Verslag jeugdraad maandag 15/10/2018
VOLGENDE JEUGDRAAD: maandag 19 november 2018, lokaal Chiro ’t Allemanneke.

Wie was er bij?
Chiro Jong Valaar
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Schepen van jeugd
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Scouts 49 Corbisier
Scouts UPB
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Scouts DC Hollebeek
Buurtbemiddelaar
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Wouter
Verontschuldigd
Laurens
Arthur & Bart
/////
Ludovic & Benoît-Philip
Laurens
Anke, Lennert & Wannes
/////
Els Bruyndonckx

1. Buurtbemiddeling
Vanavond is Els Bruyndonckx van de dienst buurtbemiddeling van stad Antwerpen aanwezig. Dit naar
aanleiding van klachten door een buurtbewoner aan de locatie Gebroeders De Wachterstraat (JH Argus,
Chiro Jong Valaar en Scouts 54) die er tijdens de afgelopen zomervakantie gekomen zijn. De klachten
zijn niet nieuw en ook de buurtbewoner is gekend bij de jeugdverenigingen. Is reeds meerdere jaren aan
de gang en steekt af en toe opnieuw de kop op
Els komt toelichting geven over de taken en opdrachten van de dienst buurtbemiddeling:
- Weet dat elk district een buurtregisseur heeft die je in eerste instantie kan contacteren in geval
buurtklachten. Voor Wilrijk is dit Susan Eggers. Vervolgens kan ook buurtbemiddeling ingeschakeld
worden bij problemen.
- Contactgegevens buurtbemiddeling: 03 338 65 73 – bemiddeling@stad.antwerpen.be.
- Bemiddeling gebeurt steeds op basis van vrijwilligheid: kan niet verplicht worden. Er moet een vorm
van bereidheid zijn bij de verschillende partijen. De bemiddelaar heeft eerst een apart gesprek met
de partijen (slachtoffer en veroorzaker). Nadien wordt aangestuurd op een gezamenlijk overleg met
nog andere mogelijke partners (bijv. wijkpolitie).
- De meest voorkomende overlast is uiteraard geluid. Vaak ook met verenigingen die hun lokaal
verhuren. (tip aan die verenigingen: gebruik de waarborg als stok achter de deur én communiceer
duidelijk in contract en het lokaal over beperken van geluidsoverlast).
- Werk preventief om klachten te voorkomen:
- informeer de buurt als je iets organiseert tot in de late uurtjes;
- nodig de buurt uit op open activiteiten;
- probeer te achterhalen of er een buurtcomité of oudervereniging actief is en contacteer
hen;

-

gebruik sociale media om de buurtbewoners in te lichten;
zorg voor een contactpersoon binnen je vereniging waar buurtbewoners terecht kunnen
met vragen of opmerkingen. Iemand die ook effectief in de meeste gevallen bereikbaar is!;
sensibiliseer je leiding;
enz.

De boodschap is dus eenvoudigweg: beter voorkomen dan genezen!

2. Brandblussers!!!
De meeste jeugdverenigingen hebben intussen bezoek gehad van de nieuwe firma die de controle aan
de brandblussers uitvoert. Jammer genoeg worden systematisch een heleboel brandblussers afgekeurd
(te weinig druk en/of lekkage). Jammer genoeg gaat het hier over de brandblussers van de vorige
controlefirma die nog maar pas in mei 2016 werden geleverd!
De jeugddienst is zich bewust van het probleem en is momenteel bezig om een 2 e opinie te krijgen over
de staat van de brandblussers (opvallend dat de nieuwe firma zo goed als alle blussers van de vorige
firma afkeurt?).
Daarnaast onderzoeken we alvast hoe dit probleem op korte termijn kan opgelost worden. Er is
weliswaar geen budget voorzien voor de vervanging van zoveel brandblussers, maar mocht het toch tot
vervanging komen, dan zal er zeker WEL budget gevonden worden. Aangezien het hier de
brandveiligheid in jeugdlokalen betreft, moet dat wel lukken.

3. Groepsaankoop
Er wordt een korte powerpointpresentatie gegeven met voorstellen van zowel spel-/sportmaterialen,
werkmaterialen als materialen voor een hindernissenparcours.
De knoop wordt doorgehakt en er wordt gekozen voor materialen hindernissenparcours.
De jeugddienst maakt werk van de bestelling en laat de verenigingen weten wanneer deze kunnen
afgehaald worden.

4. Werkingssubsidie
Vergeet niet dat je nog tot 31 oktober 2018 de tijd hebt om het aanvraagformulier werkingssubsidie te
vervolledigen en in te dienen! De meeste groepen zijn het formulier reeds opgestart, aan de overige de
oproep om hier werk van te maken.
Verdere opvolging: eind november/begin december laat de jeugddienst via mail het bedrag van jullie
werkingssubsidie weten. In december worden deze ter goedkeuring op het college gebracht en in de
loop van januari wordt de eerste schijf (= de helft) van het subsidiebedrag uitbetaald.
Vraag van de jeugddienst over JINS Hollebeek: hoe werkt dit juist, want zouden klaarblijkelijk ook
werkingssubsidies kunnen aanvragen, maar nog niet helemaal duidelijk bij welk district dit zal gebeuren.
In ’t kort: zijn JINS van scouts 28, 54, 2646 en 1133. Afhankelijk welk district de meeste JINS aanlevert,
bepaalt waar de activiteiten standaard door gaan.
Contactpersonen zijn Arno Van Der Meer en Jori Claes.

5. Adviesvraag politiecodex
De stad heeft deze adviesvraag gesteld omwille van wijzigingen in de politiecodex. Nicolas heeft dit even
voor ons doorgenomen en vat kort samen. Gaat over:
1) Bedelverbod
2) Asielverzet
3) Alcoholverbod in premetro en Trappenstraat
4) De sorteerstraat
De aanwezigen zijn algemeen van mening dat er niet veel zaken in de aangepaste politiecodex van
invloed zijn op jeugd en jongeren in Wilrijk en besluiten dan ook om geen advies te geven.
Wel wordt de vraag gesteld in hoeverre ruiltochten eventueel onder de term “bedelverbod” vallen. De
jeugddienst probeert dit uit te zoeken.

6. Dag van de jeugdbeweging & Bedankingsfuif Wilrijk
Vrijdag 19 oktober is het de dag van de jeugdbeweging. Zoals de laatste jaren de gewoonte kan je gaan
ontbijten op het Astridplein aan het Centraal Station.
Meer lokaal wordt je ’s middags (vanaf 12u) in en door de Vizit, als je komt opdagen in uniform, gratis
getrakteerd op frietjes met saus en een curryworst met daarbovenop een dessert (op kosten van de
jeugddienst). Vanaf 16u kan je in het Kaffee terecht voor frisdrank en pils aan € 1.
De week nadien organiseren Vizit/jeugddienst/jeugdraad op woensdag 31 oktober een bedankingsfuif
voor alle leiding / vrijwilligers / jongeren die in Wilrijk actief zijn.
Elke vereniging krijgt een papieren uitnodiging waarmee je gratis inkom hebt + de 3 gratis consumpties.
Deuren om 20u en einde om 3u. Thema is Halloween, dus verkleed komen mag zeker!
Van 19u tot 21u is er eerst nog een € 2 deal “Grimme” in Vizit, dus perfect om je gezicht te laten
bewerken.
Oproep: we zijn nog op zoek naar DJ’s en willen die liefst hebben uit het Wilrijkse
jeugdverenigingenleven! Als je iemand kent, stuur maar door.

7. Vragenronde en kalender
- Zaoeja: willen oude houten kot op hun terrein vervangen door 2 zeecontainers (met afdak tussen) 
is hier een vergunning voor nodig? Waar moeten ze eventueel rekening mee houden?
Jeugddienst informeert hierover bij mensen met kennis van zaken en speelt de info door.

- UPB: zoekt (liefst Wilrijkse) hulporganisatie waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen met hun leden (12
tot 16 jaar +/- 100 personen). Iemand ideeën, speel ze door aan UPB.

- Oosterveld:
- Vraag over de oude pastorij vlakbij de scoutslokalen: dit gebouw staat al jaar en dag leeg en de
scouts vraagt of er een mogelijkheid is om hier gebruik van te maken (hebben plaatsgebrek in hun
lokaal). Ze denken dat de stad eigenaar is van het gebouw.
De jeugddienst vraagt nu en speelt de info door.

- Klopt het dat jeugdverenigingen om de 2 jaar via de stad een gratis afvalcontainer kunnen
aanvragen?  dat klopt en is aan te vragen via de verenigingendatabank.

- Sint-Bavo: plafond in hun lokaal zou opnieuw bezet moeten worden  infrastructuursubsidie
aanvragen in 2019.
Plannen om een nieuw containerlokaal te plaatsen, want plaatsgebrek. De huidige container zou dan
gebruikt worden voor materiaalopslag  zelfde vraag als Zaoeja en jeugddienst stuurt info door.
- Feniks: hebben bijna stroom in hun lokaal Dokter Vekemans !
- Jong Valaar: hun straatfeest in september heeft € 30 verlies gemaakt, maar wel 5 nieuwe leden
opgeleverd! Willen een soepslag organiseren en hebben ook de vraag over de afvalcontainer.
- ’t Allemanneke: staan ook dit jaar op de kerstmarkt (7-9/12) met hun jeneverkraam (+/- 70 tot 75
smaken). Naast ’t Allemanneke staan er nog enkele jeugdverenigingen op de Kerstmarkt, elk gelukkig
met een ander aanbod (Feniks, Sint-Bavo, …).

8. Varia
- Op de vorige JR kwam een vraag over ongediertebestrijding. Dave heeft toen een link doorgestuurd
van de dienst bij stad Antwerpen die je kan hiervoor inschakelen. Niet iedereen heeft die link
klaarblijkelijk gehad (Oosterveld / Jowen / ’t Allemanneke / Zaoeja). Tweede poging wordt gedaan.
- Zondag 11 november: herdenking wapenstilstand op begraafplaats Wilrijk. Scouts UPB is meestal
aanwezig op de herdenking met leiding en leden voor het neerleggen van de kransen, enz. maar gaat
dit jaar naar Brussel voor deze herdenking.
District zoekt dus dringend een andere jeugdvereniging om aanwezig te zijn met leiding en/of leden
op deze herdenking. Jeugddienst stuurt ter info nog een mail door met de planning en verwachtingen
voor zondag 11/11.
Geïnteresseerde verenigingen mogen zich melden bij de jeugddienst!
- Vorming: stel dat je met je groep een vorming voor je leiding organiseert. Momenteel kan je
eventuele kosten om een organisatie in te huren niet laten subsidiëren via de vormingssubsidies.
Indien het thema van de vorming echter zéér ruim is (bijv. EHBO / iets rond spelvormen / hoe
omgaan met straffen en belonen / enz.), kan er bekeken worden om een vorming door jeugddienst
of jeugdraad te laten organiseren.
Voorwaarde is wel dat er minstens 15 personen moeten komen opdagen.
Mocht er bijv. interesse zijn om mee te doen aan een workshop “leren grimmen”, is dit mogelijk. De
jeugddienst plant zo’n workshops voor zijn vrijwilligers, maar leiding kan hierop aansluiten. Meer info
wordt nog op tijd via mail verspreid.

VOLGENDE JEUGDRADEN
-

Maandag 19 november 2018 om 20u00 lokaal Chiro ’t Allemanneke;
Maandag 17 december 2018 om 20u00 in …?...;
Geen jeugdraad in januari 2019;
Maandag 18 februari om 20u00 in …?...

