEN

9.1.1

LEDENLIJST JEUGDRAAD

VERENIGING
Chiromeisjes “Samjolé”
Kerkstraat

EFFECTIEVE LEDEN
Sofie Laureys
Tunnellaan 55
9060 Zelzate
Tel: 09/344.00.81
Sarahlaueys@hotmail.be

PLAATSVERVANGERS
Kaat Laureys
Leegstraat 90
9060 Zelzate

Marjan Mestdagh
Notelaarstraat
9060 Zelzate
Chirojongens “Brug”
Leegstraat

VVKSM”Vuurtorengroep
vvksmzelzate@hotmail.co
m

Bert Laureys
Tarwestraat 4
9060 Zelzate

Pasquino De Vuyst
Winkelstraat 20
9060 Zelzate

Thomas Laureys
Leegstraat 90
9060 Zelzate
Tel: 09/345.50.12

Durnad Borgie
Aubenaslaan 24
9060 Zelzate

Els Van Hove
Denderdreve 55 A
9060 Zelzate

Van Acker Tom
Denderdreve 10A
9060 Zelzate
FOS “De Kievit”

De Zeebraatjes
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De Ruyck Jan
Holstraat 95
9940 Ertvelde
0486/03.70.40
janderuyck@hotmail.com

Sandra Maes
Cesenaticolaan 28B
9060 Zelzate

Wauters Nancy
Kerkstraat 11
9060 Zelzate
09/3454089
0477/614091

Verstraeten Frankie
Zandstraat 16
9060 Zelzate
0495/309965

Jörge Engels
Assenedesteenweg 183
9060 Zelzate
Tel: 09/344.70.96
GSM/ 0479/29.40.76
Leeman@freegates.be

Dejonghe Bart
Westkade 54
9060 Zelzate
GSM:0477/68.07.89
dejonghebart 63@hotmail.com

Buyens Frederik
Wachtebekestraat 114
9060 Zelzate
Tel: 09/345.77.08

Vantricht Aswin
Groenstraat 90A
9060 Zelzate
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Frederik.Buyens@skynet.be
Gemeentelijke JEUGDVERBROEDERING

Geens Bart
Denderdreve 83
9060 Zelzate

Trudy & Jarno

Neetesonne Daphne
Mezenlaan 13
9060 Zelzate
Dagcentrum “DE BOEI”

De Deyne Ruth
Verbroederingslaan 40
9060 Zelzate
Tel: 09/342.90.45

Theater “TRIANGEL”

Nico Dewoyer
Patronagestraat 20
9060 Zelzate
09/342.96.34
0496/36.42.81

Secretaris

9.1.2

Nico.Dewoyer@
Belgacom.net
Tania.Bauwens@Belgacom.net

Dejonghe Michaël
Westkade 54
9060 Zelzate

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Burgemeester
SCHENKELS John: Algemene zaken, brandweer, politie, informatie en openbaarheid van
bestuur, begroting,ruimtelijke ordening ,verkeer, energie, openbare werken en
gebouwen.
Schepenen
• STUYVAERT Hubert
•

TOLLENAERE Paul: Bevoegd voor : onderwijs, cultuur, huisvesting,
ontwikkelingssamenwerking, jeugd en financiën.

•

UYTTENDAELE Frederik

•

DE BEULE Nelly: sociale zaken, burgerlijke stand, emancipatie, volksgezondheid,
personeel

•

SCHATTEMAN Ronny: Bevoegd voor : sport, feestelijkheden, ontvangsten, Europese
zaken, leefmilieu en lokale economie

9.1.3
•
•

•
•
•

TAKENPAKKET JEUGDDIENST

Opstellen en opvolgen jeugdwerkbeleidsplan, jaarplan en werkingsverslag;
Ondersteunen van het jeugdwerk (als bevoorrechte partner in het jeugdbeleid) via
opvolging subsidiëring jeugdverenigingen (opvolgen en uitvoeren subsidiereglement),
service en ondersteuning allerlei (informatie verschaffen, jeugduitleendienst, hulp bij
subsidieaanvragen,…)
Organiseren van eigen jeugdwerkprogramma’s en -initiatieven nl. organiseren van de
speelpleinwerking en laagdrempelige, nieuwe initiatieven
Begeleiden en ondersteunen van de jeugdraad;
Verzamelen en verspreiden van informatie naar de jeugd toe via de jeugdkrant, de pers
en jeugdbewegingen en –verenigingen;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiden van de inspraak in het kader van het jeugdwerkbeleidsplan;
Pleitzorger belangen jeugd in andere sectoren zoals onderwijs, sport, cultuur, ruimtelijke
ordening, politie, verkeer, enz.
Contacten en overleg met collega’s van andere diensten en scholen;
Beleidsondersteunend werken naar schepencollege toe;
Jeugdraad op de hoogte houden van evoluties / beslissingen andere sectoren.
Deelname aan overlegvergaderingen als vertegenwoordiger van de jeugd (bv. kinder
opvang, speelruimte, drugspreventie,)
Secretariaat gemeentelijke drugspreventie team en assisteren bij het opstarten van
nieuwe initiatieven, uitwerken en organiseren
Het uitbouwen van een actuele visie over jeugd(werk)beleid via deelname aan
studiedagen en bijscholing allerhande en het lezen van actuele literatuur

9.1.4

OVERZICHT PARTICULIERE JEUGDWERKINITIATIEVEN

IDENTIFICATIE

WERKING
JURIDISCH STATUUT
LEDEN

Naam: Chiro Samjolé
Contactadres: Tunnellaan 55, 9060 Zelzate
Telefoon: 09/344.00.81
Werkingsadres: Kerkstraat 18
Hoofdverantwoordelijke: Sarah Laureys
Erkenning: Chiro Nationaal
Koepel: VZW Chirojeugd Vlaanderen
Subsidiëring: Vlaamse Gemeenschap via JWBP
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: jongeren vanaf 6 jaar
Doelstelling:
Op een creatieve en speelse manier omgaan en samenzijn,
spelen met jongeren.
Zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Feitelijke vereniging
Totaal aantal: 118
Waarvan:
6-12 jaar: 74
12-15 jaar: 23
15-18 jaar: 9
18-25 jaar: 12
Spreiding:
Zelzate: 98
Buurgemeenten: 20
Aantal leden regelmatig aanwezig: 70-80
Aantal kansarme jongeren aangesloten: geen

BEGELEIDING

JWBP 2005-2007

Kostprijs
lidmaatschap: 12.50€
uniform: 60 €
kamp: 100 € (1ste kind), 95 € (2de kind), 75€ (6 – 8 jarigen)
Totaal aantal: 37
Begeleiders: 12
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Leeftijdsbeperking: nee
Losse medewerkers: 25

IDENTIFICATIE

WERKING
JURIDISCH STATUUT
LEDEN

Naam: Jeugdbrandweer Zelzate
Contactadres: Assenedesteenweg 183, 9060 Zelzate
Telefoon: 09/343.07.33 of 0479/294076
Werkingsadres: Burg. Jos Chalmetlaan 56, 9060 Zelzate
Hoofdverantwoordelijke: Engels Jörge
Erkenning:Erkenning:
Koninklijke
Belgische
Brandweerfederatie, Afdeling Jeugdbrandweer
Koepel: /
Subsidiëring: Vlaamse Gemeenschap via JWBP
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: jongeren tussen de 12 en 18 jaar
Doelstelling: Jongeren opleiden tot brandweerpersoneel,
ambulancier, preventie-opleiding, EHBO, blustechnieken,
materiaalkennis, reddingstechnieken
14-daagse werking + zomerkamp + tweedaagse
Feitelijke vereniging
Totaal aantal: 25
Waarvan:
6-12 jaar: 4
12-15 jaar: 14
15-18 jaar: 7
18-25 jaar: /
Spreiding:
Zelzate: 23
Buurgemeenten: 2
Aantal leden regelmatig aanwezig: 25
Aantal kansarme jongeren aangesloten: 10

BEGELEIDING

IDENTIFICATIE

JWBP 2005-2007

Kostprijs
lidmaatschap: /
uniform: /
kamp: 140 €
Totaal aantal: 18
Begeleiders: 8
Leeftijdsbeperking: /
Losse medewerkers: 10
Naam: VVKSM Vuurtorengroep
Contactadres: Trieststraat 142, 9060 Zelzate
Telefoon: 0473/546734 of 09/3448351
Werkingsadres: Assenedesteenweg 243-245, 9060 Zelzate
Hoofdverantwoordelijke: Sander Lambrecht
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WERKING
JURIDISCH STATUUT
LEDEN

Erkenning: Vlaamse Gemeenschap
Koepel: VVKSM
Subsidiëring: Vlaamse gemeenschap via JWBP
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: jongeren vanaf 6 jaar
Doelstelling: educatief en ontspannend bezig zijn met
jongeren. Leren omgaan met anderen in een groep. Creatief
bezig zijn
Zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Feitelijke vereniging
Totaal aantal: 80
Waarvan:
6-12 jaar: 30
12-15 jaar: 34
15-18 jaar: 4
18-25 jaar: 12
Spreiding:
Zelzate: 60
Buurgemeenten: 20
Aantal leden regelmatig aanwezig: 65 - 70
Aantal kansarme jongeren aangesloten: 1

BEGELEIDING

JWBP 2005-2007

Kostprijs
lidmaatschap: 20 €
uniform: 30 €.
kamp: 30 € per 3 dagen
Totaal aantal: 42
Begeleiders: 12
Leeftijdsbeperking: /
Losse medewerkers: 30 (oude leiding)
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IDENTIFICATIE

WERKING
JURIDISCH STATUUT
LEDEN

Naam: Chirojongens “Brug”
Contactadres: Tarwestraat 4
Telefoon: 0486/30.95.31
Werkingsadres: Leegstraat 99-101
Hoofdverantwoordelijke: Bert Laureys
Erkenning: Chiro Nationaal
Koepel: Chiro Jeugd Vlaanderen vzw
Subsidiëring: Vlaamse Gemeenschap JWBP
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: jongens van 6 tot 18 jaar
Doelstelling:
Jongeren samenbrengen om in een sociale sfeer met elkaar
om te gaan in groepsverband. Talloze activiteiten en naar het
buiten brengen van de groep in de parochie. Hoogtepunt van
het werkjaar: 10-daagse bivak.
Zondag van 14 tot 17 uur
V.Z.W.
Totaal aantal: 88
Waarvan:
6-12 jaar: 29
12-15 jaar: 30
15-18 jaar: 18
18-25 jaar: 11
Spreiding:
Zelzate:
Buurgemeenten:
Aantal leden regelmatig aanwezig: 60
Aantal kansarme jongeren aangesloten: 4

BEGELEIDING

JWBP 2005-2007

Kostprijs – lidmaatschap: 12.50 €/jaar
uniform: 60 €
kamp: 100 € voor 10 dagen
Totaal aantal: 11
Begeleiders: 11
Leeftijdsbeperking: min. 18 jaar
Losse medewerkers: geen

- 51 -

IDENTIFICATIE

WERKING
JURIDISCH STATUUT
LEDEN

Naam: FOS “De Kievit”
Contactadres: Kerkstraat 11 – 9060 Zelzate
Telefoon: 09/345.40.89 – 0477/61.40.91
Werkingsadres: Winkelstraat 43
Hoofdverantwoordelijke: Wauters Nancy
Erkenning: FOS
Koepel: FOS
Subsidiëring: Vlaamse Gemeenschap via JWBP
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: jongens en meisjes van 5 tot 18 jaar
Doelstelling:
Opvoeden van jongeren en bij te dragen tot de
persoonlijkheidsontwikkeling door hun fysische, intellectuele,
spirituele en sociale mogelijkheden te helpen realiseren.
Zatermiddag van 14 tot 17.30 uur
Feitelijke vereniging
Totaal aantal: 100
Waarvan:
5 – 6 jaar: 26
7-11 jaar: 22
12-14 jaar: 16
15-16 jaar: 4
18-25 jaar: 7
Spreiding:
Zelzate:
Buurgemeenten:
Aantal leden regelmatig aanwezig: 75
Aantal kansarme jongeren aangesloten: 7

BEGELEIDING

JWBP 2005-2007

Kostprijs – lidmaatschap: 50 €/jaar
uniform: 35 €
kamp: 70 € / 125 €
Totaal aantal: 27
Begeleiders: 15
Leeftijdsbeperking: min. 18 jaar
Losse medewerkers: 12 (oudercomité + stam)
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IDENTIFICATIE

Naam: Theater Triangel
Contactadres: Patronagestraat 20 – 9060 Zelzate
Telefoon: 09/342.96.34 of 0476/36.42.81
Werkingsadres: Assenedesteenweg 119 – 9060 Zelzate
Hoofdverantwoordelijke: Nico Dewoyer
Erkenning: Open Doek
Koepel:
Subsidiëring:
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: kinderen van 7 tot 18 jaar

WERKING
JURIDISCH STATUUT
LEDEN

Doelstelling:
De kinderen de kans geven iets te brengen in theater en
lessen geven in zang, toneel en dans.
Woensdag + voorstellingen
Totaal aantal: 69
Waarvan:
6-12 jaar: 25
12-15 jaar: 40
15-18 jaar: /
18-25 jaar: 4
Spreiding:
Zelzate: 35
Buurgemeenten: 30
Aantal leden regelmatig aanwezig: 65
Aantal kansarme jongeren aangesloten: 1

BEGELEIDING

JWBP 2005-2007

Kostprijs – lidmaatschap: 90 €
uniform: /
kamp: 7 dagen kunstkamp
Totaal aantal: 12
Begeleiders: 4
Leeftijdsbeperking: nee
Losse medewerkers: 8
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IDENTIFICATIE

Naam: Jeugdverbroedering
Contactadres: Mezenlaan 13 – 9060 Zelzate
Telefoon: 0478/38.88.41
Werkingsadres: jeugddienst
Hoofdverantwoordelijke: Agostino Fabrizio
Erkenning: door de jeugdraad en het Verbroederingscomité
Koepel: het Verbroederingscomité
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: jongeren van 15 tot 28 jaar

WERKING
LEDEN

BEGELEIDING

JWBP 2005-2007

Doelstelling:
Jeugdverbroedering maakt deel uit van het gemeentelijk
Verbroederingscomité
dat
als
doel
heeft
de
verbroederingsgedachte tussen 6 verbroederingsgemeenten
levendig te houden d.m.v. verschillende activiteiten. De
gemeenten zijn: Delfzijl (Nederland), Schwarzenbeck
(Duitsland), Cesenatico (Italië), Sierre (Zwitserland), Aubenas
(Frankrijk) en Zelzate (België)
3 buitenlandse activiteiten, 5 gemeentelijke activiteiten
Totaal aantal: 10
Kostprijs: Lidmaatschap: geen
Totaal aantal:
Begeleiders:
Leeftijdsbeperking:
Losse medewerkers:
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OVERZICHT WELZIJNSVOORZIENINGEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN
IDENTIFICATIE

WERKING

Naam: Dagcentrum De Boei
Contactadres: Verbroederingslaan 40
Telefoon: 09/342.90.45
Werkingsadres: Verbroederingslaan 40
Hoofdverantwoordelijke: Magda De Maertelaere
Erkenning: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Koepel:
Subsidiëring: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Lid gemeentelijke jeugdraad: ja
Doelgroep: jongens en meisjes van 7 jaar t.e.m. 14 jaar
Doelstelling:
Opvang en begeleiding van jongeren en gezinnen die in
problematische situaties verkeren (binnen bijzondere
jeugdzorg)

JURIDISCH STATUUT
LEDEN

Opvang kinderen: schooldagen van 16.00u tot 19.00u
Vakantiedagen: 09.00u tot 17.00u
VZW
Totaal aantal: 6
Spreiding:
Zelzate: 2
Buurgemeenten: 4
Aantal leden regelmatig aanwezig:
Aantal kansarme jongeren aangesloten: 6

BEGELEIDING

JWBP 2005-2007

Kostprijs:
lidmaatschap: /
uniform: /
kamp: /
Totaal aantal:
Begeleiders: 1 full-time, 3 4/5, 1 part-time
Leeftijdsbeperking:
Losse medewerkers:
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9.1.6

OVERZICHT STUURGROEP JWBP 05-07
Naam

1

Paul Tollenaere

2

Sophie Acke

3

Sarah Laureys

4

Bert Laureys

5

De Ruyck Jan

6

Jörge Engels

JWBP 2005-2007

Adres
telefoonnummer
Lijsterlaan 27
09/344.84.64
Merellaan 44
9060 Zelzate
Tunnellaan 55
9060 Zelzate
Tarwestraat 4
9060 Zelzate
Holstraat 95
9940 Ertvelde
Assenedesteenweg 183
09/344.70.96

Lid van de stuurgroep als
Schepen van jeugd
Secretaris
Voorzitster
Chiro Brug
FOS De Kievit
Vertegenwoordiger
Jeugdbrandweer

- 56 -

