
Verslag Jeugdraad 06/03/2015 
 

Aanwezig: 

- Dario Clauw 

- Jan Bonte 

- Shana Poley :   secretaris  

- Rik Lips:   schepen van jeugd  

- Sien Depotter 

- Nick Lips 

- Kenzo Bedert 

- Shirley Provost 

- Niels Plysier 

 

 
1. Voorzitter en penningmeester 

 
De vergadering werd gestart met het verkiezen van een nieuwe voorzitter. Er waren 
twee kandidaten: Nick Lips en Dario Clauw. Na een korte voorstelling van de twee 
kandidaten werd NICK LIPS verkozen tot nieuwe voorzitter van de jeugdraad. 
Proficiat!  
Er waren geen kandidaten voor penningmeester. Voorlopig zal Shana die rol erbij 
nemen. 
 

2. Speelterreinen in Nieuwpoort  
 
De burgemeester geeft opdracht aan de jeugddienst om de locaties van de 
speelterreinen na te gaan. Staan de speeltuigen nog op goede plaatsen? Zijn ze aan 
vervanging toe? Moeten er nieuwe speelterreinen komen op andere plaatsen? 
Om dit alles na te gaan wordt er een beroep gedaan op de jeugdverenigingen. Zij 
gaan met enkele kinderen de speelterreinen uittesten en hen bevragen. Wat vinden 
ze van het speelterrein? Wat moet er beter? De jeugddienst bezorgt hen een 
enquête. Daarnaast wordt er ook afgesproken met de jeugdraad om tijdens de week 
van de opvoeding alle speelterreinen eens te gaan bezoeken en de buurt te 
bevragen. Er wordt ook koffie of een fruitsapje uitgedeeld. 
Op de volgende vergadering wordt de OCMW voorzitter uitgenodigd om na te gaan 
of er mogelijkheden zijn bij het nieuwe rustoord. Kunnen er daar eventueel enkele 
speeltoestellen geplaatst worden in combinatie met toestellen voor senioren?  
Is er een mogelijkheid om op verschillende locaties in Nieuwpoort de combinatie te 
maken tussen speelterreinen voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen? 
Er wordt ook een prijslijst gevraagd bij Urban Design. (Leuke moderne 
speelelementen toevoegen aan het uiterlijk van de stad.) 
 

 

 

 



 
3. Jeugdraad ONLINE 

 
Kenzo Bedert zorgt voor een facebookpagina van de jeugdraad. Zowel hijzelf als Nick 
Lips worden voorlopig beheerder. Het is de bedoeling dat de acties van de jeugdraad 
gedeeld worden met alle geïnteresseerde jeugd.  
Er wordt verder nagedacht hoe we de jeugd kunnen bereiken en likes kunnen 
verzamelen.  
Enkele ideeën: ontwerpen van nieuw logo jeugdraad, een prijs weggeven, … 
 
 

4. Dag van de jeugdbeweging 23 oktober 2015 
 

Op de volgende vergadering worden de mogelijkheden besproken om de krachten 
van de verschillende jeugdverenigingen te bundelen en de nacht van de jeugd samen 
te organiseren. ’s Morgens voorziet de jeugddienst opnieuw een ontbijt, maar ’s 
avonds zouden de jeugdverenigingen de nacht van de jeugd kunnen organiseren.  
Dit wordt de volgende vergadering verder besproken. 
 

5. Vorming  
 
Op zaterdag 28 maart 2015 wordt een vorming EHBO georganiseerd voor alle 
begeleiders van de jeugdverenigingen. Dit gaat door om 9u30  in het jeugdcentrum! 
Volwassenbegeleiders zijn zeker ook welkom!  
 
 
VOLGENDE JEUGDRAAD:  MAANDAG 13 APRIL om 19u in het jeugdcentrum 
 
 
Voor verslag 
 
 
Shana Poley 
Jeugdconsulent 
 

 

 

 
 

 


