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Situering 
 
Lochristi, een bloeiende gemeente tussen Gent en Lokeren.  
Voor diegenen die Lochristi niet of beter willen leren kennen: Lochristi is 
gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, situeert zich tussen Gent en 
Lokeren met een oppervlakte van 6.034 ha, 60,34km2 of om en bij de 
10.000 voetbalvelden. Lochristi bestaat uit vier deelgemeenten: 
Lochristi, Beervelde, Zaffelare en Zeveneken. In de deelgemeente 
Lochristi zijn er twee woonkernen: Lochristi en Hijfte. Bekend om zijn 
sierteelt (waaronder bijvoorbeeld azalea's en begonia's) is dit zowel 
letterlijk als figuurlijk een bloeiende en jonge gemeente met zo’n 
21.500 inwoners, waarvan 30,39 % jonger dan 25 jaar. 
 
Inleiding 
 
Lochristi en de verantwoordingsnota? 
Sinds jaar en dag maken gemeentebesturen over heel Vlaanderen driejaarlijks een jeugdbeleidsplan op. Met zo’n plan wordt het 
jeugdbeleid binnen de gemeente uitgetekend. Op die manier zetten we bakens uit en geven we armslag aan allerlei initiatieven die het 
de kinderen en jongeren hier een aangename plek om te vertoeven moeten maken. 
Deze verantwoordingsnota beschrijft de wijze waarop het gemeentebestuur het jeugdbeleidsplan in het voorbije jaar heeft uitgevoerd en 
beschrijft hoe het jeugdbeleidsplan voor de toekomst eventueel wordt bijgestuurd. 
 
Contactgegevens 
 
Indien u vragen zou hebben of verduidelijking wenst, neem dan gerust contact op met de mensen van de jeugddienst. Zij helpen u graag 
en met de glimlach verder! 
 
Jeugddienst Lochristi; Jeugdlokalen Orphanimo!! ; Koning-Albertlaan 29b, 9080 Lochristi 
Tel: 09 355 65 66 of via 0475 24 10 62, fax: 09 326 08 62;  
jeugddienst@lochristi.be ; www.lochristi.be ; www.jeugdlochristi.be  
 
Locatie 
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Lochristi, vrijdag 11 mei 2012  
 
 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 

Gemeentebestuur Lochristi 
Dorp‐West 52 
9080 Lochristi 

 
 

Betreft:  Advies “Verantwoordingsnota 2011” 
 
 
Geacht College, 
 
Na  het  grondig  doornemen  van  de  “Verantwoordingsnota  2011”  tijdens  de  Algemene  Vergadering  van  de  Lootse 
jeugdraad, die plaatsvond op dinsdag 8 mei 2012, werd besloten om deze nota een gunstig advies te geven.  
 
Bij de evaluatie ervan werd niet enkel gekeken of doelstellingen en acties al dan niet gehaald werden maar ook of deze 
beantwoorden aan de huidige verwachtingen van onze  Lootse  jongeren en verenigingen.  (Zo kan een doelstelling wel 
behaald zijn maar deze toch niet optimaal zijn qua ondersteuning.) 
 
De jeugdraad is in grote lijnen heel erg tevreden over het gevoerde beleid. Uitspraken als: ‘Het is hier algemeen wel beter 
dan  in  andere  gemeenten’  mogen  zeker  als  compliment  aanvaard  worden.  Enkele  items,  die  voornamelijk  aan  de 
bakermat liggen van deze tevredenheid zijn: de laagdrempeligheid van de jeugddienst en –raad (door hun aanwezigheid 
op vele sociale media), het aanbod aan subsidies en de daarbij horende financiële ondersteuning, het herwerken van alle 
reglementen  (en de hiermee  gepaard gaande  administratieve  vereenvoudiging) en de materiële ondersteuning  inzake 
huisvesting en herstellingen (brandveilige inrichting van de lokalen). 
 
Toch worden er ook enkele vragen geponeerd die voornamelijk in de lijn liggen van het eerder verschenen  boekje van de 
‐fictieve‐  partij  PvdJ.  Dit  zijn  niet  zoals  hierboven  algemene  grote  onderdelen  maar  specifieke  pijnpunten  waar  in 
afzienbare tijd zeker een oplossing zou voor moeten komen…  
Zo wordt er benadrukt dat de N70 steeds  levensgevaarlijker wordt voor  fietsers. Veel schoolgaande  jeugd neemt deze 
baan op weg naar en van de bus/school.  
Volgens  onze  verenigingen  is  contact  met  de  TUD  nog  niet  optimaal.  Men  is  enorm  tevreden  over  de  effectieve 
dienstverlening maar  aan  het  contact  en  de  communicatie  zou  nog  sterk  kunnen worden  bijgeschaafd.  Zo  zou men 
bijvoorbeeld op voorhand kunnen verwittigen indien men iets komt herstellen (zodat men meteen ook in twee richtingen 
feedback gegeven inzake de herstelling).  
Tot  slot  heerst  er  de  vraag  hoe  het  college  staat  ten  opzichte  van  geluidsoverlast  bij  evenementen.  Vaak  worden 
verenigingen aangesproken over effectieve klachten van buren en heeft men de indruk dat er te weinig nagedacht wordt 
aan  de  kwaliteit  en  de  locatie  van  de  ‐momenteel  niet  geluidsgeïsoleerde‐  lokalen.  Pro‐actief  investeren  in 
geluidsdempende  (jeugd)locaties en degelijke  fuifaccommodatie  (want ook Uyttenhove  voldoet  steeds minder  aan de 
verwachtingen)  is volgens de Lootse jeugd in de volgende legislatuur een absolute must! 
 
Om  deze,  misschien  wat,  negatieve  spiraal  te  ontkrachten  wil  ik  toch  even  samenvatten  dat  er  absoluut  geen 
ontevredenheid  is  over  het  gevoerde  beleid  en  de  voltallige  jeugdraad  enorm  enthousiast  is  over  de  vele  geleverde 
inspanningen  inzake  jeugdbeleid! Samen proberen we het  jeugdbeleid  tot  in de puntjes  te verzorgen om  te evolueren 
naar het ideale model en onze Vlaamse positie als ‘voorbeeldgemeente’ te behouden! 
 
 
Vanwege de jeugdraad, 
 

 
 
Jens Van Lierde, voorzitter jeugdraad 
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DEEL 1 JEUGDWERKBELEID1 
 

DOELSTELLINGEN GEMEENTELIJK JEUGDWERKBELEID 

1. ONDERSTEUNING VAN PARTICULIER JEUGDWERK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling 1: Het gemeentebestuur ondersteunt structureel de reguliere werking van diverse Lootse 
jeugdverenigingen en -huizen. 

    In 2011 werden er terug werking- en energietoelagen uitgekeerd aan jeugdverenigingen  
    van Lochristi. Vanaf 2011 kon jeugdhuis De Beeste geen aanspraak maken op energiesubsidies.  
    Zij ontvingen net als JH Lodejo, een forfaitaire toelage. De subsidie van JH De Beeste werd  
    daarom verhoogd van € 1.250 naar € 2.500.  Op 1 september vond een eerste overleg tussen 
de     jeugdhuizen, de schepen van jeugd, de jeugdraadvoorzitter en de jeugdconsulent plaats. De  
    jeugddienst organiseerde terug het weekend van de jeugd en de buitenspeeldag in   
    samenwerking met JH Lodejo en voor het project Artinfact werkten beide jeugdhuizen samen  
    met de jeugddienst. Er was ook minder goed nieuws in 2011: Jokri stopte hun werking. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 

2011 
Artikelnummer 

Werkingstoelagen € 12.500 761/332-02 003 
Energietoelagen € 12.500 761/332-02 003 
werkingstoelagen aan Lootse jeugdhuizen € 32.500 JH Lodejo 

€ 2.500 JH De Beeste 
761/332-02 004 
761/332-02 006 

Totaal besteed bedrag voor deze doelstelling € 60.000 
 
 

Detail subsidies jeugdverenigingen 
Vereniging Werkingssubsidie   Energiesubsidie   Totaal 
  punten subsidie punten subsidie   
Chiro De Zuildekens (Z) € 471,5 € 1.665 € 5.794,50 € 1.188 € 2.853 
Chiro Reinaert (L) € 652,5 € 2.304 € 10.290,84 € 2.110 € 4.414 
Chiro St-Daniël (B) € 538,5 € 1.901 € 10.843,08 € 2.223 € 4.124 
De Beeste* € 0,0 € 0 € 0,00 € 0 € 0 
KLJ Beervelde € 227,0 € 802 € 5.095,22 € 1.045 € 1.847 
KLJ Hijfte jongens € 251,0 € 886 € 4.184,57 € 858 € 1.744 
KLJ Hijfte meisjes € 299,5 € 1.058 € 4.879,08 € 1.000 € 2.058 
KLJ Zaffelare € 257,5 € 909 € 3.558,50 € 730 € 1.639 
Jokri** € 0,0 € 0 € 0,00 € 0 € 0 
KSA Zaffelare € 247,0 € 872 € 5.057,25 € 1.037 € 1.909 
KSJ Zeveneken € 368,5 € 1.301 € 9.445,47 € 1.937 € 3.238 
JNM Moervallei € 227,0 € 802 € 1.813,35 € 372 € 1.174 
            
Totaal € 3.540 € 12.500 € 60.961,86 € 12.500 € 25.000 
* De Beeste krijgt vanaf 2011 geen energiesubsidie meer. Zij ontvangen ook geen werkingsmiddelen op basis van punten maar ontvangen een 
forfaitaire subsidie. ** Jokri is gestopt in 2011  
 
Berekening 
werkingssubsidies: 

Totaal aantal punten: 3540 
€ 12.500 : 3540=  € 3,5310/punt. 

Berekening 
energiesubsidies: 

Totaal aantal punten: 60961,86 
€ 12.500 : 60961,86 = € 0,1968/punt. 

                                                            
1 Gemeentelijk jeugdwerkbeleid is het geheel van de beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten aanzien van het plaatselijke of 
intergemeentelijk jeugdwerk. 
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Doelstelling 2: Het gemeentebestuur spoort vrijwilligers van jeugdwerkingen en –huizen aan tot het volgen van 
kadervorming. 

Alle jeugdwerkinitiatieven (ook jeugdhuizen en gemeentelijke initiatieven) meldden de jeugddienst hoeveel personen van de begeleiding 
het afgelopen werkjaar kadervorming volgden. De helft van de kostprijs werd terugbetaald. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Kadervormingtoelage € 3.608,75 761/332-02 009 

Detail 
Vereniging Subsidie Vereniging Subsidie 
speelplein joepla € 2.295 KLJ Beervelde € 30 
KSJ Zeveneken € 127,50 KLJ Zaffelare € 210 
Chiro Zaffelare € 19,25 KSA Zaffelare € 58,50 
Chiro Reinaert Lochristi € 418,50 JNM € 180 
KLJ Hijfte jongens € 60 Jeugdhuis Lodejo € 210 

   

Doelstelling 3: Het gemeentebestuur ondersteunt financieel de organisatie van fuiven van jeugdwerkingen en 
jeugdhuizen. 

Het gemeentebestuur verdeelde terug subsidies voor het inhuren van professionele security. Vanaf 2011 konden alle erkende 
Lootse jeugdverenigingen tot 500 euro subsidie verkrijgen. Vroeger was dit € 250. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Fuiftoelage € 2.556,75 761/332-02 00107 

Detail 
Vereniging Activiteit Totale kost Subsidie 
KLJ Beervelde Blue Lagoon Party 05/03 € 511,47 € 383,60 
KSA Zaffelare Purple Clash 18/03 € 508,20 € 381,15 
Chiro Reinaert  Scheve voskesfuif 09/09 € 696,96 € 500  
KLJ hijfte Meisjes Message Party 24/09 € 556,77 € 417 
KLJ Hijfte Jongens Afrekeningsfuif 12/11 € 985,28 € 500 
Chiro Zaffelare Cocktailparty 19/11 € 500,00 € 375 
Totaal € 2.556,75 

 
Doelstelling 4: Het gemeentebestuur stimuleert de organisatie van kampen van jeugdverenigingen door het ter 
beschikking te stellen van kampvervoer en kampvervoertoelagen. 

    De jeugdwerkinitiatieven konden terug beroep doen op gratis vervoer van kampmateriaal van  
    en naar de kampplaats. Vanaf 2011 konden verenigingen die hun kampvervoer in het weekend   
    plannen of geen gebruik kunnen maken van het vervoer door de gemeente genieten van een  

forfaitaire subsidie van 150 euro/rit. Er waren in 2011 geen aanvragen voor deze toelage. 
 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
kampvervoertoelage € 0 761/332-02 00113 

 
Overzicht gratis kampvervoer door de gemeente 

Datum Vereniging Locatie 
7 juli Chiro Beervelde Beervelde- Machelen 
8 juli  JNM Moervallei Zaffelare- Westouter 
11 juli KLJ Zaffelare Zaffelare- Pijpelheide 
15 juli  Chiro Lochristi Lochristi- Machelen 
15 juli  JNM Moervallei Westouter- Lochristi 
20 juli KLJ Zaffelare Zaffelare- Pijpelheide 
29 juli Chiro Lochristi  Geel- Machelen 
29 juli KJL Zaffelare Pijpelheide- Zaffelare 
2 augustus Chiro Beervelde Beervelde- Machelen 

 
Doelstelling 5: Het gemeentebestuur stelt materiaal ter beschikking voor het organiseren van activiteiten, feesten en 
fuiven. 

Iedereen kan materiaal ontlenen uit onze uitleendienst. Om een evenement bekend te maken, kunnen verenigingen gebruik maken van 
de gemeentelijke aanplakborden. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Subsidies uitleendienst € 2.500  761/332-02 008 



 

6 

Doelstelling 6: Het gemeentebestuur voorziet aangepaste en veilige basisinfrastructuur voor 
jeugd. 

    Chiro De Zuildekens Zaffelare, KSA Zaffelare, KLJ Zaffelare, KLJ Lochristi Hijfte Meisjes,  
    jeugdhuis De Beeste, jeugdhuis Lodejo, KSJ Zeveneken & JNM Moervallei bleven (kosteloos)  
    gehuisvest in gemeentelijke lokalen. 
    De terreinen die aan gemeentelijke en particuliere jeugdlokalen grenzen, worden gemaaid door  
    de technische dienst. 
    Zowel jeugdverenigingen als jeugdraad kunnen gratis gebruik maken van de  
    gemeentelijke lokalen Orphanimo!! en de bovenlokaaltjes in jeugdhuis Lodejo. 
 
 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 

Herstellingen gemeentelijke jeugdlokalen € 2.582,66  761/124-02 
Herstellingen gemeentelijke jeugdlokalen € 22.771,91  761/124-06 
Herstellingen gemeentelijke jeugdlokalen € 8.953,48 761/125-02 
Herstellingen gemeentelijke jeugdlokalen € 23.290,53 761/125-06 
Toelage veiligheid, duurzaamheid en herstellingen aan 
particuliere jeugdlokalen 

€ 8.893,31 761/332-02 005 

Totaal besteed bedrag voor deze doelstelling € 66.167,89 
 
Verenigingen gehuisvest in particuliere lokalen maakten gebruik van de “subsidie veiligheid, duurzaamheid en herstellingen 
particuliere lokalen”. De subsidie voor het bevorderen van de veiligheid en de duurzaamheid werd begroot op 8.000 euro. 
(artikelnummer 761/332-02 005) Na het verhogen van het budget werden de subsidies als volgt verdeeld: 

Detail 
Vereniging Omschrijving Subsidie 
KLJ Hijfte Jongens Vervangen dubbele deur 

Vervangen ramen (dubbel glas) 
€ 2.968,00 
€ 4.157,72 

Chiro Beervelde vervangen van kapotte ramen 
branddetectie en sirene 
verplaatsen waterteller  

€ 190,80 
€ 1.427,96 
€ 148,83 

Totaal € 8.893,31 
 
Doelstelling 7: Het gemeentebestuur ontwikkelt een geïntegreerd jeugdinformatiebeleid en werkt allerlei 
infoproducten uit. 

De jeugddienst maakte een update van de subsidiegids (speciaal gericht aan erkende Lootse jeugdverenigingen en –huizen). Deze 
gids biedt een handig overzicht van alle subsidiereglementen en aanvraagformulieren. 
In 2011 werd onze digitale nieuwsbrief in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwsbrief voor jongeren, jeugdwerkers en 
geïnteresseerden verzamelt interessante en recente nieuwsitems. 
De jeugdraad organiseerde terug twee vormingsmomenten voor jeugdverenigingen, de onderwijssector en geïnteresseerden. Dit om 
de kwaliteit van het jeugdwerk te bevorderen. In 2011 werd er op 12 april een vorming EHBO en op 27 december een vorming 
brandblussen georganiseerd. 
De jeugddienst onderzocht de mogelijkheid om infopanelen te plaatsen aan de jeugdlokalen en scholen (die dit wensen) met de 
bedoeling er op regelmatige basis info te kunnen weergeven. Dit werd echter (nog) niet uitgevoerd omdat de jeugddienst het (voorlopig) 
praktisch niet georganiseerd krijgt (personeel/tijdinvestering voor onderhoud info op deze borden).  

 
Doelstelling 8: Het gemeentebestuur communiceert met leiding van jeugdverenigingen en promoot het Lootse 
jeugdwerk naar zijn inwoners toe. 

Op 21 oktober vond er, voor de 2de keer, tijdens de dag van de jeugdbeweging een actie in het straatbeeld plaats om de lokale 
jeugdbewegingen ‘in the picture’ te zetten. De jeugddienst deelde gratis smoothies en 
pintjes uit aan iedereen die in uniform aan het terras van JH Lodejo verscheen. 
De jeugddienst ging met de jeugdconsulent, 
jeugdraadvoorzitter en schepen van jeugd op 
bezoek bij alle erkende Lootse jeugdverenigingen. 
De jeugddienst en -raad organiseerden op 15 
maart en 16 december twee 
hoofdleidingbijeenkomsten. 
Onze jeugdwerkinitiatieven kregen, ter promotie 
van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente, een 
plaatsje in de vrijetijds- en 
verenigingenbrochure van het gemeentebestuur. 
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PERSONELE ONDERSTEUNING 
Vrijwilligers van jeugdverenigingen en -huizen kunnen steeds terecht bij de jeugddienst om allerhande info te bekomen. De 
jeugdconsulent is hun aanspreekpunt, maar ook andere medewerkers van de jeugddienst werken nauw samen met het Lootse 
jeugdwerk. Zo regelt de administratieve medewerker van de jeugddienst de zaalverhuur en de uitleendienst. De jeugdanimator staat in 
voor de verspreiding van informatieproducten en het onderhoud van de jeugdsite. De speelpleinverantwoordelijke houdt nauwe 
contacten met o.a. Chiro Beervelde over de organisatie van het speelplein op hun terreinen de eerste 2 weken van de zomervakantie. 
 
 

2. ONDERSTEUNING VAN GEMEENTELIJK JEUGDWERK 

 
 

Doelstelling 1: Het gemeentebestuur voorziet in een aanvullend, toegankelijk en aantrekkelijk 
vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners en verhoogt zijn bereik naar kinderen uit de deelgemeenten en uit 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen toe. 

 

Activiteiten  
Er werd in 2011 terug heel wat georganiseerd door de jeugddienst. Een activiteit voor het 
jeugdwerk (26/02), de buitenspeeldag (06/04), het weekend van 
de jeugd (28-30/10) en de dag van de jeugdbeweging (21/10) 
waren opnieuw, dankzij de medewerking van veel vrijwilligers, een 
succes.  
 
Speelpleinwerking 
In de zomer organiseert de gemeentelijke speelpleinwerking voor 
kinderen van 4 tot 15 jaar, twee weken speelplezier in Beervelde 
en zes weken in Lochristi. Doorheen het jaar blijft men werk maken 
van een uitgebreid activiteitenaanbod voor kinderen en animatoren. 

Skatelessen 
Tijdens de zomermaanden werden er opnieuw skatelessen georganiseerd door een werkgroep van 
jonge enthousiaste skaters.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienerwerking 
Het gemeentebestuur organiseerde in samenwerking met de jeugdraad 5 grote activiteiten speciaal voor tieners van 13 t.e.m. 15 jaar.  
Er was voldoende variatie: een filmavond (18/02), een bezoek aan een pretpark (20/04), een dag vol avontuur (21/05), een skate-
activiteit (17/07), een tienerfuif in het weekend van 28 tot 30 oktober en een uitstap naar een indoor paintball-terrein (27/12). 
 
Crea-ateliers 
Deze werden opnieuw aangeboden in reeksen van 10 sessies van elk 2 uur. 1 begeleidster per 8 deelnemers werd voorzien. De crea-
ateliers voor kinderen van 6 tot 12 jaar vonden terug plaats in de jeugdlokalen Orphanimo!! en men kon kiezen tussen een reeks op 
woensdagnamiddag (koken of knutselen) of een reeks op zaterdagvoormiddag (koken, tekenen of modeaccessoires). De crea-ateliers 
sloten het werkjaar af met een “crea-dag” op 18 juni. 
Tijdens de 11.11.11 actieweek organiseerden we een speciaal crea-atelier in het kader van 11.11.11. De opbrengst ging naar de 
11.11.11-campagne. Sport-, cultuur- en jeugddienst organiseerde terug een combinatiekamp paassportkamp + crea-ateliers.  
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In 2011 werden de crea-ateliers nog niet uitgebreid met ateliers die aansluiten bij de prioriteit jongerencultuur. We bedachten wel al 
een naam en peilden bij de jongeren welke ateliers we zouden kunnen organiseren. We beslisten in 2011 dat we het crea+ aanbod in 
2012 opstarten met workshops als ‘dj’n’, ‘acteren’, ‘fotografie’, ‘graffiti’ en ‘koken op kot’. Er werden al afspraken gemaakt met lesgevers 
en ontwerpers voor de promotie van het aanbod. Er werd ijverig gewerkt aan een promotiefolder zodat in april 2012 de eerste ateliers 
kunnen starten. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Werkingskosten jeugddienst € 2.582,66 761/124-02 
Werkingskosten jeugddienst € 22.771,91 761/124-06 
Subsidie comité speelpleinwerking  € 22.500,00 761/332-02 002 
Subsidie tienerwerking  € 2.500,00 761/332-02 002 
Subsidie atelier-werking € 9.500,00 761/332-02 007  
Totaal besteed bedrag voor deze doelstelling € 59.854,57 

 
Doelstelling 2: Het gemeentelijke jeugdwerk verhoogt zijn bereik naar kinderen uit de 
deelgemeenten en uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, toe.  

Er werden afspraken gemaakt met alle vrijetijdsdiensten om ons aanbod bekend te maken bij de cliënten 
van het sociaal huis. Daarom stuurt de jeugdanimator nu maandelijks een overzicht door van de op til 
zijnde activiteiten. Er werd een speciale tariefregeling afgesproken, waarbij cliënten van het sociaal huis 
slechts 30% van de kostprijs betalen, de overige 70% dragen de verschillende diensten zelf bij. 
Ook de speelpleinwerking werkt samen met het Sociaal Huis zodat het voldoende gekend en 
toegankelijk is voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en tieners. 
De speelpleinwerking zette haar inclusieproject verder en trachtte zijn bereik naar deelgemeenten 
toe te verhogen. Dit deed men o.a. door actief promo te voeren op alle Lootse scholen en door het 
busvervoer van en naar deelgemeenten te behouden. In 2011 startte het speelplein ook het ‘mobiel 
plein’ op. Enkele woensdagnamiddagen in de zomervakantie gaan twee monitoren met een caravan 
naar een buurtpleintje in Lochristi om de kinderen daar ter plaatse te animeren. 

 
Doelstelling 3: Het gemeentebestuur stelt materiaal ter beschikking voor de organisatie 
van activiteiten, feesten en fuiven. 

Er werden middelen voorzien voor herstellingen en aankopen van de uitleendienst en men zorgde er in 2011 voor dat online – 
reservatie en raadpleging van de brochure en het reglement mogelijk is. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Subsidies uitleendienst € 2.500  761/332-02 008 
 

Doelstelling 4: De jeugddienst, de speelpleinwerking en de crea-ateliers blijven gehuisvest in de gemeentelijke 
jeugdlokalen Orphanimo!!. Het gemeentebestuur onderhoudt de lokalen en terreinen. 

De jeugddienst, de speelpleinwerking en de crea-ateliers bleven gehuisvest in de gemeentelijke jeugdlokalen Orphanimo!! De 
jeugdlokalen en het speelterrein eromheen werden onderhouden door de technische dienst. 

 
 
Doelstelling 5: De verschillende vrijetijdsdiensten stemmen hun aanbod op elkaar af. 

De vrijetijdsdiensten organiseerden verschillende overlegmomenten om de jaarkalenders en mogelijke samenwerkingsverbanden te 
overlopen (bv over welzijn/toegankelijkheid, seniorenweek, buitenspeeldag,…). 
 

PERSONELE ONDERSTEUNING 
De jeugddienst valt zowel op vlak van personeel als werking volledig ten laste van de gemeente. Het jeugddienst-team ondersteunt en 
organiseert jeugdwerk. De bezetting zag er in 2011 als volgt uit: 
 

functie naam sedert aantal FTE + Niveau 
jeugdconsulent Christoff Van Acker 01/01/2009 1 / B 
speelpleinanimator Gwynn Coumans 01/07/2007 1 / B 
jeugdanimator Sophie Mingels 01/06/2011 0,5 / C 
administratief medewerkster Hilde Picart 01/01/2001 0,5 / C 
interieurverzorgster Inge De Bruyne 01/02/2001 0,5 / E 
 
De intergemeentelijke drugpreventiedienst ELZA is een samenwerking van de gemeenten Evergem, Lochristi, Zelzate en Assenede 
om lokale drugpreventie uit te bouwen. De preventiewerker is ambtenaar van de beherende gemeente Evergem. 
 

functie naam sedert aantal FTE + Niveau 
drugspreventiemedewerkster Brigitte Lahousse 17/03/2008 0,25 / B 
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3. DOELSTELLINGEN PRIORITEIT JEUGDWERKBELEID: BRANDVEILIGHEID 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling 1: Het gemeentebestuur wil de kans op bestaan en uitbreiding van brand beperken 
in gemeentelijke jeugdlokalen, waarin jeugdverenigingen gehuisvest zijn. 

In de lokalen van Chiro Beervelde werd een branddetectiesysteem geplaatst. (In 2012 zullen andere 
jeugdlokalen aangepakt worden.)  
Brandveilige zonneweringen werden geplaatst in de jeugdlokalen Moleneinde waar zowel JH De Beeste, 
KLJ, Chiro als KSA Zaffelare gehuisvest zijn. Dezelfde zonneweringen werden ook geplaatst in de lokalen 
van KLJ Hijfte meisjes.  
Het zitmeubilair van het gemeentelijk jeugdlokaal Orphanimo!! werd vervangen door een leuk brandveilig 
alternatief.  
Het gemeentebestuur stelde een preventieaanhangwagen, die allerlei materiaal bevat 
om een evenement veilig te organiseren, ter beschikking van organisatoren. 
De aanhangwagen, die de naam UFO (“Uw Feestveiligheid Onderweg”), meekreeg werd in 
2010 aangekocht. De inhoud met o.a. brandblussers, signalisatie, noodverlichting, … werd 
in 2011 aangekocht. 
Er werd een rondgang georganiseerd met de brandweer, de technisch uitvoerende dienst 
en de jeugdconsulent, naar alle gemeentelijke jeugdlokalen waarin jeugdverenigingen 
gehuisvest zijn. Er werd ondermeer gelet op de aanwezigheid van de nodige 
pictogrammen en signalisatie, onderhoud installaties (gas, water, elektriciteit), toestand 
bedrading, onderhoud van het lokaal. 
Er dienden ook middelen voorzien te worden voor onderhoud van bv. brandblusapparaten, 
gasinstallaties, … 
 
Voor het plaatsen van branddetectiesystemen in jeugdlokalen werd al in 2011 prijs gevraagd bij een gespecialiseerde firma. In 2011 
werden deze echter nog niet geplaatst. Plaatsing is voorzien in 2012. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Aankoop brandveilige raamsystemen jeugdlokalen 
Moleneinde en KLJ Hijfte Meisjes 

€ 6.702,07 761/124-06 

Aankoop brandveilig zitmeubilair jeugdlokalen € 3.570,09 761/124-06 
Subsidie branddetectie Chiro Beervelde € 1.427,96 761/332-02 005 
Preventieaanhangwagen: aankoop brandblussers, 
noodverlichting, bedrukking aanhangwagen, pictogrammen 
en ladekasten. 

€ 5.352,92 421/127-02 
421/127-06 
421/743-98 
421/741-51 

Aanpassingen brandblussers (haspels, nazicht, 
herstellingen,…) 

€ 1.555,87 761/124-06 

Totaal besteed bedrag voor deze doelstelling € 18.608,91  
 
 
Doelstelling 2: Het gemeentebestuur sensibiliseert het Lootse jeugdwerk omtrent het thema brandveiligheid. 

In 2011 werd er op 27 december een vorming brandblussen georganiseerd. In de gebruikersovereenkomst voor gemeentelijke 
jeugdlokalen is een onderdeel met veiligheidsvoorschriften opgenomen. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Blusopleiding leiding Lootse jeugdwerk € 1.454,42 761/124-06 
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4. ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling 1: Het gemeentebestuur licht de reglementen en (aanvraag)formulieren van de jeugddienst 
door en actualiseert en vereenvoudigt deze waar mogelijk. 

Alle subsidiereglementen m.b.t. jeugdzaken werden aangepast en enkele nieuwe reglementen werden opgesteld (projectsubsidies, 
kampvervoersubsidies) Alle reglementen ondergingen een doorlichting op gebied van administratieve vereenvoudiging. Het resultaat: 
gebruiksvriendelijke, duidelijk leesbare reglementen en aanvraagformulieren (die men ook online kan invullen). 

 
 
Doelstelling 2: Het gemeentebestuur zal de beheerskost administratie van de jeugddienst verminderen. 

In afwachting van een professioneel reservatiesysteem voor alle vrijetijdsdiensten werkt de jeugddienst in de mate van het mogelijk met 
online inschrijfsystemen zoals ‘google docs’. Momenteel wordt dit al toegepast voor bijvoorbeeld inschrijvingen voor de tienerwerking, 
crea-ateliers, vormingen, Artinfact, skatelessen en voor evaluaties van activiteiten. 
 
Het plaatsen van contactgegevens in een centrale databank, zodat deze voor alle diensten beschikbaar zijn, werd in 2012 nog niet 
uitgevoerd. 
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DEEL 2 JEUGDBELEID2 
 

DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID 
 

1. PRIORITEIT JEUGDBELEID: JEUGD EN CULTUUR 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doelstelling 1: Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks in een aanbod van, en ondersteunt (nieuwe) 
uitingsvormen van jongerencultuur.  

De jeugddienst heeft samen met de cultuurdienst een visietekst voorbereid rond jongerencultuur. Een uiteindelijke tekst wordt pas in 
2012 ter goedkeuring aan het gemeentebestuur voorgelegd. (De visietekst behandelt thema’s 
als bmx, “hangjongeren”, graffiti, fuiven, muziek, skate,…) 
 
Op 25 november 2011 werd er een talentenjacht/toonmoment georganiseerd om onze 
lokale jongerenamateurkunstenaars en –muzikanten een podium aan te bieden. Er namen 5 

bands, 4 dj’s, 2 fotografen en 2 plastische 
kunstenaars deel aan het project.  
 
Onze cultuurdienst bood in 2011 een divers 
aanbod van diverse culturele activiteiten op 
maat van kinderen en jongeren aan.  
De cultuurdienst organiseerde in samenwerking 
met de jeugddienst o.a. een 
kindertheaternamiddag (26/03), een comedy-
avond (13/05), een Sinterklaasvoorstelling 
(04/12), voorzag het culturele aanbod op de 
buitenspeeldag (06/04) en werkte met de jeugddienst en bib samen aan de 
jeugdboekenweek (19/03 tot 03/04). 
Bij het organiseren van het gemeentelijk jeugdwerk bleven we aandacht besteden aan de 
integratie van culturele activiteiten. 
 
In 2011 werden de crea-ateliers nog niet uitgebreid met ateliers die aansluiten bij de 

prioriteit jongerencultuur. We bedachten wel al een naam en peilden bij de jongeren welke ateliers we zouden kunnen organiseren. We 
beslisten in 2011 dat we het crea+ aanbod in 2012 opstarten met workshops als ‘dj’n’, ‘acteren’, ‘fotografie’, ‘graffiti’ en ‘koken op kot’. Er 
werden al afspraken gemaakt met lesgevers en ontwerpers voor de promotie van het aanbod. Er werd ijverig gewerkt aan een 
promotiefolder zodat in april 2012 de eerste ateliers kunnen starten. 

 
Financiële weerslag 

Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Toonmoment Artinfact € 2.344,90 761/332-02 003 
Theaternamiddag voor kinderen € 1.572,49 762/122-04 
Buitenspeeldag Meet & Greet Amika € 1.006,90 762/122-04 
Buitenspeeldag voorstelling Allemaal Theater vzw € 300,00 767/122-04 
Comedy-avond voor jongeren € 1.063,55 762/122-04 
Sinterklaasvoorstelling € 956,12 762/122-04 
Jeugdpoëziewedstrijd (prijzen) € 40,00 762/124-02 
Projectsubsidies € 2.500,00 761/332-02 00112 
Totaal besteed bedrag voor deze doelstelling € 9.783,96 
 

                                                            
2 Gemeentelijk jeugdbeleid: het geheel van de beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten aanzien van alle levenssituaties van 
kinderen en jongeren. 
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Doelstelling 2: Het gemeentebestuur ondersteunt bands en organisatoren van fuiven en 
evenementen op infrastructureel, inhoudelijk, materieel en financieel vlak. 

Het gemeentebestuur mag - voorlopig - geen multifunctioneel complex bouwen op de site Uyttenhove. De dienst Ruimte & Onroerend 
Erfgoed Oost-Vlaanderen verleende hiervoor geen vergunning. Het gemeentebestuur is daartegen in beroep gegaan. Het huidige 
evenementencomplex is nog altijd ter beschikking voor de organisatie van fuiven, feesten en evenementen. 
Doordat er in de plannen van nieuw te bouwen complex Uyttenhove betaalbare repetitieruimtes voorzien waren, besliste de 
jeugddienst om te gaan aankloppen bij jeugdhuis Lodejo met de vraag of zij hun instuif, in afwachting van gemeentelijke repetitieruimte, 
ter beschikking willen stellen. Met succes, want vanaf 2012 kunnen Lootse bands repeteren in jeugdhuis Lodejo. 
Er werd nog geen centraal fuifinfopunt, waar men terecht kan voor informatie rond fuiven, ingericht. In 2012 wordt met jeugdhuis 
Lodejo verder overlegd of zij die taak op zich kunnen nemen.  
Het gemeentebestuur verdeelde terug subsidies voor het inhuren van professionele security. Vanaf 2011 konden alle erkende 
Lootse jeugdverenigingen tot 500 euro subsidie verkrijgen. Vroeger was dit € 250. 
Iedereen kon materiaal ontlenen uit onze uitleendienst en fuiforganisatoren konden kosteloos (mits betaling waarborg) een fuifkoffer 
huren via de uitleendienst. De fuifkoffer bevat allerlei handig materiaal voor de organisatie van feesten, fuiven en evenementen. 
Om een evenement bekend te maken, konden verenigingen gebruik maken van gemeentelijke aanplakborden. 

 
Doelstelling 3: Het gemeentebestuur voorziet vanaf 2011 middelen om participatie-initiatieven voor en door 
jongeren te ondersteunen.  

Het reglement projectsubsidies trad in 2011 in werking en werd opgenomen in de subsidiegids. Er was 1 aanvraag. Jeugdhuis Lodejo 
en jeugdhuis De Beeste vroegen subsidies aan om het project Artinfact (dat georganiseerd werd in samenwerking met de jeugd- en 
cultuurdienst) te kunnen verwezenlijken. Beide jeugdhuizen samen ontvingen hiervoor 2.500 euro. 
De werkgroep skate/bmx kwam meermaals samen, gaf advies over het Lootse skatebeleid (verhuis skatepark, geluidsoverlast, 
veiligheid,…) en organiseert activiteiten. De werkgroep bestaat voorlopig enkel uit jongeren die skaten. Ook andere geëngageerde 
jongeren zijn welkom. In 2011 werd door de werkgroep 1 bmx/skate-activiteit georganiseerd (uitstap zumiez 17/07). 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Projectsubsidies € 2.500,00 761/332-02 00112 
Toelage werkgroep skate/bmx € 500,00 761/332-02 00001 
Totaal besteed bedrag voor deze doelstelling € 3.000 
 
 

2. JEUGD EN WELZIJN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling 1: Het gemeentebestuur onderzoekt tegen 2013 of de drugpreventiedienst kan evolueren naar een 
preventiedienst. 

Het gemeentebestuur begon in 2011 te onderzoeken of de drugpreventiedienst kan evolueren naar een preventiedienst, welke ruimere 
thema’s kan behandelen dan enkel ‘drugsgerelateerde zaken’. In 2012 zal er verder bekeken worden of vanaf 2013 een omschakeling 
mogelijk is. De jeugddienst bleef ook deel uitmaken van het PreventieOverlegPlatform (POP). 

 

Doelstelling 2: Het gemeentebestuur zorgt tegen 2013 voor een uitbreiding van het aantal 
kinderopvangplaatsen. 

Het gemeentebestuur bekeek op welke manier alle info m.b.t. kinderopvang (beschikbare plaatsen, overzicht initiatieven, …) 
gecentraliseerd kan worden. Op de jeugdsite werd een aparte subpagina voorzien waar de links te vinden zijn van de database van Kind 
en Gezin en de contactgegevens van het lokale bureau van Lokale kinderopvang vzw. 
In samenspraak met het opvanginitiatief Stekelbees werd bekeken of extra opvang gedurende de zomermaanden mogelijk is. 
Momenteel vind men vanuit Stekelbees het praktisch niet haalbaar om hun sluitingsperiode tijdens de zomer te overbruggen.  
In 2011 werd een subsidiereglement opgemaakt die de subsidiering van private initiatieven die kinderopvang voor kinderen tot drie jaar 
aanbieden, regelt. In het reglement werd zowel een startersubsidie als een jaarlijkse werkingssubsidie voorzien. Hiervoor werd in 2011 
al een budget van 20.000 euro voor uitgetrokken. Voor 2012 is er eveneens 20.000 euro voorzien. 
 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Subsidies kinderopvanginitiatieven € 19.998,70 825/331-01 0014 
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Doelstelling 3: Het gemeentebestuur bedt de doelstellingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang in het 
Lokaal Sociaal Beleidsplan in. 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kwam samen op 15 juni.  
De mogelijkheid om een LOO3 op te richten werd geanalyseerd. Er werd beslist om deze taak nog niet in te bedden bij een 
gemeentelijke dienst. De schepen van Welzijn volgt de overlegmomenten wel verder op.  
De doelstellingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang werden nog niet ingebed in het Lokaal Sociaal Beleidsplan. In 2011 werden er 
afspraken gemaakt om vanaf het volgend Lokaal Sociaal Beleidsplan (dat in 2013 zal worden opgesteld) ook iemand van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang te betrekken bij de opmaak van het plan. 

 
Doelstelling 4: Het jeugdwerk van Lochristi is toegankelijk voor alle kinderen en jongeren uit Lochristi, zonder 
onderscheid in ras, religie, overtuiging, seksuele geaardheid, … 

Met alle vrijetijdsdiensten samen werden afspraken gemaakt om het aanbod bekend te maken bij cliënten van het sociaal huis. De 
jeugdanimator stuurt nu maandelijks een overzicht van de op til zijnde activiteiten door. Er werd een speciale tariefregeling 
afgesproken, waarbij cliënten van het sociaal huis slechts 30% van de kostprijs betalen, de overige 70% dragen de verschillende 
diensten zelf bij. Ook de speelpleinwerking werkt samen met het Sociaal Huis zodat het speelplein ook voldoende gekend en 
toegankelijk is voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en tieners. 
De speelpleinwerking zette haar inclusieproject verder en trachtte zijn bereik naar deelgemeenten toe te verhogen. Dit deed men o.a. 
door actief promo te voeren op alle Lootse scholen en door het busvervoer van en naar deelgemeenten te behouden. In 2011 startte het 
speelplein ook het ‘mobiel plein’ op. Enkele woensdagnamiddagen in de zomervakantie gaan twee monitoren met een caravan naar een 
buurtpleintje in Lochristi om de kinderen ter plaatse te animeren. 
De inclusiebrochure werd nog niet herwerkt, omdat aanpassingen nog niet nodig bleken. In 2011 werden er geen vormingen gegeven 
omtrent toegankelijkheid. De thema’s dit jaar waren EHBO en brandblussen. 
 
 

3. JEUGD EN RUIMTE  
 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling 1: Het gemeentebestuur geeft bij het inrichten van nieuwe buurtpleintjes voorrang aan deelgemeenten 
waar geen buurtpleintjes aanwezig zijn. 

In 2011 werden er in Lochristi 2 nieuwe buurtpleintjes geopend. Één in de wijk Heidegrond en één in de wijk Sint-Sebastiaanhof.  
13 januari vond er een buurtpleintjesoverleg plaats met alle betrokken diensten en de jeugddienst bleef nauw betrokken bij de 
inrichting van de pleintjes en nam de coördinatie van de projecten op zich. Ook de inspraakrondes die de jeugddienst organiseert bij het 
(her)inrichten van buurtpleintjes bleven behouden. De kans om in de deelgemeenten Zeveneken, Beervelde en Hijfte een buurtpleintje 
in te richten deed zich nog niet voor. Het gemeentebestuur blijft hier in 2012 verder aandacht aan besteden.  

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Openluchtrecreatie € 35.168,40 765/124-06  
Openluchtrecreatie € 3.512,82 765/124-02 
Openluchtrecreatie € 30.517,72 765/124-06 
Totaal besteed bedrag voor deze doelstelling € 69.198,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 LOO: Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning 
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Doelstelling 2: Het gemeentebestuur gaat tegen 2013 op zoek naar een speelbos, toegankelijk voor kinderen, jongeren 
en jeugdverenigingen. 

De gelegenheid om een speelbos open te stellen voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen, deed zich nog niet voor in 2011. Het 
Bonnebos in Zeveneken lijkt wel een haalbare optie. Het gemeentebestuur blijft deze optie in 2012 opvolgen en zal er voor ijveren om dit 
(kleine) bosje open te stellen voor het publiek. 

 
Doelstelling 3: Het gemeentebestuur gaat tegen 2013 op zoek naar een bmx terrein te Lochristi of in de zeer nabije 
omgeving. 

Een geschikt bmx terrein werd in 2011 nog niet gevonden. De jeugdraad adviseerde het gemeentebestuur om een terrein in Beervelde 
om te vormen tot bmx-terrein. Het gemeentebestuur blijft deze optie in 2012 opvolgen en zal er voor ijveren om dit terrein in te richten 
als bmx-terrein. 

 
 
Doelstelling 4: Het gemeentebestuur voorziet tegen 2011 een nieuw skatepark op de site Koning-Boudewijnlaan. 

In februari 2011 werd een nieuw skatepark op de site Koning-Boudewijnlaan ingericht. De werkgroep skate/bmx van de jeugdraad werd 
van ontwerp tot realisatie nauw betrokken bij dit project. Tijdens de buitenspeeldag (06/04) vond de opening van het skatepark plaats. 
 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Realisatie nieuw skatepark en herplaatsen skatetoestellen € 64.686,6 (budget Technische dienst) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling 5: Het gemeentebestuur ondersteunt de bands en organisatoren van fuiven en 
evenementen op infrastructureel vlak. 

Het gemeentebestuur mag - voorlopig - geen multifunctioneel complex bouwen op de site Uyttenhove. De dienst Ruimte & Onroerend 
Erfgoed Oost-Vlaanderen verleende hiervoor geen vergunning. Het gemeentebestuur is daartegen in beroep gegaan. Het huidige 
evenementencomplex is nog altijd ter beschikking voor de organisatie van fuiven, feesten en evenementen. 
Doordat er in de plannen van nieuw te bouwen complex Uyttenhove betaalbare repetitieruimtes voorzien waren, besliste de 
jeugddienst om te gaan aankloppen bij jeugdhuis Lodejo met de vraag of zij hun instuif, in afwachting van gemeentelijke repetitieruimte, 
ter beschikking willen stellen. Met succes, want vanaf 2012 kunnen Lootse bands repeteren in jeugdhuis Lodejo. 

 
Doelstelling 6: Het gemeentebestuur voorziet in het nieuw op te richten complex Uyttenhove, naast een fuifzaal en 
repetitieruimtes ook een nieuwe sporthal. 

Aangezien het project Uyttenhove, in afwachting van een definitieve uitspraak, op zich laat wachten, is er nog geen nieuwe sporthal. Het 
gemeentebestuur erkent de nood aan een nieuwe sporthal en behoudt dus ook de doelstelling om een nieuwe sporthal op te richten. 

 
 
Doelstelling 7: Het gemeentebestuur werkt aan veilige fietswegen voor kinderen en jongeren. 

Er werd al een eerste keer overlegd tussen de jeugddienst en dienst mobiliteit. Voorlopig werden in 2011 enkel de trage wegen 
geïnventariseerd. In 2012 zal er een 2de overleg plaatsvinden waarbij o.a. het creëren van een speelweefsel, betrokkenheid van de 
jeugddienst, de samenwerking tussen beide diensten en de mogelijkheid tot organisatie van eventuele acties besproken zal worden. De 
jeugddienst ontvangt voorlopig de verslagen van het Verkeersoverlegplatform (VOP) nog niet. In 2012 zal gevraagd worden om deze 
alsnog door te sturen. 

 
Doelstelling 8: Het gemeentebestuur brengt overnachtingplaatsen voor jeugdgroepen en 
jeugdverblijven te Lochristi, in kaart. 

De overnachtingplaatsen en jeugdverblijven in Lochristi werden nog niet verzameld op 1 lijst. Samen met de diensten Cultuur & 
Toerisme en Noodplanning zal bekeken worden of dit in 2012 (of 2013) nog dient te gebeuren. Aangezien steeds minder verenigingen 
hun lokalen nog ter beschikking stellen als overnachtingplaats is het misschien niet meer wenselijk deze op te lijsten. 
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4. JEUGD EN INFORMATIE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doelstelling 1: Het gemeentebestuur ontwikkelt een geïntegreerd jeugdinformatiebeleid en werkt allerlei 
infoproducten uit. 

De jeugddienst maakte een update van de subsidiegids (speciaal gericht aan erkende Lootse jeugdverenigingen en –huizen). Deze 
gids biedt een handig overzicht van alle subsidiereglementen en aanvraagformulieren. 
In 2011 werd onze digitale nieuwsbrief in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwsbrief voor jongeren, jeugdwerkers en 
geïnteresseerden verzamelt allerlei recente en interessante nieuwsitems. 
De jeugdraad organiseerde twee vormingsmomenten voor jeugdverenigingen, de onderwijssector en geïnteresseerden om de kwaliteit 
van het jeugdwerk te bevorderen. In 2011 werd er op 12 april een vorming EHBO en op 27 december een vorming brandblussen 
georganiseerd. 
De jeugddienst ging met de jeugdconsulent, jeugdraadvoorzitter en schepen van jeugd op bezoek bij onze erkende Lootse 
jeugdverenigingen. 
De jeugddienst en -raad organiseerden twee hoofdleidingbijeenkomsten op 15 maart en 16 december. 
Onze jeugdwerkinitiatieven kregen, ter promotie van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente, een plaatsje in de vrijetijds- en 
verenigingenbrochure van het gemeentebestuur. 
De jeugddienst onderzocht de mogelijkheid om infopanelen te plaatsen aan de jeugdlokalen en scholen (die dit wensen) met de 
bedoeling er op regelmatige basis info te kunnen weergeven. Dit werd echter (nog) niet uitgevoerd omdat de jeugddienst het (voorlopig) 
praktisch niet georganiseerd krijgt.  

 
Doelstelling 2: Het gemeentebestuur onderhoudt de jeugdwebsite: ‘Jeugdlochristi’ als inspraak- en 
participatiemedium bij uitstek.  

De jeugdwebsite www.jeugdlochristi.be werd onderhouden door de jeugdanimator. Waar nodig werd de site aangepast. 
 

Doelstelling 3: Het gemeentebestuur stelt een halftijdse jeugdanimator tewerk voor de coördinatie van 
jeugdinformatie. 

De halftime jeugdanimator bleef instaat voor de coördinatie van jeugdinformatie. De jeugdanimator bewaart het overzicht over alle 
jeugdinformatie die de jeugddienst verspreidt, onderneemt waar nodig acties, staat in voor o.a. de jeugdsite, publicaties, folders, … maar 
organiseert daarnaast ook de tienerwerking, het weekend van de jeugd en activiteiten van de jeugddienst. 
 
 

5. JEUGD EN MILIEU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling 1: Het gemeentebestuur doet aan milieuverantwoord productgebruik en biedt deze producten 
ook aan. 

Bij de materiaalkeuze bij aankoop van producten trachtte de jeugddienst steeds voorrang te 
geven aan milieuverantwoorde producten. Voor producten uit hout vragen we het FSC label.  
In de mate van het mogelijke kiest de jeugddienst voor fairtrade en/of bio. We maken gebruik 
van led-verlichting en herbruikbare batterijen, gerecycleerd papier, … 
Drukwerk gebeurt uitsluitend op gerecycleerd papier of op FSC-gelabeld papier. De jeugddienst 
labelde zijn drukwerk met logo’s (FSC of full recycle). 
Bij het inrichten van buurtpleintjes zorgen we voor voldoende ecologisch verantwoorde 
beplanting. In de mate van het mogelijke werd bekeken of smulbeplanting of beplanting 
interessant voor dieren (vlinders, bijen,…) geïntegreerd kon worden op de te ontwikkelen 
buurtpleintjes. 
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De samenwerking van de jeugddienst met de duurzaamheidambtenaar zorgde er voor dat we de Lootse jeugdverenigingen voor het 
eerst elk een eco - kamp - pakket konden aanbieden. Deze pakketen bestonden uit een verzameling van allerlei milieuverantwoorde 
producten (als afwasmiddel, voedingswaren, kuisproducten,…) die we gratis uitdeelden aan verenigingen die op kamp gaan. 
 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Aankopen goederen voor kamppakketten € 384,92 879/124-02 (milieudienst) 

 
Doelstelling 2: het gemeentebestuur ondersteunt jeugdverenigingen die rekening houden met het milieu en 
duurzaamheid. 

Het gemeentebestuur kocht 6 kippen aan. Tijdens de zomermaanden worden deze kippen echte kampkippen want verenigingen die op  
kamp gaan en dit wensen, kunnen de diertjes meenemen. Gedurende het schooljaar worden de 
diertjes verzorgt door de gemeentelijke kleuterschool. 
Jeugdwerkinitiatieven konden terug beroep doen op gratis vervoer van kampmateriaal van en 
naar de kampplaats. Vanaf 2011 konden verenigingen die hun kampvervoer in het weekend 
plannen of niet kunnen genieten van het vervoer door de gemeente genieten van een forfaitaire 
subsidie. Er waren in 2011 echter geen aanvragen voor deze toelage. 
Verenigingen gehuisvest in particuliere lokalen maakten gebruik van de “subsidie veiligheid, 
duurzaamheid en herstellingen particuliere lokalen”. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
kampvervoertoelage € 0 761/332-02 00113 

 
 
Doelstelling 3: het gemeentebestuur sensibiliseert en organiseert (bewustmakings)acties rond 
milieu voor jongeren, jeugdverenigingen en inwoners in het algemeen. 

Gekoppeld aan de voorstelling van de kampkippen en de overhandiging van de kamppakketten voorzag de jeugddienst en de 
duurzaamheidambtenaar in brochure‘s met allerlei eco-kamp-info (een bundeling van bestaande initiatieven,…) die we gratis uitdeelden 
aan onze Lootse jeugdverenigingen die op kamp gaan. 
De duurzaamheidambtenaar voerde doorheen het jaar verscheidene sensibiliseringscampagnes en promocampagnes om bestaande 
en nationale initiatieven rond milieu en duurzaamheid bekend te maken bij de Lootse jongeren en organiseerde 
(bewustmakings)acties zoals de zwerfvuilactie, earth hour en the big jump.  
 

6. JEUGD EN PARTICIPATIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling 1: Het gemeentebestuur ondersteunt structureel de jeugdraad en de activiteiten georganiseerd door de 
jeugdraad. 

De jeugddienst en -raad organiseerden het jaarlijkse weekend van de jeugd. Met dit initiatief wil men de naambekendheid van de 
jeugddienst en -raad vergroten en jeugdverenigingen samenbrengen. Binnen dit weekend bood men verschillende activiteiten aan voor 
verschillende leeftijdsgroepen (6 tot 12, tieners en 16+). Zo organiseerde men o.a. een tienerfuif en kindernamiddag. Tijdens dit 
weekend organiseerde de jeugddienst eveneens Roefel. Voor leiding van jeugdverenigingen werd een herfst- BBQ georganiseerd.  

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Subsidies Weekend van de Jeugd € 1.000 761/332-02 001 
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Onze Lootse jeugdraad, welke -op vraag van de gemeenteraad of op eigen initiatief- adviezen naar het gemeentebestuur toe formuleert, 
ontving ook in 2011 een werkingstoelage.  
Er vonden terug drie algemene vergaderingen plaats en het dagelijks bestuur van de jeugdraad kwam maandelijks samen.  

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Subsidies jeugdraad € 500 761/332-02 001 
 
De jeugddienst en -raad organiseerden op 26 februari terug een activiteit voor het jeugdwerk. Dit jaar was dit een cluedo-fietstocht. 
Met dit initiatief wil men de jeugdverenigingen samenbrengen. 

Financiële weerslag 
Omschrijving Besteed bedrag 2011 Artikelnummer 
Subsidies lokalentocht € 300 761/332-02 00108 
 
In 2011 vond er geen adviesradenoverleg plaats. Dit overleg werd 
uitgesteld naar 7 maart 2012. De voorzitters van de 
bibliotheekcommissie, de cultuur-, sport-, ouderen- en jeugdraad alsook 
de desbetreffende ambtenaren van de bevoegde diensten zullen hun 
werking op elkaar afstemmen tijdens dit overleg en 
sectoroverschrijdende punten bespreken. 
 
De jeugdraad organiseerde twee vormingsmomenten voor 
jeugdverenigingen, de onderwijssector en geïnteresseerden om de 
kwaliteit van het jeugdwerk te bevorderen. In 2011 werd er op 12 april 
een vorming EHBO en op 27 december een vorming brandblussen 
georganiseerd. 
 

 
 
Doelstelling 2: De werkingen van de jeugddienst evalueren we permanent. 

Na afloop van of tijdens elke activiteit kregen deelnemers een evaluatieformulier om in te vullen of stimuleerden we deelnemers om na 
afloop van de activiteit een online evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand van de bemerkingen en voorstellen pasten we de 
activiteiten waar mogelijk aan. 
 
Het speelplein organiseerde een beleidsweekend waar de werking geëvalueerd werd en de krijtlijnen voor het komende speelpleinjaar 
werden uitgezet. Speelplein Joepla evalueerde de afgelopen zomerwerking met hun animatoren en stuurgroep. 
 
Op de site plaatsten we op regelmatige basis polls en online enquêtes. 
Met de poll’s en enquêtes toetsten we bij de jongeren af waar we dienen bij te sturen, welke opvattingen of ideeën zij hebben over 
bepaalde thema’s. 
 
De inspraakrondes die de jeugddienst organiseert bij het (her)inrichten van buurtpleintjes bleven behouden. 

 
 
Doelstelling 3: De bekendheid van jeugdraad en jeugddienst verhoogt. 

De jeugdraad en -dienst werkten o.a., door het organiseren van activiteiten en infoverstrekking, aan naambekendheid en een positief 
imago. 
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Trekkingsrechten 2011 
 

Ondersteuning 
jeugdwerk 
 

Brandveiligheid 
 

Jongerencultuur 
 

TOTAAL 

€ 36.075,52 € 11.930,40      € 8.134,37      € 56.140,29 
 
 

Totaal Subsidiabel 
 

Ondersteuning jeugdwerk         € 303.919,99 
 

Ondersteuning Jeugdraad € 2.000 (€ 1.000 + € 500 + € 500) 
 

Speelpleinwerking & Tienerwerking 
 

€ 25.000 (raming) 
 

Loonkost speelpleinanimator 
 

€  50.000 (raming) 

Loonkost jeugdanimator € 17.600 
Werking- en energiesubsidies Jeugdverenigingen 
 

€ 25.000 
 

Beroepskracht Jeugdhuis Lodejo 
 

€ 32.500 
 

Subsidie Jeugdhuis De Beeste 
 

€ 2.500 
 

Werkingskosten Crea-ateliers 
 

€ 9.500 
 

Werkingskosten uitleendienst 
 

€ 2.500 
 

Subsidies kadervorming 
 

€ 3.608,75 

Subsidies kampvervoer € 0,00 
Fuifsubsidies 
 

€ 2.556,75 

Activiteit jeugdverenigingen 
 

€ 300,00 
 

Herstellingen jeugdlokalen € 57.274,58 
Subsidies particuliere lokalen € 8.893,31 
Realisatie nieuw skatepark en verhuis toestellen € 64.686,6 
 

Prioriteit Brandveiligheid         € 20.063,33 
 

Aankoop brandveilige raamsystemen jeugdlokalen Moleneinde en 
KLJ Hijfte Meisjes 

€ 6.702,07 

Aankoop brandveilig zitmeubilair jeugdlokalen € 3.570,09 
Subsidie branddetectie Chiro Beervelde € 1.427,96 
Preventieaanhangwagen € 5.352,92 
Aanpassingen brandblussers (haspels, nazicht, herstellingen,…) € 1.555,87 
Blusopleiding leiding Lootse jeugdwerk € 1.454,42 
 

Prioriteit Jongerencultuur          € 9.783,96 
 

Toonmoment Artinfact € 2.344,90 
Theaternamiddag voor kinderen € 1.572,49 
Buitenspeeldag Meet & Greet Amika € 1.006,90 
Buitenspeeldag voorstelling Allemaal Theater vzw € 300,00 
Comedy-avond voor jongeren € 1.063,55 
Sinterklaasvoorstelling € 956,12 
Jeugdpoëziewedstrijd (prijzen) € 40,00 
Projectsubsidies € 2.500,00 
 
Totaal = € 333.767,28 
 
 
 



Artikel  Subartikel  Omschrijving  2010  2010  2011  2011  2011  2011 aan  2012 
         budget  aangewend budget  aangewend aangerekend te rekenen  budget 

Loonlasten 
                 

761/111‐01    Jeugdzorg Bezoldiging van het gemeentepersoneel  106.000,00  105.807,45 113.000,00 109.136,75 109.136,75 0,00  115.000,00 
761/112‐01    Jeugdzorg Vakantiegeld van het gemeentepersoneel  7.087,28  7.087,28 9.542,00 9.532,26 9.532,26 0,00  7.700,00 
761/113‐01    Jeugdzorg Patr.bijdragen RSZPPO gemeenteperson.  32.000,00  32.000,00 37.000,00 32.734,29 32.734,29 0,00  35.000,00 
761/113‐48    Jeugdzorg Patr.bijdr.aan andere pensioenkassen  0,00  0,00 2.500,00 2.138,67 2.138,67 0,00  1.500,00 
761/115‐01    Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk Volksontwikkeling en kunst  100,00  88,16 100,00 54,60 54,60 0,00  100,00 

761/115‐41    Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het gemeentepersoneel  6.000,00  5.425,00 6.000,00 4.977,00 4.977,00 0,00  6.000,00 

761/117‐01    Jeugdzorg Premies verzekering arbeidsongevallen  800,00  800,00 800,00 115,50 115,50 0,00  800,00 
761/117‐02    Jeugdzorg Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst  700,00  362,38 700,00 295,04 295,04 0,00  700,00 
761/118‐01    Jeugdzorg Bijdragen gemeensch. sociale dienst  140,00  140,00 200,00 199,96 117,96 82,00  140,00 
761/121‐01    Jeugdzorg Reis‐ en verblijfkosten gem.pers.&mandat.  200,00  178,09 200,00 156,54 156,54 0,00  200,00 

Werkingskosten 
               

761/122‐02    Jeugdzorg Erelonen vergoed.studies,werk.gew.dienst  847,00  847,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
761/122‐04    Jeugdzorg Auteursrecht.,erelon.,vergoed.optreden  1.200,00  902,21 800,00 727,09 727,09 0,00  800,00 
761/123‐02    Jeugdzorg Kantoorbenodigdheden rechtstr.verbruik  1.000,00  559,85 1.000,00 1.146,96 1.146,96 0,00  1.000,00 
761/123‐07    Jeugdzorg Frankeringskosten  4.500,00  4.375,58 4.500,00 1.784,44 1.784,44 0,00  5.000,00 
761/123‐11    Jeugdzorg Telefoonkosten  5.000,00  4.967,68 5.000,00 5.530,80 5.530,80 0,00  5.000,00 
761/123‐12    Jeugdzorg Huur‐ en onderhoudskost.bureaumat.&meub.  4.000,00  1.896,72 4.000,00 2.204,64 2.204,64 0,00  4.000,00 
761/123‐13    Jeugdzorg Beheers‐en werkingskosten informatica  3.000,00  1.256,46 3.000,00 1.703,50 1.703,50 0,00  3.000,00 
761/123‐14    Jeugdzorg Prestat.geleverd arbeidskundige dienst  100,00  41,22 100,00 43,91 43,91 0,00  100,00 
761/123‐16    Jeugdzorg Receptie‐ en representiekosten  1.500,00  1.378,69 2.500,00 2.388,04 2.388,04 0,00  2.500,00 
761/123‐17    Jeugdzorg Kosten beroepsopleiding van personeel  1.000,00  969,20 1.000,00 355,00 355,00 0,00  1.000,00 
761/123‐19    Jeugdzorg Kosten aankoop boeken,documentat.abon.  650,00  570,00 650,00 584,29 584,29 0,00  650,00 
761/123‐48    Jeugdzorg Andere administratiekosten  5.750,00  5.124,93 13.660,00 9.665,44 9.665,44 0,00  14.750,00 
761/124‐02    Jeugdzorg Techn.benodigheden rechtstr.verbruik  9.500,00  5.561,68 17.500,00 2.582,66 2.582,66 0,00  11.500,00 
761/124‐06    Jeugdzorg Prestaties derden, eigen aan functie  13.600,00  11.477,65 13.600,00 22.771,91 22.771,91 0,00  16.600,00 
761/124‐08    Jeugdzorg Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra  1.500,00  1.770,08 1.500,00 2.790,88 2.790,88 0,00  3.000,00 
761/124‐10    Jeugdzorg Belastingen,taksen,retrib.eigen functi  100,00  131,50 150,00 169,34 169,34 0,00  200,00 
761/124‐12    Jeugdzorg Huur‐en onderh.kost.techn.benodigheden  4.000,00  4.284,14 4.500,00 5.192,78 5.192,78 0,00  4.000,00 
761/124‐48    Jeugdzorg Diverse technische kosten  500,00  182,20 500,00 0,00 0,00 0,00  500,00 

Kosten voor gebouwen 
             

761/125‐02    Jeugdzorg Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik  10.000,00  9.889,99 17.000,00 8.953,48 8.953,48 0,00  17.000,00 
761/125‐06    Jeugdzorg Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie  13.000,00  10.243,92 20.500,00 29.053,81 23.290,53 5.763,28  13.500,00 
761/125‐08    Jeugdzorg Verzekering van de onroerende goederen  1.500,00  1.296,58 1.500,00 1.256,94 1.256,94 0,00  1.500,00 
761/125‐10    Jeugdzorg Belasting.,taksen,retrib.onroer.goeder  500,00  353,32 500,00 333,06 333,06 0,00  500,00 
761/125‐12    Jeugdzorg Levering van elektriciteit voor gebouw  8.500,00  6.822,60 6.500,00 7.692,20 7.692,20 0,00  6.500,00 
           



Artikel  Subartikel  Omschrijving  2010  2010  2011  2011  2011  2011 aan  2012 
         budget  aangewend budget  aangewend aangerekend te rekenen  budget 

Kosten voor gebouwen 
             

761/125‐13    Jeugdzorg Levering van gas voor de gebouwen  9.000,00  6.669,77 14.000,00 9.574,30 9.574,30 0,00  10.000,00 
761/125‐15    Jeugdzorg Levering van water voor de gebouwen  2.500,00  2.354,34 2.500,00 2.308,73 2.308,73 0,00  2.500,00 

Kosten voor voertuigen 
             

761/127‐03    Jeugdzorg Olie en brandstof voor voertuigen  500,00  268,34 500,00 536,29 536,29 0,00  500,00 
761/127‐06    Prestaties van derden voor voertuigen Jeugdzorg  1.500,00  1.146,22 1.500,00 1.409,74 1.409,74 0,00  1.500,00 
761/127‐08    Verzekeringen van voertuigen   400,00  303,86 400,00 311,88 311,88 0,00  400,00 
761/332‐01    Jeugdzorg Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang  850,00  423,27 850,00 465,59 465,59 0,00  850,00 

Toelagen 
                 

761/332‐02  00001  Jeugdzorg Subs.aan instell.ten dienste gezinnen  1.500,00  1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00  2.000,00 
761/332‐02  00002  Jeugdzorg Com. speelplein‐ en tienerwerking  25.000,00  25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00  25.000,00 
761/332‐02  00003  Jeugdzorg Jeugdverenigingen  25.000,00  24.999,90 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00  25.000,00 
761/332‐02  00004  Jeugdzorg Jeugdhuis Lodejo  32.679,00  32.679,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00  32.500,00 
761/332‐02  00005  Jeugdzorg Veiligheid jeugdlokalen  8.000,00  7.792,00 8.893,31 8.893,31 8.893,31 0,00  8.000,00 
761/332‐02  00006  Jeugdzorg Jeugdhuis De Beeste  1.240,00  1.240,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00  2.500,00 
761/332‐02  00007  Jeugdzorg Subsidie atelier‐werking  9.000,00  9.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00  9.500,00 
761/332‐02  00008  Jeugdzorg Uitleendienst  2.500,00  2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00  2.500,00 
761/332‐02  00009  Jeugdzorg Kadervormingssubsidie jeugd  4.500,00  4.458,00 5.000,00 3.608,75 3.608,75 0,00  5.000,00 
761/332‐02  00107  Jeugdzorg Fuifsubsidies  3.500,00  750,00 5.500,00 2.556,75 2.556,75 0,00  5.500,00 
761/332‐02  00108  Jeugdzorg Subsidie Jeugdraad Lokalentocht  300,00  300,00 300,00 300,00 300,00 0,00  300,00 
761/332‐02  00112  Jeugdzorg Projectsubsidies  0,00  0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00  2.500,00 
761/332‐02  00113  Jeugdzorg Kampvervoersubsidies  0,00  0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00  1.650,00 

Buitengewone dienst 
               

761/522‐52    Jeugdzorg Invest.subs.in kap aan vzw's gezinnen  0,00  0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00  35.000,00 
761/721‐57    Jeugdzorg Aanleg van gronden van gebouwen  0,00  0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
761/721‐60    Jeugdzorg Aanleg van gronden in uitvoering  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  51.500,00 
761/723‐60    Jeugdzorg Aanpassingswerken gebouwen in uitvoering  0,00  0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
761/741‐51  Jeugdzorg Aankoop van bureaumeubilair  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  890,00 
761/742‐53    Jeugdzorg Aankoop van informaticamaterieel  1.357,27  1.357,27 0,00 0,00 0,00 0,00  1.000,00 
761/744‐51  Jeugdzorg Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.  3.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Buurtpleintjes 
             

765/124‐02  Openluchtrecreatie Techn.benodigdheden rechtstreeks verbruik  10.000,00  9.370,11 13.089,61 3.512,82 3.512,82 0,00  10.000,00 
765/124‐06  Openluchtrecreatie Prestaties derden eigen aan functie  43.500,00  34.519,57 36.910,39 36.910,39 35.168,40 1.741,99  35.000,00 
765/725‐54  Openluchtrecreatie Uitrust.en buitengew.onderhoud gronden  30.000,00  26.749,06 40.000,00 38.087,20 30.517,72 7.569,48  30.000,00 
                 
                 
                 
                 



Artikel  Subartikel  Omschrijving  2010  2010  2011  2011  2011  2011 aan  2012 
         budget  aangewend budget  aangewend aangerekend te rekenen  budget 

Drugpreventiedienst 
871/122‐04  Auteursrecht.,erelon.,vergoed.optreden   300,00  57,95 300,00 75,00 75,00 0,00  300,00 
871/123‐16  Sociale en preventieve geneeskunde Receptie‐ en representiekosten 700,00  146,08 700,00 95,55 95,55 0,00  700,00 

871/123‐19  Sociale en preventieve geneeskunde Kosten aankoop 
boeken,documentat.abon.  200,00  0,00

0,00 0,00 0,00 0,00  200,00 

871/124‐02  Sociale en preventieve geneeskunde Techn.benodigheden 
rechtstr.verbruik 

1.500,00  904,78 1.500,00 892,42 892,42 0,00  2.500,00 

871/124‐06  Sociale en preventieve geneeskunde Prestaties derden, eigen aan 
functie 

800,00  1.367,30 800,00 1.388,91 1.388,91 0,00  800,00 

871/124‐12  Huur‐en onderh.kost.techn.benodigheden volksgezondheid en 
openbare hygiene  0,00  0,00

0,00 0,00 0,00 0,00  600,00 

871/126‐01  Sociale en preventieve geneeskunde Huur en huurlasten gehuurde 
onr.goeder 

5.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

871/332‐02  Sociale en preventieve geneeskunde Toelage aan Rode Kruis 
Ambulantiedienst Lo 

750,00  750,00 750,00 750,00 750,00 0,00  750,00 

871/435‐01  Sociale en preventieve geneeskunde Bijdr.werk.kost.gedragen 
overheidsinst 

8.501,00  8.501,00 8.501,00 0,00 0,00 0,00  8.501,00 

871/721‐60  Sociale en preventieve geneeskunde Aanleg van gronden in 
uitvoering  0,00  0,00

0,00 0,00 0,00 0,00  25.000,00 

871/744‐51  Sociale en preventieve geneeskunde Aankoop machines,expl.mat.en 
uitrust. 

3.200,00  2.813,25 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Preventie 
aanhangwagen

 

421/127‐02  Infrastructuur : materialen voertuigen  15.000,00  10.101,62 12.500,00 7.444,95 7.444,95 0,00  10.000,00 
421/127‐06  Infrastructuur : prestaties derden voertuigen  75.000,00  87.396,67 132.731,25 132.731,25 125.881,25 6.850,00  100.000,00 
421/743‐98  Infrastructuur : aankoop speciale voertuigen  1.800,00  1.702,36 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00  18.000,00 
421/741‐51  Infrastructuur : aankoop bureaumeubilair  4.000,00  2.236,26 5.000,00 2.398,22 1.817,42 580,80  0,00 

Cultuurdienst 
762/122‐04  Cultuur en ontspanning : auteursrechten …  14.700,00  10.012,50 13.400,00 10.054,45 10.054,45 0,00  20.850,00 
762/124‐02  Cultuur en ontspanning : technische benodigdheden  1.750,00  2.769,16 2.900,00 2.181,08 2.090,33 90,75  3.700,00 

Bibliotheek 
767/122‐04  Openbare bibliotheken : auterusrechten, …  3.000,00  2.797,80 3.000,00 1.260,41 1.260,41 0,00  3.000,00 

Subsidies 
Kinderopvang 
825/331‐01  114  Kindertoeslagen   0,00  0,00 20.000,00 19.998,70 19.998,70 0,00  20.000,00 

 




