jeugd in
2015

Situering
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 Lochristi zowel letterlijk als figuurlijk een bloeiende en jonge gemeente met zo’n 22.115 inwoners, waarvan een derde
jonger is dan 25 jaar.

Inleiding
Tot 2013 maakten gemeentebesturen over heel Vlaanderen driejaarlijks een jeugdbeleidsplan op. Met zo’n plan werd het jeugdbeleid
binnen de gemeente uitgetekend. Vanaf 2014 is het specifieke jeugdbeleidsplan echter verdwenen en zijn de doelstellingen en acties
die de gemeente onderneemt omtrent jeugdbeleid opgenomen in een integraal plan voor de gehele gemeente voor de komende 6 jaar.
Deze publicatie beschrijft op welke wijze de jeugddienst in het voorbije jaar aan het Lootse jeugdbeleid heeft gewerkt en hoe
doelstellingen en acties in de toekomst eventueel worden bijgestuurd. We vinden het opportuun deze terugblik op het afgelopen jaar in
z’n huidige vorm te behouden en kozen er voor om dit terug zo op te maken, ook al is dit geen decretale verplichting meer.

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
@ : jeugd@lochristi.be T: 09 355 65 66 of M: 0475 24 10 62
jeugd@lochristi.be ; www.lochristi.be ; www.jeugdlochristi.be ;
‘Jeugddienst Lochristi’ ;

‘jeugdLochristi’

Locatie
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Verduidelijking legende
Doelstellingen uitgevoerd zoals beschreven in het meerjarenplan
 Doelstellingen niet uitgevoerd
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Doelstellingen deels uitgevoerd, nog niet volledig afgewerkt of anders uitgevoerd zoals beschreven in het
meerjarenplan
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JEUGD EN JEUGDWERK
Ondersteunen particulier jeugdwerk
Subsidies

In 2015 werden terug werkings- en energietoelagen uitgekeerd aan de jeugdverenigingen van Lochristi. Jeugdhuis De Beeste
ontvangt net als JH Lodejo, een forfaitaire toelage. In 2015 vond er terug een overleg plaats tussen de jeugdhuizen, de schepen van
jeugd, de jeugdraadvoorzitter en de jeugdconsulent.
Financiële weerslag

jeugdhuizen en
verenigingen.

Omschrijving

Besteed bedrag
2013
€ 12.500
€ 12.500
€ 32.500 JH Lodejo
€ 2.500 JH De Beeste
€ 60.000

Werkingstoelagen
Energietoelagen
werkingstoelagen aan Lootse jeugdhuizen
Totaal besteed bedrag

Algemeen
rekeningnummer
6493000
6493000
6493000
6493000

Detail subsidies jeugdverenigingen
vereniging

Chiro De Zuildekens (Z)
Chiro Reinaert (L)
Chiro St-Daniël (B)
KLJ Beervelde
KLJ Hijfte jongens
KLJ Hijfte meisjes
KLJ Zaffelare
KSA Zaffelare
KSA Zeveneken
JNM Moervallei
TOTAAL (in euro)

werkings-subsidie
punten

energiesubsidie
subsidie punten

totaal
subsidie

484,00
766,00
756,50
212,00
391,00
417,50
267,00
336,50
400,50
256,50

1411,08
2233,24
2205,54
618,08
1139,94
1217,20
778,43
981,05
1167,63
747,81

5794,50
10290,84
13908,42
5095,22
4184,57
4879,08
3558,50
5057,25
9445,47
1813,35

1131,26
2009,08
2715,33
994,74
816,95
952,54
694,72
987,32
1844,04
354,02

2542,34
4242,32
4920,87
1612,82
1956,89
2169,74
1473,15
1968,37
3011,67
1101,83

4287,50

12500

64027,2

12500

25000

* De Beeste ontvangt vanaf 2011 geen energiesubsidie meer. Zij ontvangen ook geen werkingsmiddelen op basis van punten maar een forfaitaire
subsidie. ** Jokri stopte in 2011

Berekening
werkingssubsidies:

Totaal aantal punten: 4.287,5
€ 12.500 : 4.287,5 = € 2,9154 /punt.

Berekening
energiesubsidies:

Totaal aantal punten: 64.027,20
€ 12.500 : 64.027,20
= € 0,195229527/punt.
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kadervorming, kampvervoer, fuiven,…
Kadervormingstoelage

Besteed bedrag 2015
€ 4.588

Algemeen rekeningnummer
6493000

Alle jeugdwerkinitiatieven meldden de jeugddienst hoeveel personen van de begeleiding het afgelopen werkjaar kadervorming hebben
gevolgd. 50% van de kostprijs werd terugbetaald door het gemeentebestuur.
Vereniging
speelplein Joepla
Chiro Zaffelare
Chiro Reinaert Lochristi

Subsidie
€ 3430,00
€ 98,50
€ 39,00

Fuiftoelage

Vereniging
KLJ Zaffelare
KLJ Hijfte meisjes
Jeugdhuis Lodejo

Subsidie
€ 260,00
€ 344,00
€ 416,50

Besteed bedrag 2015
€ 2.705,87

Algemeen rekeningnummer
6493000

Het gemeentebestuur verdeelde terug subsidies voor het inhuren van professionele security. Sinds 2014 kunnen alle erkende
Lootse jeugdverenigingen tot 800 euro subsidie verkrijgen. Tot voorheen was dit 500 euro.
Vereniging
Chiro Reinaert Lochristi
Chiro Reinaert Lochristi
KLJ Zaffelare
KLJ Hijfte Jongens
KLJ Hijfte Jongens
KLJ Hijfte meisjes
Totaal

Activiteit
Voskesfeesten
El Chico Fiesta
Nacht van het
onnozele kieken
Marcellekesparty
Pintkracht ‘15
Message Party

Kampvervoertoelage en gratis kampvervoer

Totale kost
€ 297,66
€ 707,85
€ 1.335

Subsidie
€ 223,24
€ 530,89
€ 800,00

€ 364,60
€ 434,78
€ 736,26

€ 273,45
€ 326,09
€ 552,20
€ 2705,87

Besteed bedrag 2015
€ 350

Algemeen rekeningnummer
6493000

Jeugdwerkinitiatieven konden terug beroep doen op gratis vervoer van kampmateriaal van en naar de kampplaats. Verenigingen die
hun kampvervoer in het weekend plannen of niet kunnen genieten van het vervoer door de gemeente, kunnen genieten van een
forfaitaire subsidie van 150 euro/rit.
Datum
2 juli
8 juli
10 juli
13 juli
14 juli
22 juli
27 juli
28 juli
29 juli
4 augustus
10

Vereniging
JNM Moervallei
Chiro Beervelde
KSA Zaffelare
JNM
KSA Zaffelare
Chiro Reinaert
KSA Zaffelare
Chiro Reinaert
Chiro Reinaert
Chiro Beervelde
Totaal aantal ritten

Locatie
Zaffelare – Bütgenbach
Beervelde – Lo
Materiaalcontainer te Zaffelare
Bütgenbach – Zaffelare
Zaffelare – Frahan
Merksplas – Lochristi
Frahan – Zaffelare
Merksplas – Lochristi
Lochristi – Defensie
Lo – Beervelde

Vereniging
Chiro Zaffelare
KLJ Hijfte meisjes

Reden
nationale feestdag
2 x feestdag

Totale kost
€ 288,95
€ 200

Detail kampvervoersubsidie
Subsidie
€ 150
€ 200

De jeugddienst heeft 4 kippen. Tijdens de zomermaanden kunnen verenigingen die op kamp gaan en dit wensen, de diertjes
meenemen. De diertjes worden in dat geval kampkippen. Gedurende het schooljaar worden de diertjes verzorgd door de gemeentelijke
kleuterschool.
Kampkippen
Vereniging
JNM

Kampperiode
1/07 – 14/07

Aantal kippen
4

4

Subsidies herstellingen particuliere lokalen
Subsidie particuliere lokalen

Besteed bedrag 2015
€ 8.000

Algemeen rekeningnummer
6493000

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.
Vereniging
Chiro Beervelde
Totaal

Omschrijving
Verwijderen en vernieuwen van dakplaten

Subsidie
€ 8.000
€ 8.000

Gemeentelijke jeugdlokalen en aankoop brandveilige materialen

Zowel jeugdverenigingen als jeugdraad kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke lokalen Orphanimo!! en de
bovenlokaaltjes in jeugdhuis Lodejo. 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.
Chiro De Zuildekens Zaffelare, KSA Zaffelare, KLJ Zaffelare, KLJ Lochristi Hijfte Meisjes, jeugdhuis De Beeste, jeugdhuis Lodejo, KSJ
Zeveneken en JNM Moervallei bleven (kosteloos) gehuisvest in gemeentelijke lokalen.
JNM Moervallei kreeg nieuwe lokalen ter beschikking. Hiervoor werd een containerklas en een garagebox geplaatst op de
gemeentelijke terreinen te Pachtgoed, Zaffelare. Dit gebeurde in samenspraak met de vereniging.
De terreinen die aan gemeentelijke en particuliere jeugdlokalen grenzen, worden gemaaid door de technische dienst.
In de gebruikersovereenkomst voor gemeentelijke jeugdlokalen is een onderdeel met veiligheidsvoorschriften opgenomen.
In de lokalen van Chiro Lochristi werden brandveilige zonweringen geplaatst in het leidingslokaal. Ook de nieuwe lokalen van JNM
Moervallei werden voorzien van een zelfde systeem voor zonwering.
Het gemeentebestuur stelt sinds 2011 preventiemateriaal ter beschikking van organisatoren, zoals o.a. brandblussers, signalisatie,
noodverlichting,…
Er zal in 2016 een nieuwe rondgang georganiseerd worden met de brandweer, de technisch uitvoerende dienst en de jeugdconsulent
naar alle gemeentelijke jeugdlokalen waarin jeugdverenigingen gehuisvest zijn.
Er werden ook middelen voorzien voor onderhoud van bv. brandblusapparaten, gasinstallaties, centrale verwarmingsketels,…
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Jeugdraad
Subsidies

Subsidies Weekend vd Jeugd

Besteed bedrag 2015
€ 1.000

Algemeen rekeningnummer
761/332-02 001

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.
Voor de tweede keer in onze lokale geschiedenis werd de prijs ‘Jeugdlaureaat’ uitgereikt aan een organisatie, jeugdvereniging, groep of
individuele persoon die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op vlak van jeugdbeleid.

Subsidies jeugdraad

Besteed bedrag 2015
€ 500,00

Algemeen rekeningnummer
761/332-02 001

Onze Lootse jeugdraad, welke -op vraag van de gemeenteraad of op eigen initiatief- adviezen naar het gemeentebestuur toe formuleert,
ontving ook in 2015 een werkingstoelage. Er vonden terug drie algemene vergaderingen plaats en het dagelijks bestuur van de
jeugdraad kwam maandelijks samen. De jeugddienst ging met de jeugdconsulent, jeugdraadvoorzitter en schepen van jeugd terug op
bezoek bij al onze erkende Lootse jeugdverenigingen. De jeugddienst en -raad organiseerden terug twee hoofdleidingbijeenkomsten.
De jeugdraad organiseert jaarlijks enkele vormingsmomenten voor jeugdverenigingen, de onderwijssector en geïnteresseerden. Zo
werd er bv. in 2015 een vorming EHBO, een vormingsavond tijdens de week van de opvoeding en een vorming i.f.v. het project armoede
georganiseerd.
Subsidies lokalentocht

Besteed bedrag 2015
€ 300,00

Algemeen rekeningnummer
761/332-02 00108

De jeugddienst en -raad organiseerden op 15 mei terug een activiteit voor het jeugdwerk: een jeugdlokalen-fietstocht. Met dit initiatief
willen we de jeugdverenigingen samenbrengen.
Werkgroep Skate & BMX

Besteed bedrag 2015
€ 500,00

Algemeen rekeningnummer
761/332-02 00001

Sinds eind december 2014 werd het gemeentebestuur opgelegd het, in 2011 aangelegde, skatepark wegens een gerechtelijke
beslissing te sluiten. Hierdoor zitten we in Lochristi sindsdien zonder een vaste skateplek voor de skatende, steppende en bmx’ende
jongeren uit onze gemeente. Het gemeentebestuur, de jeugddienst en –raad zijn op zoek naar mogelijke alternatieven. Jammergenoeg
werd in 2015 nog geen nieuwe plaats gevonden. Tijdelijke oplossingen (zoals bv. gebruik koer gemeentelijke basisschool) konden wel
georganiseerd worden.
Op 11 april 2015 organiseerde de werkgroep een actie om de sluiting van het skatepark en de nood aan een vaste plek onder de
aandacht te brengen. De actie werd ‘Skate4Lo’ genaamd en vond plaats op de koer van de gemeenteschool. Er was heel wat
belangstelling voor de actie.
De werkgroep skate/bmx (bestaade uit een 10tal enthousiaste skaters, steppers en bmx’ers) kwam terug meermaals samen, gaf
advies over het Lootse skatebeleid en organiseerde activiteiten. In 2015 werd verder geïnvesteerd in aankoop van skatemateriaal voor
de organisatie van skatelessen. De werkgroep organiseerde opnieuw een skate&bmx-uitstap op 17 april. Daarnaast begeleidt de
werkgroep skatelessen tijdens de zomervakantie.

Uitleendienst
Subsidies uitleendienst

Besteed bedrag 2015
€ 2.500

Algemeen rekeningnummer
6493000

Iedereen kon materiaal ontlenen uit onze uitleendienst. Er werden nieuwe LED-lampen aangekocht. Er werden ook middelen voorzien
voor herstellingen en aankopen van de uitleendienst en we zorgden er voor dat online – reservatie en raadpleging van de brochure
en het reglement terug mogelijk is.

Tienerwerking
Subsidies tienerwerking

Besteed bedrag 2015
€ 3.500

Algemeen rekeningnummer
6493000
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De jeugddienst organiseerde in samenwerking met de jeugdraad 7 grote activiteiten speciaal voor tieners van 13 t.e.m. 15 jaar. Zoals uit
onderstaand overzicht duidelijk is, was er terug voldoende variatie.
Datum
24 januari
19 februari
14 april
14 april
16 mei
23 oktober
21 december
Totaal

Activiteit
Tienerwerking: Filmavond
Tienerwerking: Ski + snowboard
Tienerwerking: Boy’s only karting
Tienerwerking: Girl’s only wellness
Tienerwerking: bezoek pretpark
Weekend van de Jeugd: Tienerfuif
Tienerwerking: Paintball

Aantal deelnemers
105
48
58
50
45
432
75
813

Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voor
jongeren
Openbare ruimte voor jeugd

Het plan om de oudste buurtpleintjes structureel en stelselmatig te 'renoveren' werd verder uitgevoerd zoals gepland. In 2015 werden er
7 buurtpleintjes onder handen genomen (3 nieuw ingericht, 1 deels en 3 volledig heringericht).
Op 12 januari vond er een buurtpleintjesoverleg plaats met alle betrokken diensten. De jeugddienst bleef nauw betrokken bij de
inrichting van de pleintjes en nam de coördinatie van de projecten op zich. Ook de inspraak bij het (her)inrichten van buurtpleintjes bleef
behouden. In 2015 deed zich de kans voor om in de deelgemeenten, Beervelde en Hijfte een buurtpleintje in te richten. De pastorijtuin
te Beervelde zal in 2016 opengesteld worden. In Zeveneken deed zich de kans nog niet voor. Evenwel is het gemeentebestuur bezig
met de aanleg van een speelbos in deze deelgemeente. In 2016 hopen we het speelbos er te kunnen openen.
De inspraakrondes die de jeugddienst organiseert bij het (her)inrichten van buurtpleintjes bleven behouden.
Een geschikt bmx terrein werd in 2015 nog niet opgericht. In de plannen van de heraanleg van de buitenruimte rondom de
gemeentelijke sporthal te Zaffelare werd voorzien om een bmx-zone in te richten. In 2016 worden de gesprekken met betrokken partijen
en bmx’ers opgestart. Ook in de ontwikkeling van een recreatiegebied ‘Vliegveld’ werd reeds ruimte voorzien voor een BMX-terrein.
Sinds eind december 2014 werd het gemeentebestuur opgelegd het, in 2011 aangelegde, skatepark wegens een gerechtelijke
beslissing te sluiten. Hierdoor zitten we in Lochristi sindsdien zonder een vaste skateplek voor de skatende, steppende en bmx’ende
jongeren uit onze gemeente. Het gemeentebestuur, de jeugddienst en –raad zijn op zoek naar mogelijke alternatieven. Jammergenoeg
werd in 2015 nog geen nieuwe plaats gevonden. Tijdelijke oplossingen (zoals bv. gebruik koer gemeentelijke basisschool) konden wel
georganiseerd worden.
Er wordt steeds meer belang gehecht aan het principe van ‘open scholen’. Het optimaliseren van mogelijkheden om schoolgebouwen
open te stellen voor theater, organisatie muzieklessen, ... e.d. kende terug succes. Zo werden er in 2015 opnieuw skatelessen,
sportkampen, speelplein en tal van andere activiteiten georganiseerd op de schoolterreinen. In 2015 startte ook een filiaal van het
Deeltijds Kunstonderwijs op, in de gebouwen van de gemeentelijke basisschool.
Aangezien het project Uyttenhove nog even 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.
De sporthal in Zaffelare wordt evenwel uitgebreid en vernieuwd. De sporthal krijgt er zo een nieuwe inkomhal, luifel, een volwaardige
judozaal en extra berg- en zitruimte bij. Daarnaast zal ook de buitenaanleg rondom de sporthal aangepakt worden.
Jeugdhuis Lodejo zal vernieuwd worden. Een ontwerper werd aangesteld en de eerste plannen worden verder ontwikkeld in 2016.
Het gemeentebestuur wenst ook repetitieruimtes te voorzien. Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om dit in te passen in de
renovatie van het jeugdhuis.

±

Mee nadenken over inrichting ‘Vliegveld’

±

Speelweefsel in kaart brengen en optimaliseren waar nodig

De gemeente is, in samenwerking met Stad Gent, bezig aan de ontwikkeling van een groot recreatiegebied ’t Vliegveld waarin het o.a.
de bedoeling is een speelbos en bmx-terrein in te huisvesten. De jeugddienst blijft betrokken bij dit dossier.

In 2015 werd voorbereidend onderzoek verricht naar het onderwerp speelweefsel. In 2016 wordt dit onderzoek verdergezet en zal er
vanuit de jeugddienst een eerste concrete aanbeveling voorgesteld worden. De inventarisatie van buurtpleintjes werd reeds
gerealiseerd. Hiervoor werden nog geen kosten gemaakt.
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Jeugdwerkaanbod voorzien
Organiseren van activiteiten

Er werd in 2015 terug heel wat georganiseerd door de jeugddienst en -raad. De vele activiteiten, zoals in het overzicht hieronder
weergegeven, waren dankzij de medewerking van veel vrijwilligers opnieuw een succes.
Tijdens de zomermaanden werden er terug skatelessen georganiseerd en de jeugddienst organiseerde tijdens de blok- en
examenperiode terug een studeeractie.
De jeugddienst vindt het belangrijk de werking voldoende te evalueren. 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.
Via onze facebookpagina voorzien we inspraak en polsen wij bij jongeren bepaalde noden. We toetsten bij jongeren waar we dienen bij
te sturen en welke opvattingen of ideeën zij hebben over bepaalde thema’s.
Datum
Tot 21 januari
24 januari
9 tot 13 februari
19 februari
2 tot 6 maart
14 maart
17 maart
1 april
4 april
14 april
14 april
17 april
28 april
15 mei
16 mei
19 mei
18 juni
30 juni
23 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
25 oktober
25 oktober
December
4 december
21 december
Zomermaanden juli/augustus
Zomermaanden juli/augustus
Zomermaanden juli/augustus

Activiteit
Studiezaal Orphanimo!!
Tienerwerking: Filmavond
Week tegen pesten
Tienerwerking: Ski + snowboard
Toneelvoorstelling armoede 3de en 4de leerjaar
Speelpleinwerking: Kinderfuif
Vorming leerkrachten project armoede
Buitenspeeldag
Speelpleinwerking: Paaseierenzoektocht
Tienerwerking: Boy’s only karting
Tienerwerking: Girl’s only wellness
Skateuitstap Rampaffairz
Slotproject armoede opvoeders en leerkrachten
Activiteit voor het jeugdwerk: Tour de Lo
Tienerwerking: bezoek pretpark
Week van de opvoeding
MEGA fuif
Jeugdraad: EHBO avond
Dag van de jeugdbeweging > geschat aantal
Weekend van de Jeugd: Tienerfuif
Weekend van de Jeugd: Roefeldag
Weekend van de Jeugd: Kidsnamiddag
Weekend van de Jeugd: Jeugdlaureaat
Weekend van de Jeugd: BBQ voor het jeugdwerk
Studeren op de jeugddienst
Dag van de vrijwilliger
Tienerwerking: Paintball
Skatelessen (gedurende 7 weken)
Speelpleinwerking (alle deelnemers gedurende 8 weken – 38 dagen)
Mobiele speelpleinwerking
Zomerkampen georganiseerd door de speelpleinwerking i.s.m.
Zomermaanden juli/augustus sportdienst
Doorheen het jaar
Crea-ateliers (totaal aantal deelnemers/jaar – okt-2014 tot juni 2015)
TOTAAL aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten
Totaal aantal activiteiten georganiseerd

Activiteitenoverzicht
Aantal deelnemers
20
105
276
48
543
328
17
3.500 > geschat aantal
277
58
50
22
26
184
45
60
171
19
350
432
321
1025
220 > geschat aantal
171
20
200 > geschat aantal
75
40
10.168
Geen cijfers gekend
Aantal vervat in totaal
speelpleinwerking
266
19.037
32

Organiseren van speelpleinwerking Joepla (ten minste in de zomervakantie)

Tijdens de zomer organiseert de gemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen van 4 tot 15 jaar, 8 weken speelplezier in Lochristi.
Doorheen het jaar blijft men werk maken van een uitgebreid activiteitenaanbod voor kinderen en animatoren.
Sinds 2013 organiseert de speelpleinwerking zomerkampen in combinatie met sportdienst. Zo organiseerde men naast skisnowboardkampen, ook pony- en paardenkampen, een voetbalkamp, verschillende danskampen, een musicalkamp, een showbizzkamp
en een circuskamp.
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Initiatieven die het Lootse jeugdwerk
promoten
Al onze jeugdwerkinitiatieven kregen, ter promotie van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente, een plaatsje in de digitale
verenigingenbrochure van het gemeentebestuur.

Organisatie dag van de jeugdbeweging, … i.s.m. jeugdraad
Dag van de jeugdbeweging

Besteed bedrag 2015
€ 1.359,02

Algemeen rekeningnummer
6159999

Op 23 oktober vond er in Lochristi, voor de 6de keer, tijdens de dag van de jeugdbeweging een actie plaats in het straatbeeld om de
lokale jeugdbewegingen ‘in the picture’ te zetten. De jeugddienst deelde in samenwerking met een plaatselijke frituur gratis hamburgers
uit. Dit jaar werd de activiteit in samenwerkingsverband met beide jeugdhuizen (Lodejo & De Beeste) georganiseerd. De actie vond
plaats in de tuin van de pastorij, gelegen in de Dekenijstraat.

Organisatie jaarlijkse prijs ‘Jeugdlaureaat’
Jeugdlaureaat

Besteed bedrag 2015
€ 1.019,86

Algemeen rekeningnummer
6159999

Voor de tweede maal werd de prijs ‘Jeugdlaureaat’ werd opnieuw uitgereikt aan een organisatie, jeugdvereniging, groep of individuele
persoon die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op vlak van jeugdbeleid.
De prijs ging dit maal naar Ase Van de Vijver, de stuwende kracht achter Jeugdhuis De Beeste. Zij werpte zich op om een goede
verstandhouding te bewerkstelligen tussen alle jeugdverenigingen gehuisvest op de jeugdsite Moleneinde en de buurtbewoners. Voor
het eerst in de geschiedenis van de prijs ‘Jeugdlaureaat’ werd ook een lifetime achievement award uitgereikt aan pastoor David Gabriël.
Hij zet zich al talloze jaren in voor de ondersteuning van de jeugdverenigingen in zijn parochie.

Kwalitatieve jeugddienstverlening
De gemeente zet professioneel personeel in

Jongeren, ouders, verenigingen, vrijwilligers van jeugdverenigingen en -huizen kunnen steeds terecht bij de jeugddienst. Alle
medewerkers van de jeugddienst werken ook 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 jeugddienst valt zowel op vlak van personeel als werking volledig ten laste van de gemeente. Het
jeugddienst-team ondersteunt en organiseert jeugdwerk.
functie
jeugdconsulent
speelpleincoördinator
jeugdanimator
administratief medewerkster
interieurverzorgster

naam
Christoff Van Acker
Gwynn Coumans
Sophie Mingels
Hilde Picart
Inge De Bruyne

In dienst sinds
01/01/2009
01/07/2007
01/06/2011
01/01/2001
01/02/2001

aantal VTE + Niveau
1/B
1/B
1/C
0,5 / C
0,6 / E
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JEUGDCULTUUR
Cultuureigen uitingsvormen van kinderen en
jongeren ondersteunen, stimuleren en
faciliteren
Organiseren van jeugdcultuur

De jeugddienst, cultuurdienst en bibliotheek boden samen een divers aanbod van culturele activiteiten aan, op maat van kinderen en
jongeren. Bij het organiseren van gemeentelijk jeugdwerk bleven we aandacht besteden aan de integratie van culturele activiteiten.
Activiteiten die in 2015 georganiseerd werden zijn o.a.: toonmoment tijdens dag van de jeugdbeweging, crea-ateliers, theaternamiddag,
skateuitstap, MEGA-fuif, Buitenspeeldag enz…

Organisatie toonmoment lokaal talent

In 2015 verlieten beide projectmedewerkers JH Lodejo, hierdoor werd de organisatie van een 2de kunstenfestival geannuleerd. Om
jongerenamateurkunstenaars alsnog een podium te bieden werd via een werkgroep voor Dag van de jeugdbeweging een oplossing
aangereikt. Tijdens Dag van de jeugdbeweging werd een toonmoment georganiseerd voor lokale bands en dj’s.

±

Fuiven en repetitieruimtes

Het gemeentebestuur mocht in 2015 nog geen nieuw multifunctioneel complex bouwen op de site Uyttenhove. De dienst Ruimte &
Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen verleende hiervoor geen vergunning.
Doordat er in de plannen van nieuw te bouwen complex Uyttenhove betaalbare repetitieruimtes voorzien waren, besliste de
jeugddienst om aan te kloppen 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.
Jeugdhuis Lodejo zal ook vernieuwd worden. Een ontwerper werd aangesteld en de eerste plannen worden verder ontwikkeld in 2016.
Het gemeentebestuur wenst, naast een fuifzaal, ook repetitieruimtes te voorzien. Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om dit in
te passen in de renovatie van het jeugdhuis.
Er werd nog geen centraal fuifinfopunt, waar men terecht kan voor informatie rond fuiven, ingericht. We bekijken deze mogelijkheid
verder in het licht van de nieuwbouw van het jeugdhuis en de fuifzaal.
Het gemeentebestuur verdeelde terug subsidies voor het inhuren van professionele security en iedereen kon materiaal ontlenen uit
onze uitleendienst. Fuiforganisatoren konden kosteloos (mits betaling waarborg) een fuifkoffer huren via de uitleendienst. Die 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.
Sinds 2013 voorziet de jeugddienst in gratis polsbandjes voor organisatoren van jeugdfuiven. In 2014 werden gratis oordopjes
bedeeld aan jeugdverenigingen die fuiven organiseren, deze werden opnieuw voorzien in 2015.

±

Openluchtrecreatie

Het gemeentebestuur is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een speelbos in Zeveneken. In 2016 hopen we
het speelbos er te kunnen openen.
Een geschikt bmx terrein werd in 2015 nog niet opgericht. In de plannen van de heraanleg van de buitenruimte rondom de
gemeentelijke sporthal te Zaffelare werd voorzien om een bmx-zone in te richten. In 2016 worden de gesprekken met betrokken partijen
en bmx’ers opgestart. Ook in de ontwikkeling van een recreatiegebied ‘Vliegveld’ werd reeds ruimte voorzien voor een BMX-terrein.
Sinds eind december 2014 werd het gemeentebestuur opgelegd het, in 2011 aangelegde, skatepark wegens een gerechtelijke
beslissing te sluiten. Hierdoor zitten we in Lochristi sindsdien zonder een vaste skateplek voor de skatende, steppende en bmx’ende
jongeren uit onze gemeente. Het gemeentebestuur, de jeugddienst en –raad zijn op zoek naar mogelijke alternatieven. Jammergenoeg
werd in 2015 nog geen nieuwe plaats gevonden. Tijdelijke oplossingen (zoals bv. gebruik koer gemeentelijke basisschool) konden wel
georganiseerd worden.
Aangezien het project Uyttenhove nog even 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.
De sporthal in Zaffelare wordt evenwel uitgebreid en vernieuwd. De sporthal krijgt er zo een nieuwe inkomhal, luifel, een volwaardige
judozaal en extra berg- en zitruimte bij. Daarnaast zal ook de buitenaanleg rondom de sporthal aangepakt worden.
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subsidies
Crea-ateliers

Besteed bedrag 2015
€ 9.500

Algemeen rekeningnummer
6493000

Crea-ateliers werden opnieuw aangeboden in lessen van telkens 2 uur. 1 begeleidster per 8 deelnemers werd voorzien. De creaateliers 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 of artistiek ateliers). De crea-ateliers sloten het
werkjaar af met een “crea-dag”. 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. De sport-, cultuur- en jeugddienst organiseerden terug een combinatiekamp sportkamp
+ crea-ateliers tijdens de paasvakantie.
Projectsubsidies

Besteed bedrag 2015
€ 725

Algemeen rekeningnummer
6493000

Het reglement projectsubsidies trad in 2011 in werking. In 2015 waren er 5 aanvragen, waarvan 2 aanvragen niet ontvankelijk werd
verklaard. Er werd een projectsubsidie van € 425 uitbetaald aan De zusters van Liefde voor de organisatie van de viering 200 jaar
school, € 150 werd uitbetaald aan JH De Beeste voor de organisatie van hun buurtfeest, € 150 ook voor JH Lodejo en Chiro Lochristi
voor een jongerenproject tijdens de kerstmarkt.
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GELIJKE KANSEN
Bijzondere doelgroepen & toegankelijkheid
Overleg vrijetijdsdiensten & partners

Regelmatig wordt er overleg georganiseerd tussen het Sociaal Huis en een vertegenwoordiger van de vrijetijdsdiensten (jeugdanimator)
over het vrijetijdsaanbod van de gemeente dat tegen 30-70-regeling wordt aangeboden aan de cliënten van het Sociaal Huis. Ook de
speelpleinwerking werkt samen met het Sociaal Huis zodat het voldoende gekend en toegankelijk is voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en tieners.

Project toegankelijkheid. Uitwerken van verlaagde drempel tot eigen activiteiten en verenigingen.

Alle vrijetijdsdiensten wensen hun aanbod gezamenlijk bekend te maken bij de cliënten van het sociaal huis. Daarom stuurt de
jeugdanimator het sociaal huis maandelijks een overzicht van de op til zijnde activiteiten door. In samenwerking met de jeugdanimator
van de jeugddienst richtte men samen met de scholen en het Sociaal Huis een kinderarmoedeproject op (Vlaamse gemeenschap).

Aangepaste dienstverlening
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 en de jeugdanimator stuurt maandelijks een overzicht van de op til zijnde activiteiten door.

Bepalen van doelgroepen en kansengroepen waar beleid zal worden voor uitgewerkt i.s.m. OCMW en
kinderopvang en seniorenraad

Door structureel overleg met de maatschappelijke werkers van het Sociaal Huis werd de doelgroep meer afgebakend.

Samenwerken met professionele instanties die voor/met kansengroepen

Er is een nauwe samenwerking met het Sociaal Huis. De jeugdanimator is hierin een spilfiguur.

Uitwerken van minstens één specifiek project gericht op kansarmen

De jeugdanimator heeft in 2015 8 activiteiten georganiseerd. (O.a. toneel, Vorming VCOK, slotmoment armoede met vorming,…).
Via het Sociaal Huis namen er 24 kinderen/jongeren deel aan verschillende vrijetijdsactiviteiten.

Verder uitbouwen inclusieproject speelpleinwerking

De speelpleinwerking zette haar inclusieproject verder en trachtte zijn bereik naar deelgemeenten toe te verhogen. In 2015 bereikten
we 27 kinderen met het project inclusieve speelpleinwerking. Aangezien het project ‘mobiel plein’ succesrijk is, werd beslist het ook in
2015 verder te organiseren. Enkele woensdagnamiddagen in de zomervakantie gaan twee animatoren met een caravan naar een
buurtpleintje in Lochristi om de kinderen daar ter plaatse te animeren.
De speelpleinwerking staat open voor alle kinderen!

Acties en sensibiliseringscampagnes opgezet door jeugdwelzijnswerker
De jeugddienst organiseerde enkele activiteiten rond jeugdwelzijn, zoals acties tijdens de ‘week tegen pesten’ en de ‘week van de
opvoeding’. Daarnaast werden ook workshops rond armoede georganiseerd. De jeugdanimator informeert en sensibiliseert via
verschillende kanalen (infoLochristi, Facebook, digitale nieuwsbrief, website, …). De jeugddienst organiseert tijdens de blok- en
examenperiode ook een studeeractie. Studenten kunnen ook studeren in de jeugdlokalen van de jeugddienst. Er werd op regelmatige
basis overleg gepleegd met alle betrokken actoren (POP, Opvoedingsondersteuning, …).
Datum
Tot 21 januari
9 tot 13 februari
2 tot 6 maart
17 maart
28 april
19 mei
18 juni
December
Zomermaanden juli/augustus
Totaal

Activiteit
Studiezaal Orphanimo!!
Week tegen pesten
Toneelvoorstelling armoede 3de en 4de leerjaar
Vorming leerkrachten project armoede
Slotproject armoede opvoeders en leerkrachten
Week van de opvoeding
MEGA fuif
Studeren op de jeugddienst
Inclusieve speelpleinwerking

Aantal acties jeugdwelzijnswerk
Aantal deelnemers
20
276
543
17
26
60
171
20
27
1.160
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In 2015 ging de jeugdanimator verder aan de slag met het onderzoek omtrent toegankelijkheid van het lokale jeugdwerk. Dit project
wordt verdergezet in 2016.

30% regeling met OCMW (tussenkomst voor culturele activiteiten, inclusief culturele activiteiten voor kinderen)

Er werd een speciale tariefregeling afgesproken waarbij cliënten van het Sociaal Huis slechts 30% van de kostprijs betalen, de overige
70% wordt door het gemeentebestuur gecompenseerd. Deze regeling wordt gepromoot via Sociaal Huis en via hen toegepast voor hun
cliënten bij deelname aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten.
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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;
jeugd@lochristi.be ; www.lochristi.be ; www.jeugdlochristi.be ;
‘Jeugddienst Lochristi’ ;

‘jeugdLochristi’
14

