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Inleiding 

Dit Memorandum is in eerste instantie gericht aan de politieke partijen en personen die zich in 

Menen verkiesbaar zullen stellen de komende gemeenteraadsverkiezingen. We willen vanuit de 

jeugdraad aangeven wat volgens ons voor jongeren in Menen van prioritair belang is naar de 

komende legislatuur toe. 

De beleidsambitie van de voorbije legislatuur was het realiseren van een bruisende en 

ondernemende stad, maar Menen is over het algemeen voor jongeren helaas allang geen bruisende 

stad meer. Dat ligt zeker niet alleen aan het beleid maar het beleid heeft wel de sleutel in handen om 

daar iets aan te veranderen. We hopen met dit memorandum daarvoor een aanzet te kunnen geven. 

Verantwoording 

Dit memorandum werd geschreven door de jeugdraad waarvan de leden tot nog toe hun 

achtergrond hebben in de jeugdbewegingen. Hoewel het wegens gebrek aan capaciteit is opgesteld 

zonder expliciete, voorafgaande bevraging, hebben we dit memorandum opgesteld vanuit eigen 

ervaringen en signalen die we de laatste jaren hebben opgevangen van andere jongeren. Daarnaast 

reflecteerden we over het vorige witboek en documenten omtrent jeugd in Menen uit het verleden 

(Jeugdbeleidsplan, meerjarenplan…) en klopten we aan bij de jeugddienst voor informatie. We 

hebben tot slot ook getracht om na te denken vanuit het standpunt van jongeren uit Menen in het 

algemeen. 

1. Behouden van Jonathan Jow 

De eerste prioriteit naar de volgende legislatuur toe is dat jeugdopbouwwerker Jonathan behouden 

wordt in Menen. Zeker voor een stad als Menen die veel kansarme burgers heeft, is wat hij doet van 

onschatbare waarde. Als er ergens middelen naartoe moeten gaan, dan wel naar het welzijn van hen 

die het meest nood hebben aan ondersteuning en voor wie die ondersteuning het meest kan 

betekenen. 

We zouden er dan ook voor willen pleiten dat het convenant met Uit de Marge voor meerdere jaren 

wordt verder gezet. Net zoals de convenanten met het JAC en speelpleinwerking ’t Skepke, stellen 

we voor om het convenant met Uit De Marge vzw op een looptijd van drie jaar te plaatsen. 

Zie daarvoor ook ons advies van 19 augustus 2017 in bijlage. 

Het is tevens belangrijk dat er verder ingezet wordt op de andere stedelijke werkingen die zich 

specifiek richten naar maatschappelijk kwetsbare jongeren (VPG, mobspel en jakkedoe…). 

Verder is een vraag vanuit de jongeren dat Stad Menen momenten vrijhoudt waarop niet-

georganiseerde jeugd gebruik zou kunnen maken van de sportinfrastructuur. Sport is zeer belangrijk 

voor jongeren en het is dan ook onze oproep dat stad Menen daar werk van maakt. 

En tot slot zou er misschien best in samenwerking en vanuit overleg met de jeugddienst, het JAC, 

Jonathan en jongeren zelf een visie ontwikkeld worden over hoe stad Menen omgaat met jongeren 

in de openbare ruimte. We merken dat hieromtrent wat problemen zijn, bijvoorbeeld op het Vander 

Mersch plein. 



3 
 

2. Problematiek van de jeugdlokalen 

Een tweede punt is de problematiek van de jeugdlokalen van de jeugdbewegingen met lokalen in 

eigen beheer.  

Onze oproep is om de jeugdbewegingen achtereenvolgens volgens de hoogste nood en tegen 2024 

met financiële steun te helpen om de infrastructuur terug op een aanvaardbaar niveau te brengen.  

De jeugdbewegingen zijn niet in staat om op eigen kracht voldoende middelen te verzamelen om te 

kunnen bouwen. Willen we dus dat het probleem van de erbarmelijke infrastructuur van de 

jeugdbewegingen opgelost wordt, dan is er nood aan financiële steun vanuit het stadsbestuur. In de 

Leiedraad van februari 2017 werd misschien wat voorbarig uitgepakt met de aankondiging van 

investeringen in jeugdlokalen, tot nog toe heeft enkel scouts Menen €50 000 investeringssubsidie 

ontvangen. De budgetten voor de andere jeugdbewegingen waren misschien wel voorzien maar 

verder is er concreet nog niets van gekomen. 

De jeugdbewegingen vormen het voornaamste fundament van het jeugdleven in Menen en zouden 

sterk gehouden moeten worden. We rekenen er dan ook op dat het probleem wordt aangepakt. We 

hopen naar de verkiezingen toe een duidelijk standpunt te mogen horen over wat de intenties zijn 

naar de volgende legislatuur toe. 

Er zijn hieromtrent reeds stappen gezet, voor verdere verduidelijking en informatie, zie ons advies van 

18 oktober 2017 en het dossier jeugdlokalen in bijlage. 

Hoewel we er minder van op de hoogte zijn hebben we ook weet van mankementen aan de 

stedelijke lokalen in Lauwe en Rekkem. Dit werd naar ons weten ook reeds aangekaart vanuit de 

jeugddienst. We zouden vragen dat dit ook wordt aangepakt. 

3. Ontbreken van jeugdontmoetingsplaatsen 

“De stad Menen wil de vele initiatieven van de jeugd ondersteunen en plaats creëren waar de jeugd 

elkaar kan ontmoeten.” (meerjarenplan 14-19, p17). 

Het is een probleem dat er naast de jeugdbewegingen amper andere jeugdverenigingen zijn in 

Menen. Hoewel we daar met de jeugdraad verandering in proberen te brengen, is er voor de andere 

jongeren in Menen amper iets te doen. 

Park Ter Walle 

In de eerste plaats zijn we zeer erkentelijk voor het verwezenlijken van de nieuwbouw op de site van 

Park Ter Walle. Het biedt de jeugd de mogelijkheid om opnieuw een deftige fuif of een eetfestijn te 

organiseren. Ook zijn er repetitielokalen voor bands, hetgeen een vraag was uit het vorige witboek. 

Toch willen we onze visie omtrent Park Ter Walle verduidelijken omdat we het gevoel hebben op dat 

vlak van mening te verschillen met het stadsbestuur. Park Ter Walle wordt vaak als argument 

aangehaald als investering in de jeugd. Het is juist dat de jeugd al lang vragende partij was voor een 

nieuw complex in Park Ter Walle maar dat de nieuwbouw een investering zou zijn in de jeugd is 

slechts deels juist. Er is geen nieuw jeugdcentrum gebouwd maar een polyvalent gebouw met 
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voorrang voor de jeugd. Het is dus een algemene investering voor de stad en uiteraard is dat een 

goede keuze. 

Dat brengt echter met zich mee dat er in Menen voor jongeren nog steeds geen plek is die specifiek 

op hen gericht is en waar ze elkaar kunnen ontmoeten, iets in de aard van een jeugdhuis. Want ook 

de voorrang voor jeugd betekent in de praktijk tamelijk weinig en is daarvoor onvoldoende. De 

lokalen mogen door zowel jeugdbewegingen, jeugdraad als ’t kot gebruikt worden, maar er mag niets 

permanent blijven staan omdat het ook aan anderen verhuurd moet kunnen worden. Er valt dus wel 

iets voor te zeggen om het gebouw flexibel te houden maar daardoor kunnen we Park Ter Walle 

bezwaarlijk een jeugdcentrum noemen. 

Jeugdhuizen 

We merken dat het jeugdleven in Menen over het algemeen in een negatieve spiraal terecht is 

gekomen. Een aspect dat daar waarschijnlijk in heeft meegespeeld is het wegvallen van de 

jeugdhuizen. In 2004 waren er nog 4 jeugdhuizen in groot Menen, nu is er nog  maar één in Lauwe. 

Enkele bevindingen van de jongeren uit het verleden: 

“We stellen vast dat niet alle brouwers, die voorzien in een ruimte voor jeugdhuizen, goede 

huisvaders zijn.” (jbp 11-14, p15). 

“De jeugdhuizen ervaren momenteel een wissel van de wacht wat betreft de verantwoordelijken. Er 

dringt zich dan ook de vraag naar meer ondersteuning op. De nieuwe medewerkers tasten 

momenteel nog in het duister wat betreft subsidies, activiteiten, wetgeving en het vele papierwerk 

dat naar boven komt bij het runnen van een jeugdhuis.” (jbp 11-14, p15). 

Ondanks de signalen en vragen om hulp hebben de jeugdhuizen de nodige steun blijkbaar niet 

gevonden. 

Dat de jeugdhuizen verdwijnen heeft volgens ons minder te maken met een gebrek aan engagement 

dan met een gebrek aan goede aanpak. Hoewel de ideeën in de eerste plaats van de jongeren 

moeten komen, hebben ze vaak nog nood aan ondersteuning of een goed georganiseerd kader. Kijk 

maar naar de succesvolle jeugdbewegingen die binnen een stevige traditie staan en kunnen rekenen 

op de ondersteuning van hun koepel. Jongeren blijven door onervarenheid en snelle afwisseling een 

relatief zwakke groep. Wanneer ze dus niet voldoende gedragen worden maar in tegendeel 

misschien geremd worden door bijvoorbeeld infrastructurele problemen, administratieve last of 

geen sterke structuur kennen, dan kan de werking al snel in een negatieve spiraal afglijden en 

uiteindelijk ophouden te bestaan. 

Cafés 

Er zijn twee jongerencafés op de markt in Menen die ondertussen echter een beperkt doelpubliek 

aanspreekt. Voor het overgrote deel van de jongeren in Menen is er dus geen jeugdcafé waar ze 

elkaar kunnen ontmoeten. 
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Pand jeugdraad 

Met de jeugdraad zijn we wegens gebrek aan locaties voor jeugd in Menen zelf op zoek naar een 

eigen locatie waar we ons kunnen vestigen en die we als jeugdcafé zouden kunnen inrichten. 

Wanneer we een eigen pand hebben zouden we daar ook makkelijk eigen activiteiten of 

evenementen in kunnen organiseren. We zouden dus graag iets beginnen dat neigt naar een 

jeugdhuiswerking waarbij we klein beginnen en dat we vervolgens verder zouden willen laten 

uitgroeien vanuit de jeugd zelf. 

Concreet hadden wij deze legislatuur eens gepolst naar gebouwen die onteigend waren in de Yvonne 

Serruysstraat. Dat bleek echter onmogelijk omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren en er 

opnieuw een keuring nodig zou zijn vooraleer het weer op het net kan worden aangesloten. Ook ‘t 

Kot kende hetzelfde probleem in de Zuidstraat. 

Onze vraag is dan ook dat er vanuit het stadsbestuur proactief met ons wordt gezocht naar een 

locatie voor de jeugd. Dat kan een creatieve en flexibele oplossing zijn. Wordt er bijvoorbeeld 

opnieuw een pand onteigend, dan zouden wij vragen om de nutsvoorzieningen niet meteen af te 

sluiten en ons in te lichten zodat wij ons daar eventueel in kunnen vestigen in afwachting van de 

afbraak. 

Wij zijn als jongeren niet op zoek zijn naar een spiksplinternieuw gebouw maar zouden eerder 

tevreden zijn met een dergelijke oplossing die de mogelijkheden biedt om er een eigen invulling aan 

te geven. 

Daar komt nog bij dat wij, diegenen die dit memorandum opstellen, nog net een generatie zijn die 

Den Overkant geweten hebben in Menen. De jongere generatie heeft dat niet meer meegemaakt en 

heeft dus ook geen weet van hoe het vroeger was. Jongeren leggen er zich naar ons aanvoelen 

ondertussen bij neer dat er in Menen geen mogelijkheden zijn om uit te gaan. Wanneer nu niet snel 

werk gemaakt wordt van een nieuw jeugdhuis zal waarschijnlijk een laatste kans verkeken zijn om 

een opstart te doen met jongeren die zelf nog enige ervaring hebben. Het is volgens ons zeer 

onwaarschijnlijk dat het er in de toekomst nog van zal komen dat jongeren op eigen kracht een 

jeugdhuis of iets dergelijks uit de grond zullen stampen. Zeker als je weet dat het voor jongeren al 

niet evident is om een bestaand jeugdhuis draaiende te houden. 

Den Over heeft men trouwens proberen te redden, voor zover we weten zonder voldoende 

betrokkenheid van de jeugd, en dat is niet gelukt. Dit toont volgens ons aan dat het van cruciaal 

belang is dat jongeren van bij het begin betrokken zijn, een initiatief van bovenaf wordt zelden 

opgepikt. 

4. Stadsdiensten en stadsbestuur m.b.t. jeugd 

Jeugdraad 

Wat de verhouding van het stadsbestuur ten opzichte van de jeugdraad betreft hebben we twee 

verwachtingen: 

Hoewel het decreet uit 1991 niet meer van toepassing is en de afsprakennota ondertussen reeds 

dateert uit  1999 is onze eerste vraag om de afspraken uit deze overeenkomst te behouden. We 
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zouden vragen om ons ook op de hoogte te stellen van jeugdgerelateerde beslissingen uit het 

schepencollege opdat wij als jeugdraad voldoende op de hoogte zijn van de politieke beslissingen en 

onze taak dus goed kunnen uitvoeren. In het gemeenteraadsverslag vinden wij maar zelden iets 

terug omtrent jeugd. En als er al eens iets aan bod komt kunnen wij daar maar weinig uit opmaken. 

We vermoeden dat de kleinere maar niettemin belangrijke beslissingen worden genomen in het 

schepencollege. 

We verwachten dat er in de toekomst proactief vanuit het stadsbestuur advies zal gevraagd worden 

omtrent jeugdgerelateerde zaken. 

Zie de afsprakennota in bijlage. 

Ten tweede willen wij vragen om de stabiliteit van de jeugdraad op te volgen en indien nodig samen 

met de jeugddienst maatregelen te nemen om te trachten jongeren opnieuw aan te sporen de 

jeugdraad vorm te geven. 

Onze vrees voor de stabiliteit is niet onterecht. De laatste jaren was het vooral Kevin Labeeuw van de 

jeugddienst die de jeugdraad recht hield en bijvoorbeeld in Kortrijk is er ondertussen geen jeugdraad 

meer. Voor sommigen is het misschien verleidelijk om de jeugdraad – wanneer die als een last wordt 

ervaren – te laten slabbaken. Het lijkt ons echter in het belang van de stad dat er een goed werkende 

en stabiele jeugdraad is. 

Organiseren in Menen 

Een tweede punt is dat de drempels voor het organiseren van een evenement of project zouden 

moeten worden weggewerkt. 

Een probleem is dat het niet mogelijk is om last-minute een klein evenement te organiseren. Na het 

indienen van het evenementenformulier laat het antwoord soms lang op zich wachten, er moet dus 

lang op voorhand gepland worden wil je iets organiseren, ook al is het iets klein. 

We zouden dus willen vragen om een verkorte procedure te installeren voor wanneer het gaat om 

kleine evenementen of kleinere evenementen mogelijk te maken zonder aanvraag. 

We kunnen dit niet hard maken maar volgens ons heeft het overgrote deel van de jongeren in 

Menen ook geen weet van de mogelijkheden die er zijn om ondersteuning van de stad te bekomen 

wanner je iets wil ondernemen: “Groepjes jongeren maken haast geen gebruik van deze 

projectsubsidie. We stellen vast dat de individuele jongere geen weet heeft van de projectsubsidie.” 

(jbp 8-11, p30). 

Velen weten waarschijnlijk niet eens dat er een jeugdraad of jeugddienst is, laat staan dat ze weten 

dat je subsidies kan krijgen wanneer je iets wil organiseren of dat ze weet hebben van de 

mogelijkheden die er zijn om materiaal te ontlenen. 

Ons advies is om via verschillende kanalen meer bekendheid te geven aan alles wat vanuit stad 

Menen relevant is voor jongeren in stad Menen. 

Vroeger gebeurde dat bijvoorbeeld op deze manier: “Twee keer per jaar verschijnt een oproep in 

Lei€draad ter bekendmaking van de kadervorming – en projectsubsidie.” (jbp 8-11, p26) 
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Visie jeugd 

We merkten dat er deze legislatuur in de beleidsdocumenten weinig was terug te vinden omtrent 

jeugd. Er stond een korte alinea over jeugd in het beleidsplan en in het meerjarenplan konden we de 

geplande acties terugvinden op vlak van jeugdbeleid. Al bij al was er naar ons mening weinig visie 

terug te vinden. Blijkbaar gaat het over het algemeen achteruit wat betreft inspraak van de jeugd 

sinds het afschaffen van het jeugdbeleidsplan.  

We zouden dan ook vragen om het jeugdbeleidsplan opnieuw in te voeren. De jeugddienst heeft al 

laten weten dat dit reeds hun bedoeling was. 

Het lijkt ons belangrijk dat er vertrokken wordt vanuit een visie waarna dan concrete doelstellingen 

gepland kunnen worden die er een invulling aan geven. 

Transparantie 

“Ons uitgangspunt is eenvoudig: een helder, open bestuur met duidelijke doelstellingen en eerlijke 

communicatie.” (beleidsnota 13-18, p3). 

Het is een algemeen fenomeen in onze maatschappij dat alles wat de schriftelijke neerslag omtrent 

ons doen en laten betreft, steeds complexer, uitgebreider en technischer wordt. Voor de politiek is 

dat een groot probleem omdat in principe alle burgers zouden moeten kunnen deelnemen aan de 

politiek. Volgens die visie zou dat in algemeen begrijpelijke taal zonder vakjargon moeten gebeuren. 

Transparantie betekent niet louter dat alles publiek wordt gemaakt, maar ook dat de burger het kan 

begrijpen. Inspraak en participatie blijven een dode letter wanneer de teksten ontoegankelijk zijn. 

Dit geldt voor burgers in het algemeen maar dus ook voor ons als jeugdraad in het bijzonder. Het is 

een hele opgave om op de hoogte te raken van de politieke beslissingen die vaak slechts in 

technische documenten zijn terug te vinden. Het gemeenteraadsverslag bijvoorbeeld is in juridisch-

technische taal geschreven waardoor het echt wel een inspanning vergt om het te begrijpen. Zou het 

niet mogelijk zijn om een kortere en eenvoudiger geschreven versie op te stellen die openbaar wordt 

gemaakt? 

Ook de jeugdbeleidsplannen van vroeger zijn zeer lijvige teksten hetgeen niet echt bevorderlijk is om 

jongeren te betrekken. Welke jongere heeft tijd en energie om die teksten te lezen? We zouden dan 

ook vragen om het jeugdbeleidsplan (of een afgeleide versie ervan) ter zake en beknopt te houden 

zodat het ook op maat en niveau is van jongeren. Interne documenten moeten misschien wel 

uitgebreider en technisch zijn, documenten naar buiten toe zouden voor ons eenvoudig moeten zijn. 

Vandaar dat wij zoals eerder aangehaald zouden willen vragen om op de hoogte gesteld te worden 

over de jeugdgerelateerde aangelegenheden in Menen en dat die zaken mondeling en in 

neergeschreven documenten worden uitgelegd en gekaderd in eenvoudige taal. Willen we echt 

inspraak en participatie van jongeren en een duurzame jeugdraad, dan zal alles veel eenvoudiger, 

laagdrempelig en helderder moeten zijn. Zo niet zal de eigenlijke taak van de jeugdraad, advies 

geven, hetgeen tot nog toe eigenlijk niet echt functioneerde, waarschijnlijk nooit echt van de grond 

komen. 
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Zo zou er volgens ons ook een duidelijk overzicht kunnen worden gemaakt over de begroting van 

stad Menen. Een overzicht vanwaar de inkomsten komen met een duidelijk beeld van het aandeel 

van iedere bron en een overzicht van de uitgaven met een duidelijk beeld van het aandeel voor ieder 

beleidsdomein. Op de website van de Vlaamse overheid kan je de begroting op een dergelijke 

overzichtelijke manier nakijken, misschien kan stad Menen iets gelijkaardigs uitwerken. 

Functioneren stad Menen 

Vanuit onze ervaring zijn er een aantal zaken aan stad Menen waar wij onze bedenkingen bij hebben 

en die wij als problematisch ervaren. 

Vooreerst zijn er de vele problemen met het gebouw in Park Ter Walle. Zo kennen bijvoorbeeld de 

deuren ettelijke mankementen: er zijn geen deurstoppers, enkele buitendeuren waren quasi meteen 

kapot zodat we moesten improviseren met touw om die te kunnen sluiten. Het heeft verder niet lang 

geduurd vooraleer het binnen regende, enzovoort. Daarbij zijn er nog enkele praktische problemen. 

Iedereen kan in de inkomhal zomaar aan de knoppen van de lichten van de grote zaal, hetgeen een 

probleem vormt wanneer je een fuif organiseert. Ook het alarmsysteem zit niet echt goed in elkaar. 

Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat er met een nieuw gebouw meteen zoveel mankementen 

zijn. 

Een tweede concrete ervaring is dat de VPG-werking deze zomer voor een panna-toernooi die het 

organiseerde graag een bal had gekocht om te geven aan de winnaar. Het is echter niet mogelijk om 

zomaar een aankoop te doen, dat moet via een bon gebeuren. Het bleek uiteindelijk niet mogelijk 

omdat er geen enkele winkel was waar met een bon kon worden aangekocht die degelijke ballen 

verkoopt. 

We merken dat de autonomie van de jeugddienst zeer beperkt is en dat aan allerlei regeltjes en 

procedures moet worden voldaan. Daar gaan uiteindelijk veel middelen en energie naartoe zonder 

dat er effectief veel kan worden verwezenlijkt voor de jeugd zelf, dat lijkt ons zonde. 

In een rapport over de stadsdiensten (sterke en zwakke punten) en de organisatie (opportuniteiten 

en bedreigingen), hetgeen te vinden is in het meerjarenplan en opgesteld werd in 2012, herkenden 

wij ook nu nog steeds verschillende elementen vanuit onze ervaring. Op elk vlak dat onder de loep 

werd genomen overwegen wel duidelijk de zwakke punten. Dit zijn enkele zaken uit dat rapport waar 

wij ons vanuit onze ervaringen iets kunnen bij voorstellen: 

 “Beleidsplan is niet altijd afgetoetst en afgestemd met de beleidsploeg.” 

 “Geen ruimte voor systematische innovatie bij gebrek aan beleidsvisie en budgetten.” 

 “Innovatie wordt niet door elke dienst als noodzakelijk, prioritair aanzien. Eerder passieve houding.” 

 “Diensten berusten bij invulling van basisdienstverlening, zonder verdere ambitie.” 

 “Gebrek aan gecoördineerde top-down communicatie binnen de organisatie over organisatiebrede 

topics (beleid, visie, missie, …).” 

 “Te weinig dienstoverschrijdend overleg en (open) communicatie.” 

 “Sterk verouderde infrastructuur (sport, jeugd, toerisme, …).” 

 “Functiebeschrijvingen zijn niet meer actueel en in overeenstemming met specifieke competenties 

en effectief huidig takenpakket.” 

 “Geen coherent systeem van interne controle.” 
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Het is delicaat om dit aan de kaak te stellen omdat het stroeve functioneren van stad Menen zich uit 

in vele, schijnbaar onbeduidende situaties zonder dat we zwaarwichtige gevallen kunnen voorleggen. 

Maar toch, we merken dat we daar als jeugd nadelen van ondervinden, het lijkt ons nodig om dit aan 

te kaarten. 

Onze vraag is dan ook of de politici zich daar wel voldoende van bewust zijn en of dat kan worden 

aangepakt? 

5. Andere 

Ecologische problematiek 

In de kennisgevingsnota over het MER (milieueffectrapport) van de tybersite stond te lezen dat het 

perceel bomen dat op de site gekapt werd niet gecompenseerd wordt in Menen of West-Vlaanderen 

aangezien daar niet onmiddellijk ruimte voor beschikbaar was. Het werd gecompenseerd in Sint-

Truiden. 

Wij zijn verder niet goed op de hoogte van dit concreet geval maar dat er voor een dergelijk perceel 

bomen (12 000 m2) geen plaats beschikbaar is in Menen of omstreken is een gegeven dat ons in het 

licht van de ecologische problematiek eigenlijk zeer ongerust zou moeten stemmen. 

We zouden willen vragen om aandacht te hebben voor de ecologische problematiek die vele facetten 

kent. Het is belangrijk en dringend dat er ook op gemeentelijk niveau wordt nagedacht wat deze 

problematiek voor de stad betekent en hoe er kan worden gehandeld. 

Het is ondertussen ook wel duidelijk dat de gangbare maatregelen zoals het isoleren van gebouwen 

en het plaatsen van zonnepanelen verre van volstaan. Zelfs in een stad als Leuven waar met Leuven 

Klimaatneutraal 2030 inspanningen worden geleverd om tot een duurzame stad te komen, blijken 

die inspanningen echt wel ontoereikend te zijn. 

Het probleem reikt waarschijnlijk veel dieper en vereist dat er meer zaken in vraag gesteld worden. 

De ecologische problematiek hangt dan ook samen met de wijze waarop onze samenleving is 

opgebouwd, zolang daar niet wordt over nagedacht, hetgeen een politieke aangelegenheid is, zullen 

waarschijnlijk geen duurzame oplossingen gevonden worden. 

Wie wacht op oplossingen van bovenaf zou echter bedrogen kunnen uitkomen. Op kleine schaal 

nieuwe dingen proberen is makkelijker dan om gans alomvattende, grootschalige ideeën uit te 

denken. Natuurlijk blijft een stad gebonden aan de structuren die ze overstijgt, het is dus een kwestie 

om te kijken wat er mogelijk is binnen die grenzen, en die grenzen eventueel in vraag te stellen. 

Sociale problematiek 

Het is en blijft zo dat er in Menen veel mensen en dus ook kinderen en jongeren in armoede leven, 

hetgeen maatschappelijke kwetsbaarheid met zich meebrengt. We stellen vast dat dit een probleem 

is dat niet echt verandert. Het is belangrijk dat er vanuit de politiek blijvend wordt ingezet om 

maatschappelijk kwetsbaren te ondersteunen maar anderzijds lijkt het dweilen met de kraan open 

wanneer sociale onevenwichten voortvloeien uit onze economische omstandigheden. 
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Net zoals bij de ecologische problematiek ligt de sleutel tot een algemene en duurzame oplossing 

waarschijnlijk bij de economie. En ook hier blijft een stad uiteraard gebonden aan de structuren die 

ze overstijgt. Volgens ons moet er worden nagegaan op welke wijze stad Menen iets ten gronde aan 

de zaak kan veranderen. 

Anderzijds heeft stad Menen een specifieke situatie waardoor er uiteraard ook nog andere factoren 

meespelen die ervoor zorgen dat er veel kansarmoede is in Menen. Menen is namelijk een grensstad 

met relatief lage huisprijzen enzoverder. Ook met die factoren moet in de politieke besluitvorming 

rekening gehouden worden. 

Economie 

Een idee dat ons door een jongere werd aangereikt is of het mogelijk zou zijn om in Menen een 

jobbeurs te organiseren. Dat zou de economie in Menen waarschijnlijk ten goede komen en jongeren 

kunnen aantrekken of na hun studies in Menen houden. We weten dat bijvoorbeeld de jeugdraad in 

Ieper zo’n jobbeurs organiseert in samenwerking met de VDAB. Wij staan momenteel niet sterk 

genoeg om zoiets op ons te nemen maar misschien kan dat vanuit stad Menen georganiseerd 

worden? 

6. Evaluatie beleidspunten 

Actieplan 1: De jeugdwerkingen worden nog steeds ondersteund met subsidies en dat is volgens ons 

uiteraard een goede zaak. 

Actieplan 2: Het bouwen van een 1nieuw jeugdcentrum met daarin 2lokalen voor muziekgroepen en 

de 3heraanleg van Park Ter Walle met 4skateinfrastructuur. Het eerste en tweede zijn verwezenlijkt, 

het derde en vierde zit eraan te komen. Daar valt dus op zich weinig op aan te merken. 

Wel rekenen we erop dat dit in de nabije toekomst in orde komt. De vraag naar degelijke 

infrastructuur is een vraag die ook al zes jaar geleden in het vorige witboek aan bod kwam. Er zijn 

enkele zaken geïnstalleerd in Menen maar blijkbaar zonder kennis van zaken. Vanuit de skaters 

krijgen we te horen dat de ondergrond rond de skatetoestellen niet effen is waardoor het niet 

mogelijk of onveilig is om er te skaten. 

Actieplan 3 & 4: We zijn er van op de hoogte dat er door de jeugddienst op verschillende manieren 

wordt ingezet om de diversiteit op het speelplein te verhogen en de toegankelijkheid voor armere 

mensen te vergroten. 

Verder werd VPG (VindPlaatsGerichte werking) begeleid door Uit de Marge en heeft Janne opnieuw 

nagedacht over de werking van VPG, hetgeen de werking zeker ten goede komt. 

In de jeugdbewegingen blijft de diversiteit echter beperkt. Dat ligt zeker niet zomaar aan de situatie 

in Menen want het is over het algemeen zo dat in Vlaanderen de diversiteit in jeugdbewegingen 

uitblijft, ondanks de inspanningen. De vraag is wat dat wil zeggen. Het is hoe dan ook zo dat 

jeugdbewegingen een specifieke (Vlaamse?) cultuur kennen die bepaalde jongeren met een andere 

culturele achtergrond misschien gewoon niet aanspreekt. Daar hoeft op zich eigenlijk niets mis mee 

te zijn, ware het niet dat er voor die jongeren geen of weinig alternatieven zijn die hen wel 

aanspreken. 
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Het is dus belangrijk te blijven inzetten op diversiteit binnen de reguliere werkingen zodat die tot op 

zekere hoogte de diversiteit binnen de samenleving zou kunnen weerspiegelen. Maar anderzijds is 

het misschien ook een goed idee om de jongeren met andere interesses en culturele achtergronden 

te ondersteunen om zichzelf te organiseren rond datgene wat hen vanuit hun interesses aanspreekt. 

Actieplan 5: Naar ons weten werd er weinig nieuw uitgevoerd op vlak van jeugdcultuur. Het is 

jammer dat er in CC de Steiger eigenlijk geen programmatie is voor jongeren. 

Investering overig beleid: De investering in nieuwe speelinfrastructuur lijkt ons ook een goede zaak. 

Zie in bijlage het deel van het meerjarenplan met de actieplannen voor jeugd. 

7. Slotwoord 

We nemen aan dat we met dit memorandum een document hebben opgesteld dat waardevolle 

inzichten en informatie over jeugd kan bieden aan de politici. We hopen dat het zijn weerklank zal 

vinden naar de verkiezingen en de volgende legislatuur toe. 

We hopen ook dat de samenwerking tussen het stadsbestuur, de jeugddienst en de jongeren de 

komende legislatuur goed mag verlopen zodat het zijn vruchten kan afwerpen voor de jeugd in 

Menen. 

8. Bijlagen 

-advies Jonathan Jow 

-advies jeugdlokalen 

-dossier jeugdlokalen 

-afsprakennota 

-deel van meerjarenplan 



Van: jeugdraad stad Menen 

Aan: schepencollege stad Menen 

 

Menen, 19 augustus 2017 

 

Betreft: advies om jeugdopbouwwerker Jonathan van Uit De Marge te behouden in Menen 

 

Beste burgemeester 

Beste schepenen 

Inleiding: jeugdraad 

Misschien heeft u het al opgevangen maar we hebben met enkele jongeren besloten om de 

jeugdraad op een andere manier aan te pakken. De jeugdraad is iets dat in Menen formeel 

nog steeds bestaat en de afgelopen jaren door Kevin recht werd gehouden, maar er amper 

in slaagde iets te verwezenlijken. Het is misschien gewoon de realiteit maar toch alleszins 

ook ontluisterend dat daar blijkbaar maar weinig mensen van wakker liggen.  De jeugdraad is 

een orgaan dat er toe kan bijdragen jongeren een stem te geven. Dat dit ook effectief 

gerealiseerd wordt, is volgens ons van groot belang, niet alleen voor de jongeren, maar 

uiteindelijk ook voor de stad in zijn geheel.  

Omdat iedere poging om een ‘saaie’ jeugdraad te doen heropleven volgens ons gedoemd is 

te mislukken, proberen we het over een andere boeg te gooien. Onze focus ligt nu in de 

eerste plaats op het zelf organiseren en realiseren van bepaalde zaken met en voor de jeugd 

in Menen. Het idee erachter is eenvoudig: een jeugdraad die niet voldoende sterk staat en 

gedragen wordt, zal onder zijn weinige leden en sympathisanten ook niemand vinden die 

energie kan steken in de kerntaak: advies geven. Ondertussen hebben we met jeugdraad De 

Klinke een eigen naam en hebben we al enkele evenementjes georganiseerd. We merken 

dat de nieuwe schwung zijn vruchten afwerpt. We hopen hier iets duurzaam mee op poten 

te kunnen zetten. 

Hoewel het niet in eerste instantie de bedoeling was om op korte termijn advies te geven, 

komen er bepaalde zaken op ons pad waardoor we ons toch genoodzaakt zien om nu al tijd 

te investeren in een advies. 

We vermoeden dat het niet evident zal zijn om gehoord te worden. En toch, het is niet 

omdat de stem van jongeren geen volwassen stem is, dat het geen waardevolle stem is. Wie 

aandachtig luistert kan er veel van opsteken. 

Jeugdopbouwwerk 

Als eerste advies zouden we het willen hebben over het al dan niet verderzetten van het 

jeugdopbouwwerk dat door Jonathan Eggermont geleverd wordt. De jeugddienst haalde een 

subsidie binnen waardoor Jonathan in samenwerking met Uit De Marge voor een 



tijdsperiode van een jaar in Menen geplaatst kon worden. Over de manier waarop het werk 

dat Jonathan uitvoert in de toekomst mogelijks nog gefinancierd zou kunnen worden, zijn wij 

niet op de hoogte. Toch zouden wij willen adviseren om er naar te streven het werk van 

Jonathan en - als het even kan - Jonathan zelf te behouden in Menen. Liefst op een manier 

waarbij hij de ruimte en vrijheid blijft krijgen om zijn werk goed te doen. 

Ondertussen hebben we Jonathan leren kennen en zijn we tot op zekere hoogte ook met zijn 

werk in aanraking gekomen. Als jeugdraad hebben we zelfs al met hem samengewerkt. 

Dinsdag 22 augustus heeft Jonathan met zijn werking ’t Kot onze zomerbar in het 

jukeboxmuseum opengehouden. 

Jonathan lijkt ons de geknipte persoon voor het soort werk dat hij doet. In de eerste plaats 

door de persoon die hij zelf is en de levenservaring die hij heeft. Zijn parcours is ook niet 

vlekkeloos verlopen en ging vermoedelijk wel met wat worsteling gepaard. Toch heeft hij 

alleszins min of meer zijn weg gevonden, en dat lijkt ons van onschatbare waarde wanneer 

je jongeren wil begeleiden die soms met gelijkaardige zaken worstelen. 

Het is duidelijk dat hij vat heeft op de jongeren die hij tegenkomt en dat hij hen kan helpen 

en begeleiden om tot zinvolle tijdsbesteding te komen. Ze kijken naar hem op en zijn hem 

enorm dankbaar voor wat hij doet. Ze waarderen het dat er iemand is voor hen. 

Een concreet voorbeeld van zijn verwezenlijkingen zijn bijvoorbeeld de voetbaldoelen die ze 

samen hebben gemaakt voor op het voetbalpleintje naast de kerk op het Sint-Jozefsplein. 

Jongeren die vaak afgewezen worden in wat ze doen geeft hij de verantwoordelijkheid om te 

vergaderen en naar oplossingen te zoeken voor bepaalde problemen, waarna ze die zelf tot 

uitvoering brengen.  

Betrokkenheid, structuur en autonomie worden in de psychologie als drie basisbehoeften 

gezien voor kinderen en jongeren, Jonathan biedt ze alle drie aan. Hij kan zich inleven in hun 

leefwereld, heeft een band met de jongeren en is beschikbaar voor hen. Daarnaast kan hij 

ook grenzen stellen waar nodig en spreekt hij hen aan op ongepast gedrag. 

Het is een vorm van opvoeding waar ze voor open staan en waar ze beter van kunnen 

worden, zonder dat hun eigenheid en autonomie miskend wordt. Hun directe omgeving 

zoals familie of vrienden, maar ook de maatschappelijke instellingen zoals het onderwijs, zijn 

vaak ontoereikend op dat vlak. Jonathan is daar wel toe in staat. En hoewel hij in de eerste 

plaats aan hun noden wil voldoen, kan net hij hen de belangrijkste maatschappelijke 

verwachtingen bijbrengen. 

Toch blijft het voor veel jongeren niet evident om hun eigen weg te vinden binnen het kader 

van de maatschappij waarnaar je je moet schikken. Het is nog maar de vraag of dat dan ligt 

aan de jongeren, of aan de verwachtingen vanuit de maatschappij. 

  



beleidskeuzes 

De jongeren en dus ook de stad waar deze jongeren in leven zouden er wel bij varen mocht 

Jonathan zijn werk ook na februari nog kunnen verderzetten. Hij is stap voor stap iets aan 

het opbouwen dat heel wat tijd vergt. Mocht dit afgebroken worden zal er waarschijnlijk 

veel potentieel verloren gaan en is het voor bepaalde jongeren waarschijnlijk terug naar af. 

Daar staat natuurlijk tegenover dat er keuzes gemaakt moeten worden over het verdelen 

van de beschikbare middelen, het is onmogelijk om aan alle noden tegemoet te komen. Toch 

zou het volgens ons betekenen dat er iets grondig fout zit, mocht het niet mogelijk blijken te 

zijn om financiële middelen vrij te maken voor het werk van Jonathan. Wij hebben een sterk 

vermoeden dat er aan heel wat minder waardevolle projecten geld wordt besteed, of dat 

middelen die op zich goed besteed zijn in de realiteit slecht worden ingezet.  

Om dat punt concreet te maken zouden we bijvoorbeeld het nut van bewakingscamera’s - 

waar vanuit stad Menen in wordt geïnvesteerd - in perspectief willen plaatsen tegenover het 

werk van Jonathan. De bedoeling ervan is om wangedrag zoals bijvoorbeeld vandalisme 

tegen te gaan. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat dergelijk gedrag samenhangt 

met de situatie waarin bepaalde jongeren zich bevinden. Bewakingscamera’s kunnen 

misschien wel voorkomen dat er schade wordt berokkend, maar ze kunnen de frustraties die 

bij potentiële vandalen aanwezig zijn niet wegnemen, ze werken de frustratie zelfs nog vaak 

in de hand. Net op die onderliggende basis die aanleiding kan geven tot verkeerd handelen, 

kan Jonathan inspelen. Daarom lijkt het ons op z’n minst even belangrijk om in te zetten op 

het werk van Jonathan, als op bewakingscamera’s. Als er dus geïnvesteerd kan worden in 

bewakingscamera’s, dan zou er volgens ons zeker geïnvesteerd moeten worden in het werk 

van Jonathan. 

Conclusie 

Het in de pas lopen van de maatschappij lijkt vaak voorop te staan op het welzijn van de 

jongeren, terwijl die niet losstaan van elkaar. Het is maar door brugfiguren - 

straathoekwerkers als Jonathan - dat er verbetering kan komen. Zolang je geen richting en 

zin kan helpen geven aan het leven van de jongeren, zullen ze vaak zinloze dingen blijven 

doen, in het beste geval in de vorm van bijvoorbeeld vandalisme. Repressieve maatregelen 

van de politie of bewakingscamera’s zullen daar op zich weinig aan veranderen. 

Zonder toenadering en gesprek tussen deze jongeren en onze maatschappij, wordt het 

moeilijk om tot oplossingen te komen waar iedereen beter van wordt. Wij adviseren dus om 

het convenant met Uit de Marge te verlengen, zodat Jonathan zijn werk kan verderzetten. 

Met vriendelijke groeten 

Jeugdraad De Klinke Menen 



Van: jeugdraad stad Menen 

Aan: schepencollege stad Menen 

Menen, 18 oktober 2017 

Betreft: infrastructuursubsidie voor jeugdverenigingen 

Geachte burgemeester 

Geachte schepenen 

 

Met dit schrijven willen wij, de jeugdraad uit groot Menen, de betrokken jeugdbewegingen en het 

bouwcomité, ons richten tot jullie met wat bemerkingen en aanbevelingen omtrent de 

ondersteuning vanuit stad Menen voor jeugdbewegingen met eigen lokalen, die voor in de nabije 

toekomst bouwplannen hebben. 

Gedurende verschillende legislaturen is er vanuit de jongeren de vraag en oproep geweest om te 

helpen voorzien in nieuwe, aangepaste lokalen voor de verschillende jeugdbewegingen in groot 

Menen. Met de nieuwbouw van Park Ter Walle kan daar ondertussen enigszins aan tegemoet 

gekomen worden, waarvoor onze dank. 

Toch hebben verschillende jeugdbewegingen al sinds geruime tijd en nog steeds nood aan nieuwe of 

vernieuwde, degelijke lokalen op hun eigen locatie. Het financieren van dergelijke projecten loopt 

vanzelfsprekend niet van een leien dakje. Tot op heden worden er grote inspanningen geleverd 

vanuit de jeugdbewegingen zelf om op eigen kracht de middelen samen te krijgen, maar dat is hoe 

dan ook ontoereikend om een bouwproject te financieren, een jeugdvereniging is nu eenmaal geen 

winstgevend bedrijf. 

We rekenen dus op steun vanuit het stadsbestuur en gelukkig worden daar subsidies voor 

uitgetrokken. Als we het goed hebben, is er door jullie vanuit het stadsbestuur ondertussen beslist 

om €200 000 financiële ondersteuning toe te kennen aan de verschillende jeugdbewegingen, waarbij 

iedere jeugdbeweging in principe recht zou hebben op €50 000. Deze beslissing kwam er nadat 

scouts Menen als eerste €50 000 toegekend had gekregen, aanvankelijk in de vorm van 5 jaar de 

helft van de jaarlijkse investeringssubsidie. Dit kwam er uiteindelijk wel op neer dat er minder geld 

beschikbaar ging zijn voor andere jeugdbewegingen, en dus werd er nog eens 3 keer €50 000 

uitgetrokken. Vorig jaar is er dan een bouwcomité opgericht met scouts Menen, Chiro Menen, KSA 

Menen, Chiro Rekkem en Chiro Lauwe, o.a. om na te gaan op welke manier de financiële 

ondersteuning het best verdeeld zou worden. 

Vanuit het bouwcomité is er aan de jeugdbewegingen ook gevraagd om eens een raming te maken 

van de kosten om de eigen infrastructuur op punt te brengen, of om opnieuw te kunnen bouwen. 

Het blijkt dat alle vijf de jeugdbewegingen met een ondersteuning van €785 000 zouden toekomen 

om te voorzien in degelijke infrastructuur. 

Wij zouden willen adviseren om het voorziene bedrag van €200 000 verder op te trekken, liefst tot 

aan de nodige €785 000. Dat is natuurlijk een enorm bedrag maar er zijn volgens ons twee 

argumenten waarom dit toch een redelijke vraag is. 

  



Verzekering Zuidstraat 

Ten eerste is er door de brand in de Zuidstraat het een en ander veranderd aan de situatie. Blijkbaar 

wordt er vanuit het stadsbestuur overwogen om een deel van het geld dat stad Menen terugkrijgt 

van de verzekering te gebruiken om te investeren in jeugdlokalen, bovenop de impuls van €200 000. 

Dat lijkt ons een goed idee. Het is deels ook een logische beslissing aangezien stad Menen nog eens 

€400 000 extra krijgt bovenop de €800 000 wanneer het geld geïnvesteerd wordt in gebouwen.  

Feit is ook dat dit geld voortvloeit uit wat vroeger infrastructuur was voor jongeren, maar nu wegens 

de brand verloren is gegaan, ook al waren er plannen om de Zuidstraat af te breken. Stel dat dit geld 

nu naar andere beleidsdomeinen zou gaan, dan betekent dat eigenlijk dat er kapitaal wegvloeit uit 

het geheel van jeugdinfrastructuur in Menen. Vroeger had je met de site aan de Zuidstraat en Park 

Ter Walle in feite toch nog twee jeugdcomplexen bijna uitsluitend bestemd voor de jeugd, hoewel ze 

totaal verouderd waren. Momenteel komt het er op neer dat er een nieuw gebouwencomplex is, 

hoewel niet meer uitsluitend bestemd voor de jeugd. Er is dus hoe dan ook een grote verschuiving 

aan de gang wat betreft infrastructuur voor jeugd in Menen. Het lijkt ons dan ook rechtvaardig dat 

we, nu we de Zuidstraat kwijt zijn, dat kapitaal zien terugkeren naar jongeren. Een goede 

bestemming dient zich aan: nieuwe infrastructuur voor jeugdbewegingen. Op die manier zou de 

gehele jeugdinfrastructuur in Menen in een klap opgewaardeerd zijn. 

Tot slot is het zo dat dit een budgettaire meevaller is en het dus geen extra inspanning zou 

betekenen mocht het bedrag van €200 000 via deze weg opgetrokken worden. 

Contrast met andere infrastructuursubsidies in Menen en daarbuiten 

Ondertussen hebben wij ons als jeugdraad ook wat verder verdiept in de begroting van stad Menen 

en de subsidies die in andere beleidsdomeinen toegekend worden. Er werd ons aanvankelijk 

voorgehouden dat een substantiële subsidie budgettair quasi onmogelijk is. Ondertussen is er toch al 

€200 000 uitgetrokken maar het valt ons op dat dergelijk bedrag in contrast met subsidies voor 

andere infrastructuur in Menen nog altijd niet overdreven hoog uitvalt. 

Als we vergelijken met beleidsdomein sport bijvoorbeeld weten we dat er €500 000 gaat naar een 

nieuwe zaal voor sportgroep de vaste vuist, €500 000 naar kunstgrasvelden voor KSCT Menen, €500 

000 naar een nieuwe volleybalzaal. 

Vanuit dat perspectief lijkt een budget van €785 000 waarmee alle jeugdbewegingen met eigen 

lokalen in Menen gediend zouden zijn ons zeker geen onredelijke vraag. Zeker als je weet dat 

sportverenigingen financieel uiteindelijk veel slagkrachtiger zijn dan jeugdbewegingen. Vanuit de 

jeugdverenigingen zijn wij eigenlijk in staat om veel te doen met relatief weinig middelen. De 

maatschappelijke meerwaarde van sportverenigingen, ook voor jongeren, is zeker niet te 

onderschatten, maar het lijkt ons niet dat we daar als jeugdbewegingen veel voor zouden moeten 

onderdoen. 

Ook als we kijken naar een buurgemeente als Wevelgem zien we dat de investeringen die daar voor 

jeugdinfrastructuur gedaan worden hoger zijn dan wat vooralsnog door het Meense stadsbestuur 

vooropgesteld is. In de infokrant van Wevelgem editie april 2016 lezen we: “Sinds de invoering van 

het nieuwe subsidiereglement kende het college een bedrag van 551 498,62 euro toe: KSA Arbeid 

Adelt voor de bouw, JC Ten Goudberge voor de renovatie en Chiro Okido voor de verbouwing van 



hun lokalen. De scouts van Moorsele-Gullegem en KSA de Vlasbloem zijn momenteel ook bezig met 

een dossier. Ook voor hen is zeker geld voorzien.”.  

Natuurlijk zijn de toekenningen daar goed gekaderd. Een jeugdvereniging kan namelijk maar om de 

10 jaar een maximum aan €150 000 infrastructuursubsidie toegekend krijgen, en dan moet er nog de 

garantie zijn dat het gesubsidieerde gebouw gedurende minimum 10 jaar voor jeugdwerk gebruikt 

wordt. Dergelijke voorwaarden zijn meer dan redelijk en zouden ook bij ons van toepassing kunnen 

zijn, maar dan zou er best eerst een gezamenlijke visie uitgewerkt worden naar de toekomst toe. 

Graag zouden we dus ten laatste tegen 1 december schriftelijk op de hoogte gesteld worden over 

wat de plannen zijn om in de nabije toekomst financiële ondersteuning toe te kennen aan de 

jeugdverenigingen, en hoe jullie dat concreet uitgevoerd zouden willen zien. 

Met vriendelijke groeten 

Jeugdraad De Klinke Menen 

 



Dossier jeugdlokalen 

Voorwoord 

Op 18 oktober 2017 hebben wij een advies ingediend omtrent de infrastructuursubsidie voor 

jeugdlokalen en op 6 november 2017 hebben wij daaromtrent samengezeten met enkele schepenen. 

Tijdens die vergadering werd ons de vraag gesteld naar objectieve criteria om vast te stellen waar de 

hoogste nood ligt. Hoewel het niet expliciet ter sprake is gekomen leiden wij hieruit af dat niet aan 

de vraag van alle jeugdbewegingen tegelijkertijd tegemoet gekomen kan worden. 

Dit is begrijpelijk maar bemoeilijkt de zaak wat voor de jeugdbewegingen onderling die daarmee in 

een concurrentieverhouding terecht komen. Als niet alle jeugdbewegingen tegelijkertijd ondersteund 

kunnen worden, hoe kunnen we dan zeker zijn dat diegenen die nu geen toekenning zullen krijgen, in 

de toekomst ook op de steun van stad Menen zullen kunnen rekenen? Aan de andere kant is 

niemand in staat te bouwen wanneer de toekenning gelijk verdeeld wordt, want dan is het bedrag 

voor eenieder ontoereikend.  

Er werd het idee geopperd om met de bouwgroep (waar de vijf jeugdbewegingen met particuliere 

lokalen samenzitten omtrent de materie) een vzw op te richten waar de subsidies nu en in de 

toekomst naartoe zouden gaan, en we vervolgens van daaruit zelf onderling kunnen regelen hoe de 

toekenning gebeurt. Dat bleek voor stad Menen geen optie. De enige mogelijkheid om een vorm van 

garantie te bieden is via bestemde gelden. 

Conclusie: het is dus duidelijk dat er geen sluitende garantie mogelijk is, en een fasering is 

onvermijdelijk. 

Kevin had ondertussen zoals gevraagd criteria opgesteld. Nu het duidelijk is dat een oplossing zoals 

wij dat wensten niet mogelijk is, zijn we in onderlinge overeenkomst verder gegaan, hebben we de 

criteria zelf ingevuld en hebben we een rangschikking opgesteld om te bepalen welke 

jeugdbewegingen er eerst in aanmerking komen voor subsidies. Bij deze willen we onze oproep 

herhalen om op basis van deze rangschikking te investeren in de infrastructuur van jeugdbewegingen 

met eigen lokalen.  

We hopen dat om te beginnen de resterende €150 000 die reeds voorzien en beloofd werd, 

toegekend zal worden. En nog steeds op basis van onze argumenten (zie advies oktober 2017), 

hopen we dat daar nog een impuls bijkomt. Hoe de verdeling dan concreet gebeurt zal waarschijnlijk 

verder besproken moeten worden maar het is alleszins de bedoeling om af te stappen van de gelijke 

verdeling van €50 000. Die zou opgetrokken moeten worden voor de eerste jeugdbeweging in rij 

zodat die op z’n minst al iets kan verwezenlijken. 

We bekijken wat er deze legislatuur nog uit de bus komt maar het is misschien niet slecht om al eens 

verder te kijken omdat het alleszins voor ons daar niet bij blijft. We gaan ervan uit dat een totale 

oplossing op korte termijn niet mogelijk is maar het blijft wel onze vraag om op langere termijn voor 

iedere jeugdbeweging tot een oplossing te komen.  



We zullen daarom in aanloop naar de verkiezingen samen ijveren dat de eventuele inspanning de 

volgende legislatuur wordt verdergezet, zodat elke jeugdbeweging uiteindelijk tegen 2024 uit de 

nood geholpen wordt. Meer over onze voorstellen volgt in het witboek van de jeugdraad.  

Inleiding 

Met dit dossier proberen we in twee fasen tot een rangschikking te komen. Vooreerst focussen we 

enkel en alleen op de staat van de gebouwen van de verschillende jeugdbewegingen. De eerste vraag 

is dus: wat is de huidige objectieve nood van iedere afzonderlijke jeugdbeweging wat betreft 

infrastructuur? Daaruit zal een voorlopige rangschikking volgen met een zicht op wie feitelijk de 

meeste nood heeft aan nieuwe lokalen of verbouwingen. In een tweede stap kijken we in hoeverre 

de jeugdbeweging in kwestie in staat is om te bouwen, waarbij we elk geval apart moeten bekijken. 

Is de jeugdbeweging die als eerste uit de bus komt in staat met steun van stad Menen op korte 

termijn te bouwen? Zo niet, dan kijken we naar de tweede in de rangschikking, enzoverder. 

Een voordeel is dat een jeugdbeweging die in de voorlopige rangschikking wat betreft de gebouwen 

bovenaan staat, maar nog geen plannen heeft of nog niet aan andere vereisten voldoet, met zicht op 

subsidies daar werk van kan maken. 

Deel 1: staat van de lokalen 

Voor het slagen van de werking van een jeugdbeweging is er volgens onze visie nood aan een degelijk 

gebouw met voldoende en degelijk sanitair, degelijke verwarming, een lokaal per afdeling/tak en een 

opslagplaats voor materiaal. 

Vandaar de te hanteren criteria:  

a. Wind- en waterdicht gebouw? 

b. Afsluitbaarheid van het gebouw? 

c. Staat van de verwarming en isolatie? 

d. Staat van het sanitair? 

e. Veiligheid van het gebouw? 

f. Grootte van het gebouw? (vergeleken met aantal leden) 

Aan elk criterium kennen we per jeugdbeweging een score toe van 0 tot 3. 

0: geen gebrek; 1: gering gebrek; 2: serieus gebrek; 3: ernstig gebrek 

 

Diegenen met de hoogste score hebben dus de meeste nood aan nieuwe of vernieuwde lokalen. 

 

In wat volgt bespreken we de stand van zaken bij elke jeugdbeweging waarbij we punten geven per 

criteria en dat staven met een beschrijving en foto’s. 

  



Scouts J.F.K. Menen 

Dicht? Sluiten? Verwarming? Sanitair? Veiligheid? Grootte? TOTAAL 

3 3 3 2 3 0 14 
 

a) De scoutslokalen hebben op verschillende plaatsen lekken, het dak van golfplaten begint hier en daar 

te verbrokkelen, voornamelijk aan de randen, en de meeste goten zijn reeds afgebroken. De houten 

constructie is op bepaalde plaatsen verrot, de vloer zakt daardoor in of de muren komen los van de 

vloer. Hier en daar zijn er gaten in de muur en in de vloer. 

b) De garagepoort is ooit geforceerd geweest en kan niet goed meer gesloten worden, momenteel 

wordt het van buiten gesloten door aangebrachte hendels die met molsloten gesloten kunnen 

worden. Vele buitendeuren zijn kapot of de omkadering van de muur heeft het begeven. De hendels 

en sloten werken niet meer in de verpulverde gaten. Verschillende deuren worden gesloten door 

binnenin een bar aan te brengen, waardoor we nog maar één deur echt moeten sluiten en die 

gebruiken we dan om binnen en buiten te gaan. De ramen zijn we goed beveiligd met tralies. 

c) Momenteel is er geen vaste verwarming meer. Voorheen hadden we vaste verwarmingstoestellen 

aangesloten op gasflessen buiten maar die zijn reeds enkele jaren kapot. Nu verwarmen we met 

losse warmteblazers op gasflessen. Er is dus geen gasleiding. Het gebouw is niet geïsoleerd, enkel 

hier en daar hebben we zelf getracht stukjes van het gebouw te isoleren met restjes isolatie die we 

op de kop hebben kunnen tikken. 

d) Het sanitair dateert al van lang geleden en heeft zijn beste tijd gehad. De afvoer van de meeste 

toiletten is verstopt. Het ging nog geruime tijd door destop te gebruiken maar nu lukt dat niet meer, 

de buizen zouden vervangen moeten worden. Enkele toiletten hebben we ook afgesloten omdat de 

spoelknop niet meer werkt en de wc doorloopt. We hebben nog slechts een toilet die werkt op de 

plaats het dichtst bij het punt waar de afvoer het lokaal verlaat. Investeren in nieuw sanitair is echter 

weggesmeten geld gezien de staat van de basisstructuur van onze lokalen. De kapotte urinoirs heeft 

een ouder recent wel vervangen door een metalen urinoirgoot. Tot slot hebben wij aan onze lavabo’s 

enkel koud water, er is geen boiler. 

e) Onze lokalen zijn allesbehalve brandveilig. De elektriciteit ligt op sommige plaatsen bloot en ons 

gebouw is opgetrokken uit houten platen. 

f) Ons gebouw is voldoende groot. 

In het verleden hebben ze met de beschikbare middelen een eenvoudig maar daarom ook weinig 

duurzaam gebouw gezet. Ondertussen zijn de gebouwen reeds geruime tijd voorbij hun 

houdbaarheidsdatum en zijn ze dringend aan vervanging toe. 



  



Chiro Oskaarke Lauwe 

 

Dicht? Sluiten? Verwarming? Veiligheid? Grootte? Sanitair? TOTAAL 
2 2 1 2 2 2 11 
 

a) Ons gebouw is in principe van boven waterdicht, maar in ons grootste lokaal ontstaan er grote 

plassen als het veel regent (zie foto’s). Dat zou komen omdat er niet echt een fundering of iets van 

plastic tegen opstijgend grondwater onder ons gebouw ligt: gewoon chape en daarop tegels. 

Daardoor kan er grondwater naar boven komen. Het zou ook kunnen dat dit water afkomstig is van 

een klein lek van de waterleiding onder de vloer in dat lokaal. Onlangs heeft er een loodgieter stalen 

genomen van dat water en hij vertelde ons dat het stadswater was. In principe is ons lokaal 

behoorlijk winddicht. 

b) Het gebouw is in principe volledig afsluitbaar, maar de sloten vormen nu niet meteen een grote 

uitdaging voor een amateur-inbreker of hangjongeren die eens een kijkje willen nemen in ons lokaal. 

De sloten en deuren lijden onder deze helaas talrijke bezoekjes. Dit werkjaar is er al ongeveer drie 

keer ingebroken geweest, we zijn de tel kwijt ondertussen. De deuren zijn niet meer wat ze geweest 

zijn, sommige kozijnen zitten niet meer goed vast. De sloten werken stroef of zitten niet meer vast in 

de deuren waardoor we soms moeite hebben om ze vlot te sluiten.  Momenteel zitten er wel overal 

terug ruiten in de ramen, dit was vroeger wel anders. We kunnen gelukkig beroep doen op een ouder 

die quasi gratis onze ruiten vervangt. Het houtwerk van de ramen loopt wel op zijn laatste benen. 

Alle houtwerk dateert nog van de jaren ’60.  

c) In ons leidersheem en in de twee kleine lokalen staat telkens één verwarming. In het groot lokaal 

staan drie verwarmingen. Die werken allemaal op gas. Wij kunnen ons lokaal dus verwarmen maar 

doen dat niet zo vaak. Echt warm wordt het er nooit omdat ons gebouw totaal niet geïsoleerd is. Er is 

maar één lokaal dat we relatief makkelijk kunnen verwarmen en dat is het lokaal van de oudste: het 

is niet groot en de beste verwarming staat daar. Er zitten overal grote kieren tussen de deuren en de 

vloer, er is nergens dubbel glas, het dak is ook niet echt geïsoleerd, onze muren bestaan louter uit 

bakstenen, er zit nergens isolatie. Het metselwerk komt aan de bovenkant naar buiten, zoals je kan 

zien op de foto. Het vocht in de bakstenen krimpt en zet uit naargelang het weer waardoor de muren 

vaak naar buiten puilen. Met het blote oog kan je zien dat de muren niet meer recht staan. 

d) In ons “sanitair blok” staat een elektrische boiler, een grote wasbak in inox met een vijftal kranen en 

aan de andere kant nog een dubbele wasbak met twee kranen. Achteraan staan twee toiletten en 

twee urinoirs. De twee toiletten hebben we niet zo lang geleden vervangen. De twee urinoirs zijn al 

heel oud, ik denk niet dat die al ooit vervangen zijn. De spoelknoppen werken niet meer zoals het 

hoort, vaak blijven ze haperen waardoor het water blijft lopen. We hebben dus sanitair, maar het 

oogt allemaal heel crappy. De dames uit Lauwe en omstreken staan niet meteen te springen om ons 

sanitair te gebruiken als er iets te doen is bij ons. Zelfs als ze net gepoetst zijn ziet het er allemaal wat 

groezelig uit. De toiletten zijn ook te klein, de twee urinoirs staan pal tegenover de deuren van de 

twee toiletten. De wasbakken en de boiler volstaan eigenlijk wel. De vorige hoofdleider heeft het 

sanitair een paar jaar terug opgeknapt, maar dat heeft niet veel zoden aan de dijk gezet. Het ligt er 

wat properder bij maar het blijft wat het is: een sanitair dat niet meer voldoet aan de noden van 

vandaag. 

e) De gastank voor de verwarming staat buiten maar die is niet aangepast aan de huidige reglementen. 

Ik geloof dat die op een groot betonblok zou moeten staan en dat er een kooi rond die tank zou 



moeten komen. De gasleidingen lopen gewoon bovenaan door onze lokalen, open en bloot. Dat is 

ook streng verboden. Zitten er kleine lekken in die leiding? Wellicht. De knop om de gastoevoer naar 

de verwarmingen af te sluiten is ook niet wat het zou moeten zijn. De kinderen kunnen die gewoon 

opendraaien en dan begint er in principe gas te lekken uit die verwarmingen. Enkele jaren geleden 

hebben wij deelgenomen aan een project met de brandweermannen van Fluvia om onze lokalen 

tegen het licht te houden en ze helemaal brandveilig te maken conform de wet. Wij hebben toen een 

waslijst aan overtredingen gekregen maar het was helemaal niet realistisch om al die aanpassingen 

te doen in zo’n oud gebouw. Het prijskaartje was ook niet gering. We hebben dat dossier daarom ook 

verticaal geklasseerd en het gros van de aanbevelingen naast ons neergelegd. Onze 

elektriciteitsvoorziening is ook niet conform de wet. Twee jaar geleden hebben we wel geïnvesteerd 

in brandblussers. Die worden nu elk jaar gekeurd. Ons lokaal is afgesloten met betonnen platen. 

Sommige hebben ook hun beste tijd gehad. Echt veilig zijn die niet meer.  

f) Het lokaal zou wel wat groter mogen. Een groot deel van ons grootste lokaal wordt ingenomen door 

stoelen, tafels, frigo’s en diepvriezers. Als we iets willen organiseren in ons lokaal moeten we al het 

meubilair dat tegen een stootje kan buiten zetten en de rest allemaal in het kleinste lokaal proppen. 

Als het echt rotweer is, wordt het krap. Het grote heem dient eigenlijk voor alle leden uit de lagere 

school. Op een gewone zondag gaat dat al snel om dertig of meer leden. Dat zijn veel kinderen en 

materiaal op een kleine ruimte. We zitten wel meestal buiten, dus dit probleem doet zich niet zo veel 

voor. In de zomer hebben we dus nooit dat probleem. Plaats zat om buiten te spelen. We trekken 

onze plan met de twee lokaaltjes voor de oudste afdelingen, maar dat hangt ook sterk van ons 

ledenaantal af. Bij de toppers (1ste en 2de middelbaar) zijn er 23 leden en leiders maar hun lokaal is 

eigenlijk ook piepklein. Bij hen staat er meestal ook nog materiaal. Eigenlijk hebben we ook een 

lokaal te kort. Normaliter hebben we drie afdelingen voor de leden uit het middelbaar. Sinds vorig 

jaar hebben we de twee oudste afdelingen samengevoegd, dus dat lukt nu net aangezien we twee 

aparte lokalen hebben. Volgend jaar splitsen we de oudste afdeling sowieso terug op in twee 

groepen: de kerels en de aspiranten. Dan zullen de toppers wellicht geen eigen lokaal hebben. 

Volgend jaar zullen de toppers bij regenweer dus ook het grote lokaal moeten gebruiken, samen met 

alle leden van de lagere school. Drie groepen in dat lokaal, dat gaat eigenlijk echt niet. 

Onze niet zo reglementaire gasleidingen 
 

 

 

 

  



Beschadigde deuren 

  

Pover metselwerk 
 

 

 

Opstijgend vocht bij regenweer (of een versleten waterleiding?) 
 

 

 

 



KSA Grenswake Menen 

Dicht? Sluiten? Verwarming? Sanitair? Veiligheid? Grootte? TOTAAL 

1 3 1 2 3 3 13 
  

Ons KSA-gebouw is volgens mijn bronnen geplaatst geweest in de jaren 70 en was toen een soort 
oude barak, het was een houten chalet. Doorheen de tijd heeft de KSA steeds zelf veel geïnvesteerd 
in het KSA-lokaal met eigen middelen waardoor de huidige staat van ons lokaal volgens ons meevalt. 
Deze investeringen zal ik bij elk criterium verduidelijken. 
 

a) Ons KSA Lokaal bestond vroeger volledig uit hout en dit hebben we de laatste 10 jaar gewijzigd met 
wat versteviging en een nieuwe gevel. Door een groot gebrek aan budget dienden we bij de laatste 
renovaties van onze buitengevel terug te vallen op goedkope golfplaten voor onze voorgevel. Dit 
zorgde ervoor dat we een groot verlies hebben aan winddichtheid. De waterdichtheid is momenteel 
goed maar sommigen onder ons voorspellen problemen op dit vlak. 

b) Afsluiten en inbraakpreventie is bij ons een groot probleem maar het is ook een probleem met 
weinig mogelijke oplossingen. In de laatste 5 jaar zijn er door de politie 16 inbraken vastgesteld in 
ons lokaal. De eerste inbraak die ik me herinner was er gewoon geld gestolen, daarna hebben we een 
gehele inbraakplaag gehad waarbij de intentie vooral diefstal van alcohol was. Met camera’s hebben 
we deze persoon op beeld maar die kon nooit geïdentificeerd worden. Daarnaast kregen we enkele 
maanden later last van een reeks brutale inbraken die dateren van 2015. In deze plaag was het zo 
extreem dat de daders een groot gat in de deur gemaakt hadden omdat ze het slot niet open kregen. 
Hierna hebben we het lokaal vernieuwd met nieuwe deuren en nieuwe sloten. In 2017 werd er 5 
keer ingebroken waarbij telkens de deur werd opgebroken waarna we telkens de sloten dienden te 
vervangen. In de laatste maanden hebben we zelf metalen staven gehangen voor de deur met aparte 
cijfersloten. Dit werd volgens mij telkens gezien als een nieuwe uitdaging om telkens met meer 
geweld en kracht te werk te gaan. In ons lokaal hebben we in 2016 een grote kluis van een 800kg 
geplaatst die onze waardevolle spullen diende te beschermen en dit heeft steeds gewerkt tot 2 
februari 2018 toen ons lokaal hardhandig met elektrisch materiaal werd opengemaakt en de metalen 
en betonnen deuren van onze kluis met een zware drilboor werd opgeboord. De inbraken hebben 
ons de laatste 5 jaar in totaal zeker 3000 euro, een beamer, een laptop, 2 fotocamera’s, een grote 
hoeveelheid drank en nog andere kleine spullen gekost. De leiding is het meer dan beu.  
 
De politie raadde ons telkens aan om beroep te doen op een inbraakpreventieteam maar ondanks 
hun goede bedoelingen denken we dat er ons weinig kan helpen. Na onze pogingen om van onze 
barak een beveiligd fort te maken is dit niet genoeg tegen de daders die er een sport van maken en 
kunnen we met geen enkele preventie beginnen. Daarnaast is bepaalde inbraakpreventie als een 
alarminstallatie voor een jeugdbeweging te duur en zijn camera’s niet efficiënt. Anderzijds het lijkt 
wel heel extreem als we in een simpel barraksken duizenden euro’s moeten investeren in 
inbraakpreventie als we nog niet eens de financiële middelen hebben om het lokaal degelijk te 
onderhouden.  

c) De verwarming van ons lokaal valt zeer snel te beschrijven, we hebben een paletkachel staan die we 
zelf hebben aangekocht en die verwarmt een deel van ons lokaal, de andere helft blijft gedurende de 
hele tijd koud. In 2015 hebben we een deel van ons lokaal zelf volledig trachtten te isoleren op een 
zeer goedkope manier.  

d) Op gebied van sanitair wordt er bij ons geen groot probleem geschat omdat we nooit meer gewoon 
geweest zijn. Er is 1 toilet die we zelf geplaatst hebben jaren geleden, dit wordt redelijk 
onderhouden.  



e) De brandveiligheid is in orde alsook de technische veiligheid op elk vlak doordat we het steeds goed 
onderhouden. Het luik inbraakveiligheid heb ik bij het ‘sluiten-criterium volgens mij al grondig 
besproken. 

f) Onze KSA-leiding is altijd al tevreden geweest met ons lokaal omdat we niet meer gewoon zijn. Maar 
er is één punt dat de laatste jaren altijd voor grote ontevredenheid heeft gezorgd bij ons. We hebben 
zeer weinig plaats, de laatste 5 jaar heeft onze KSA een grote groei gekend in ons ledenaantal en zijn 
we zeer sterk gestegen en zitten we nu reeds tegen een 180 à 190 tal leden. Het is voor ons 
onmogelijk om onze leden allemaal onder te brengen in ons lokaal bij slecht weer. Onze leden zijn 
gewoon om niet bang te zijn voor regen en dus weten ze dat we meestal door gaan met de 
activiteiten bij minder weer. Onze jongste groep kinderen wordt als eerste geacht om als binnen te 
blijven bij slecht weer, deze kinderen zijn tussen 5 en 7 jaar en zijn met 40 à 50 kinderen in de groep. 
Als deze groep binnen is in ons lokaal hebben ze zelf amper plaats om iets te doen zonder elkaar in 
de weg te lopen maar dan moeten we erbij stil staan dat erbuiten soms nog 140 kinderen zijn die dan 
zelfs geen kans krijgen om binnen te gaan bij regen weer. 
 
De KSA is tot nu toe altijd tevreden geweest met wat we hadden, we roeien al jaren met de 
infrastructurele riemen die we hebben. Maar onze middelen en energie raken op en er is weinig dat 
we kunnen doen die onze problemen duurzaam oplossen. 

  



Chiro Mjinde 

Dicht? Sluiten? Verwarming? Veiligheid? Grootte? Sanitair? TOTAAL 
1 2 1 1 1 2 8 

1. Onze Chirolokalen zijn niet volledig water-/winddicht. Vooral in de verouderde delen komt 

vaak water binnen. Dit omdat de ramen niet meer volledig kunnen sluiten, de raamkozijnen 

bijna rot zijn… Omdat onze grote inkomdeur al meermaals geforceerd werd waait die bij 

harde wind vaak vanzelf open. 

2. Op zich kan de Chiro redelijk goed afgesloten worden. Met uitzondering van onze container, 

waar we het spel- en knutselmateriaal (wegens plaatsgebrek) gestockeerd wordt; het Keti-

lokaal, waar de deur zodanig geforceerd werd dat die niet meer in het slot kan; en onze grote 

inkomdeur die vaak vanzelf openwaait. Vooral onze poort, die het terrein afsluit, is zeker aan 

vernieuwing toe. Na elke herstelling wordt die opnieuw opengeknipt om op ons terrein te 

kunnen. 

3. Het hoofdgebouw waar de kleinsten zitten is volledig voorzien van centrale verwarming. De 

verwarmingsketel is verouderd en verbruikt veel. De oudste lokalen hebben geen 

verwarming. Nergens is hoogrendementsglas aanwezig. Ook is er maar zeer beperkt isolatie 

aanwezig. 

4. Ons hoofdgebouw heeft geen enkel gebrek qua veiligheid. Het verouderde lokaal is dan weer 

een stuk onveiliger. Er zitten op sommige plaatsen diepe putten in de vloer, waar vroeger 

een afvoer zat voor douche/toilet, de muren tonen verschillende grote barsten… 

5. De Chirolokalen zijn net niet voldoende groot. 

6. Wat het sanitair betreft hebben wij wel heel wat toiletten. Maar van deze zijn er maar 2 

bruikbaar. Investeren in deze toiletten is zeker een noodzaak.   

  



Chiro Pendoener 

Dicht? Sluiten? Verwarming? Veiligheid? Grootte? Sanitair? TOTAAL 
3 3 3 2 2 1 14* 
*Dit cijfer is te nuanceren omdat het enkel het slechtste deel van ons gebouw beschrijft 

Chiro Pendoender kent een apart verhaal in vergelijking met de andere jeugdverenigingen die in dit 

dossier aan bod komen. 

Voor een groot deel is Chiro Pendoender gehuisvest in lokalen van de stad.  Het gaat om 6 lokalen 

keuken en sanitair die door de stad ter beschikking gesteld wordt. 

Lokalen die welkom zijn maar die reeds geruime tijd niet meer voldoen aan de noden van de 

jeugdbeweging, die de derde grootste jeugdvereniging van de stad is. 

Reeds in het voorlaatste JBP was er al sprake van een tweede fase in Rekkem. Tot op heden is die er 

nog niet waardoor de Chiro zelf het heft in handen genomen heeft om de mogelijkheden van een 

eigen gebouw te onderzoeken. 

De quotering die hierboven gegeven wordt is een quotering die gebaseerd is op onze eigen lokalen.  

Mocht de quotering ook op de stadslokalen betrekking hebben, dan staat dit in onderstaande 

oplijsting beschreven. 

a) Onze eigen gebouwen (containerlokalen) vertonen op verschillende plaatsen rotheid.  Het dak is lek 

waardoor het binnen regent.  De vloer is op verschillende plaatsen rot, er zitten verschillende gaten 

in de lokalen waardoor er heel makkelijk binnen gekomen kan worden. 

b) Zie 1. 

c) Door de gaten in de containerlokalen kan het gebouw onmogelijk nog verwarmd worden.  Onze 

oudste geleding moet tijdens de koudste momenten andere plaatsen opzoeken om zich na het spel 

op te warmen. 

Vergaderen in het leiderslokaal is tijdens de winter onmogelijk. 

d) De veiligheid in de eigen containerlokalen is verre van optimaal, slechts 1 deur gaat nog open en 

dicht, de andere deuren zijn noodgedwongen dichtgetimmerd. 

Door het grote aantal leden is ook de veiligheid in de stadslokalen niet optimaal.  De lokalen boven 

beschikken niet over een nooduitgang. 

e) Tijdens regendagen zijn onze jongste afdelingen gedwongen om soms met 35 leden 

binnenactiviteiten te houden in lokalen van amper 25m².  Op die manier kan er niet gespeeld 

worden.  Ook het lawaai is niet te harden op deze momenten. 

Door het delen van de lokalen met onder andere de speelpleinwerking kan er moeilijk zelf 

geïnvesteerd worden in stoelen en tafels omdat de chiro die tijdens de speelpleinwerking nergens 

kan stockeren op een veilige manier. 

f) Het sanitair voldoet omdat Chiro Pendoender het sanitair van de stadslokalen kan gebruiken.  De 

lokalen die zich in de put bevinden maken gebruik van het sanitair van de sporthal.  Er is dus een 

kleine nood aan extra sanitair omdat de afstand tussen de put en de stadslokalen net te ver is, zeker 

omdat de leden en de leiding door de modder moeten ploeteren om er te geraken (vandaar de keuze 

voor het sanitair van de sporthal). 

 



 

Conclusie 

Als rangschikking volgens de hoogste nood op vlak van gebouwen bekomen we dus het volgend 

resultaat: 

 Jeugdbeweging Aantal punten 

1. Scouts JFK Menen 14 

2. Chiro Pendoener 14 

3. KSA Grenswake Menen 13 
4. Chiro Oskaarke 11 

5. Chiro Mjinde 8 
 

  



Deel 2: vordering en mogelijkheden bouwproject 

De criteria die we hier hanteren: 

 Aandeel eigen middelen? 

 Zijn er reeds bouwplannen? 

 Andere relevante elementen? 

Vereniging Raming kosten Eigen middelen Ondersteuning stad Tekort 

Chiro Mjinde € 200.000 € 20.000 € 50.000 € 130.000 

Chiro Oskaarke € 340.000 € 50.000 € 50.000 € 240.000 

Chiro Pendoender € 274.000 € 50.000 € 0 € 224.000 

Scouts JFK € 374.709 € 180.000 € 50.000 € 144.709 

KSA Grenswake € 70 000 € 10 000 € 50 000 € 10 000 

 

Scouts J.F.K. Menen 

De lokalen van scouts Menen zijn reeds geruime tijd in slechte staat en het plan is om de oude 

lokalen te slopen en een nieuwbouw te zetten. Scouts Menen heeft daarvoor enkele jaren geleden 

een vzw opgericht en op dit moment is deze klaar om te bouwen: er zijn definitieve plannen 

uitgetekend door een architect, er zijn contacten met bouwfirma’s en de bouwaanvraag is eind 

december 2017 ingediend en wordt verwerkt. Het is de bedoeling om in verschillende fases te 

werken en op dit moment is scouts Menen bijna in staat om te beginnen aan de eerste fase, namelijk 

een wind- en waterdichte ruwbouw plaatsen. Voor de tweede fase, bepaalde installaties en 

nutsvoorzieningen in het gebouw, zal opnieuw gespaard moeten worden maar rekenen we vooral 

ook op vakmensen binnen de oudleiding. 

Chiro Oskaarke Lauwe 

Het bouwdossier van VZW Bouw Oskaarke is ingediend en ondertussen goedgekeurd geweest. Na 

onze laatste vergadering hebben we ook besloten met de VZW net als Scouts Menen te gaan voor 

een wind-en waterdichte constructie (1ste fase). Ons project (afwerking 100%) zou neerkomen op +/- 

340.000,00 EUR. Als we enkel en alleen onze 1ste fase zouden willen finaliseren komen we neer op 

+/- 120.000,00 EUR! De eigen middelen zijn verre van ontoereikend om dit volledig zelf te 

financieren. We vragen daarbij de nodige subsidies van Stad Menen. Met onze eigen middelen en 

verwachte opbrengsten per eind 2018 zouden we nog een +/- 80.000,00 EUR nodig hebben aan 

subsidies. We zouden graag in de zomer van 2019 de werken willen aanvatten om zo klaar te zijn 

tegen het nieuwe werkjaar 2019-2020! Uiteraard zullen we zelf nog proberen events te organiseren 

om zo snel mogelijk te kunnen starten. We rekenen althans op de goodwill van het stadsbestuur om 

de nodige middelen hiervoor te voorzien. Het wordt tijd dat dit ten gronde wordt aangepakt. Indien 

de middelen niet toereikend zijn zullen wij genoodzaakt zijn om onze werking stop te zetten, wat we 

natuurlijk ten allen tijde willen vermijden! Na de eerste fase kunnen we de afwerking starten. Mede 

door sympathisanten en externe financiers hopen we de eindfase toch snel te kunnen bereiken, doch 

hier zullen we toch moeten rekenen op subsidies vanuit stad Menen. Wat we nu zo snel mogelijk 

willen weten is de ranking en hoeveel middelen er zullen verdeeld worden onder de verschillende 

verenigingen. 



KSA Grenswake Menen 

De KSA probeert de laatste jaren wat na te denken over wat we willen wijzigen aan ons lokaal in de 

toekomst, een nieuwbouw willen we zeker niet maar ons afdak eventueel ombouwen tot extra lokaal 

en zo meer speelruimte creëren is een van onze doelen. Doordat een deel van onze groep redelijk 

pessimistisch is met de financiële middelen die er zullen zijn om dit te verwezenlijken hebben we tot 

nu toe nog steeds geen effectieve plannen laten opmaken en willen we hiermee ook geen kosten 

maken als er geen enkele zekerheid is. 

Chiro Mjinde 

Concrete plannen om de lokalen van de Chiro te verbeteren/verbouwen zijn er nog niet. Het is wel 

niet de bedoeling om een volledige nieuwbouw te zetten. Vooral het opfrissen van het hoofdlokaal 

(dubbel glas, betere deuren, beter sanitair…) en het verbouwen en uitbouwen van de oude lokalen 

zijn onze doelen. Het wordt de bedoeling om beide gebouwen aan elkaar te verbinden, de centrale 

verwarming door te trekken en een extra opbergruimte te creëren. De grond van de gebouwen in de 

Stijn Streuvelslaan zijn in het bezit van de Kerkfabriek en loopt via een erfpacht, die nog enkele jaren 

van kracht is. De Kerkfabriek is zeker bereid deze te verlengen, alhoewel wij denken dat een 

grondverwerving het meest ideale scenario zou zijn.  

We beschikken dus over de lokalen in de Stijn Streuvelslaan (daar worden de activiteiten gegeven) en 

over een pand in de August Debunnestraat. Dit tweede pand is helemaal niet meer in goede staat en 

wordt enkel nog gebruikt om ons kamp- en kookgerief te stockeren, het gebouw ligt ook te veraf om 

er binnen de wekelijkse werking gebruik van te kunnen maken. 

Enkele jaren terug vond de samensmelting van jongenschiro Pit-In en meisjeschiro Dienamiet plaats. 

Wel hebben wij nog 2 vzw’s die elk instaan voor een gebouw. De bedoeling is beide vzw’s samen te 

voegen zodat er slechts 1 vzw overblijft. Voorlopig is dit nog niet officieel maar vergaderen beide 

vzw’s wel samen. 

 

Chiro Pendoener 

Chiro Pendoender is zowat de uitzondering bij de 5 jeugdverenigingen die willen bouwen.  Chiro 

Pendoender is namelijk deels gehuisvest in lokalen van de stad en deels gehuisvest in eigen lokalen. 

De lokalennood bij Chiro Pendoender situeert zich vooral op de grootte van het lokaal.  Met net geen 

150 leden is Chiro Pendoender een grote jeugdbeweging met veel te kleine lokalen. 

Toen er in 2016 een akkoord was om de containerlokalen van de school naar de chiro te verhuizen 

heeft de chiro daar van afgezien.  Het gevaar zat er in dat we dezelfde richting zouden opgaan als de 

eigen lokalen.  Een groot deel van de ouders ging hier niet mee akkoord en er was te weinig 

draagvlak hiervoor bij onze achterban. 

Uiteindelijk werden we gecontacteerd door een aantal Rekkemse aannemers die mee hun schouders 

onder duurzame lokalen voor Chiro Pendoender willen zetten. 



Een vzw werd opgericht en de eerste schetsen van het gebouw werden gemaakt.  De architect van 

Chiro Pendoender is bezig met het uitwerken van de plannen zodat we nog in de eerste helft van 

2018 een bouwaanvraag kunnen doen. 

 

Een eigen gebouw voor Chiro Pendoender biedt enorme kansen, wetende dat de chiro hierin enorm 

gesteund wordt door Rekkemse aannemers die elkaar aanmoedigen om in het verhaal van de chiro 

mee te stappen en een deel van het werk en de materialen in sponsoring aan te bieden. De 

Rekkemse aannemers hebben op hun beurt hun eigen leveranciers warm gemaakt om eveneens te 

steunen. Dit biedt enorme financiële kansen, die de chiro niet wil laten liggen. 

Conclusie 

Het is niet evident om de verschillende jeugdbewegingen tegenover elkaar af te wegen want ieder 

heeft een eigen en ander verhaal, maar wanneer we de rangschikking herzien op basis van het 

tweede deel, dan komen we volgende rangschikking uit: 

1. Scouts JFK Menen 

2. Chiro Oskaarke 

3. KSA Grenswake Menen 

4. Chiro Mjinde 

5. Chiro Pendoener 
 

We kunnen deze rangschikking als volgt beargumenteren: zowel scouts Menen als chiro Oskaarke 

zijn bijna in staat om te bouwen, bij scouts Menen is de nood echter nog iets hoger. Vervolgens heb 

je KSA Menen die een hogere nood heeft dan Oskaarke maar anderzijds weinig eigen middelen en 

geen plannen, hoewel dat komt doordat ze in het verleden stelselmatig hebben geïnvesteerd. Chiro 

Mjinde heeft wel wat nood maar minder dringend. Tot slot is er chiro Pendoener, zij hebben wat 

betreft hun eigen lokalen een hoge nood maar zijn een apart geval omdat ze voornamelijk in 

stedelijke lokalen zitten. 

 

Slotwoord 

Met dit dossier hebben we enkele criteria geformuleerd en van daaruit een rangschikking opgesteld. 

Hiermee hopen we jullie ook wat meer inzicht te kunnen bieden over hoe de zaken er concreet voor 

staan. We hebben criteria geformuleerd om ten eerste de hoogste nood te bepalen en in tweede 

instantie de uiteindelijke prioriteit. 

We beseffen dat dit zeer subjectief blijft en een behoorlijk beperkte uitkomst oplevert. We hebben 

iedere jeugdbeweging zelf in eer en geweten het cijfer laten invullen en hebben daar uiteindelijk 

niets aan veranderd. In alle beperktheid zien we er toch de waarde van in: we hebben getracht een 

rangschikking op te stellen volgens criteria gestaafd door argumenten en dat lijkt ons voldoende. 

Mochten we een echt objectieve rangschikking willen bekomen, dan zou je eigenlijk een studie 

moeten laten uitvoeren, en dan nog. 

Met dit dossier hebben we ons verhaal duidelijk gemaakt maar aan de andere kant zou het misschien 

niet slecht zijn mochten andere principiële vereisten of criteria vanuit stad Menen ook duidelijk 



gemaakt worden naar ons toe. Zo werd bijvoorbeeld in ons gesprek in november gesteld dat 

toekenning pas zal gebeuren wanneer daarmee effectief gebouwd kan worden, dus pas wanneer de 

facturen moeten worden betaald. Een andere vraag is welk percentage van de totale bouwkost stad 

Menen maximaal wil subsidiëren? Er kan ook de vereiste zijn dat de jeugdwerking gedurende op z’n 

minst 10 jaar verder gezet moet worden, en zo verder.  

We verwachten dat het stadsbestuur met dit dossier verder aan de slag gaat en we zouden met 

nadruk willen vragen om ons tegen zondag 15 april een schriftelijk antwoord te bezorgen waarin 

jullie duidelijk maken wat jullie intenties en plannen zijn. Het is belangrijk dat dit op papier komt te 

staan zodat er duidelijkheid komt. 

Met vriendelijke groeten 

Jeugdraad de klinke 



 

Stedelijke jeugdraad Menen – p.a. J & M Sabbestraat 163a – 8930 Menen 
: jeugdraadgrootmenen@gmail.com 

Info: www.tismenens.be  

Afsprakennota 

 
 

Zetel 
 

 De zetel van de Stedelijke jeugdraad is gevestigd te Menen, Stedelijke jeugddienst, J&M Sabbestraat 163a, 8930 
Menen. 

 
Decreet 
 
Overeenkomstig het decreet van 24 juli 1991 verbindt het stadsbestuur zich ertoe de leden van de Jeugdraad inzage te 
geven in alle documenten met betrekking tot het Stedelijk Jeugdbeleid, opdat zij haar taak als  stedelijk adviesorgaan 
optimaal zou kunnen uitvoeren. Alle documenten die het voorwerp uitmaken van beslissingen die een rechtstreekse 
impact hebben op het leven van kinderen en jongeren, moeten aan de jeugdraad worden voorgelegd, tenzij er wettelijke 
bezwaren zijn. 
 
Advies 
 

 Het stadsbestuur stelt haar adviesvraag schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van de vraag, eventueel de 
wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee rekening moet gehouden worden en de antwoordtermijn. 
Deze termijn bedraagt minstens 6 weken. 

 De stedelijke jeugdraad brengt steeds schriftelijk advies uit aan het Stadsbestuur, met vermelding van: 
o De wijze waarop het advies tot stand kwam, met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier 

geconsulteerd werden. 
o De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies. 
o Duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende meningen of 

minderheidsstandpunten. 
 Het stadsbestuur verbindt zich er toe: 

o Elke adviesvraag van de stedelijke jeugdraad binnen de 6 weken te beantwoorden. 
o Elk antwoord omstandig te motiveren. 

 De jeugdraad kan steeds op eigen initiatief een advies uitbrengen omtrent alle aspecten van het jeugdbeleid in 
Groot-Menen, dit zijn de beleidsmaatregelen ten aanzien van alle levenssituaties van kinderen en jongeren.  
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Ondersteuning 
 

 Administratieve en logistieke ondersteuning: 
o De jeugdconsulent woont de vergaderingen van de stuurgroep en de algemene vergadering bij. 
o De jeugddienst neemt het secretariaat waar door uitnodigingen en verslagen op te stellen, te kopiëren en 

te versturen. 
o De jeugddienst stelt een gratis lokaal ter beschikking voor de bijeenkomsten van de stuurgroep, 

jeugdraadsecties en de algemene vergadering. 
o Bij de organisatie van evenementen en projecten wordt de jeugdraad ondersteund door een medewerker 

van de jeugddienst. 
 Financiële ondersteuning: 

o Op de stadsbegroting wordt jaarlijks een budget voorzien voor de werking van de jeugdraad. De controle 
op de aanwending van het budget zal gebeuren door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 
Documenten en aanverwanten 
 

 De beslissingen van het stadsbestuur die verband houden met het jeugdbeleid en de verslagen van de 
gemeenteraad liggen voor de leden van de jeugdraad ter inzage op de jeugddienst. 

 De vergaderingen van de jeugdraad zijn openbaar. Leden van het College van Burgemeester en Schepenen of de 
Gemeenteraad kunnen als waarnemer of deskundige met raadgevende stam uitgenodigd worden tot de 
vergaderingen. 

 Alle documenten van de stedelijke jeugdraad zijn openbaar en liggen ter inzage op de zetel van de stedelijke 
jeugdraad. 

 
Goedkeuring 
 

 Goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van  

mailto:jeugdraadgrootmenen@gmail.com
http://www.tismenens.be/
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Beleidsdoelstelling: Jeugd 

De stad Menen wil de vele initiatieven van de jeugd ondersteunen en plaats creëren waar de jeugd 
elkaar kan ontmoeten. 
 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 267.911,00 159.762,00 -108.149,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 

2015 266.761,00 159.762,00 -106.999,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 

2016 266.511,00 159.762,00 -106.749,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 

2017 267.831,00 159.762,00 -108.069,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 

2018 270.497,00 159.762,00 -110.735,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 

2019 273.898,00 159.762,00 -114.136,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
Actieplan jeugd1: jeugdwerkondersteuning 
De stad Menen ondersteunt het jeugdwerk. 
 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 70.500,00 53.904,00 -16.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 69.500,00 53.904,00 -15.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 69.500,00 53.904,00 -15.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 69.500,00 53.904,00 -15.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 69.500,00 53.904,00 -15.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 69.500,00 53.904,00 -15.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Overzicht van de acties: 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
jeugd11: Jaarlijks voorziet de stad Menen 
diverse subsidies ter ondersteuning van de 
erkende jeugdverenigingen uit Menen. 
(Exploitatie-uitgaven) 

70.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 

jeugd11: Jaarlijks voorziet de stad Menen 
diverse subsidies ter ondersteuning van de 
erkende jeugdverenigingen uit Menen. 
(Exploitatie-ontvangsten) 

53.904,00 53.904,00 53.904,00 53.904,00 53.904,00 53.904,00 

6493000/075001/jeugd1/jeugd11 26.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 

6493000/075007/jeugd1/jeugd11 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

7406000/075000/jeugd1/jeugd11 53.904,00 53.904,00 53.904,00 53.904,00 53.904,00 53.904,00 

6493000/075010/jeugd1/jeugd11 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

6493000/075006/jeugd1/jeugd11 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

6493000/075004/jeugd1/jeugd11 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
Actieplan jeugd2: jeugdinfrastructuur 
Jaarlijks investeert de stad in geschikte infrastructuur voor jeugd. 
 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
Overzicht van de acties: 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
jeugd21: De stad Menen investeert in een 
nieuw jeugdcentrum. De site kent een 
centralisatie van diverse werkingen en 
focust zich op jeugd als doelgroep. 
(Investeringen-Uitgaven) 

75.000,00 125.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

2400000/075000/PB-
Jeugd/jeugd2/jeugd21 

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6640000/062902/PB-
Jeugd/jeugd2/jeugd21 

75.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

jeugd22: Heraanleg van Park Ter Walle - 
de speelhoek krijgt een groene inplanting, 
hierdoor krijgt dit gedeelte een 
parkaanzicht met avontuurlijk 
speelterrein. (Investeringen-Uitgaven) 

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

6640000/062902/PB-
Jeugd/jeugd2/jeugd22 

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

jeugd23: De stad Menen investeert in 
skateinfrastructuur. (Investeringen-
Uitgaven) 

5.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

(2300000/075000/PB-
Jeugd/jeugd2/jeugd23 

5.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

jeugd24: Binnen de vernieuwde structuur 
van het jeugdcentrum voorziet de stad 
één of meerdere locaties voor beginnende 
Menense muziekbands. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Actieplan jeugd3: jeugdbeleid 
De stad Menen voert een kwalitatief jeugdbeleid binnen ieder facet van de samenleving 
 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Overzicht van de acties: 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
jeugd31: De stad Menen opteert voor 
meer diversiteit op het speelplein. 
Speelpleinwerking D'n Molshoop en 
Sproetel vormen een gezamenlijk 
initiatief. Hierbij houdt de stad rekening 
met specifieke vereisten voor de 
doelgroep van de Sproetelwerking. 
(Exploitatie-uitgaven) 

200,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

(6131006/075000/jeugd3/jeugd31) 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

(6150001/075000/jeugd3/jeugd31) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 
Actieplan jeugd4: jeugd en participatie 
De stad Menen werkt aan de bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en 
jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties. 
 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 173.811,00 89.687,00 -84.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 175.211,00 89.687,00 -85.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 174.961,00 89.687,00 -85.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 176.281,00 89.687,00 -86.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 178.947,00 89.687,00 -89.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 182.348,00 89.687,00 -92.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Overzicht van de acties: 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
jeugd41: Op de stedelijke 
speelpleinwerkingen is aandacht voor 
diversiteit. Hiervoor zet de stad in op 
jobstudenten ter ondersteuning van de 
vrijwilligers. (Exploitatie-uitgaven) 

144.024,00 144.024,00 144.024,00 145.344,00 148.010,00 151.411,00 
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jeugd41: Op de stedelijke 
speelpleinwerkingen is aandacht voor 
diversiteit. Hiervoor zet de stad in op 
jobstudenten ter ondersteuning van de 
vrijwilligers. (Exploitatie-ontvangsten) 

89.687,00 89.687,00 89.687,00 89.687,00 89.687,00 89.687,00 

6231001/075009/jeugd4/jeugd41 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 25,00 

6231005/075009/jeugd4/jeugd41 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.060,00 2.112,00 

7406000/075000/jeugd4/jeugd41 89.687,00 89.687,00 89.687,00 89.687,00 89.687,00 89.687,00 

6211000/075009/jeugd4/jeugd41 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.080,00 8.242,00 8.448,00 

6150005/075000/jeugd4/jeugd41 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

6201000/075009/jeugd4/jeugd41 122.000,00 122.000,00 122.000,00 123.220,00 125.684,00 128.826,00 

jeugd42: Speelpleinwerking 't Skepke 
wordt ondersteund in de vorm van een 
convenant. (Exploitatie-uitgaven) 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

6493000/075005/jeugd4/jeugd42 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

jeugd43: De jeugddienst werkt samen met 
de jeugdverenigingen en de jeugdraad een 
ondersteuningsplatform uit in kader van 
bevordering participatie aan het reguliere 
jeugdwerk. (Exploitatie-uitgaven) 

400,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6143001/075000/jeugd4/jeugd43 400,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

jeugd44: Het ondersteuningsplatform 
krijgt, via de jeugdraad, ondersteuning via 
Uit de Marge. Dit resulteert in één of 
meerdere intervisiemomenten gericht op 
bevordering participatie MKKJ aan het 
jeugdwerk. (Exploitatie-uitgaven) 

0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

6131006/075000/jeugd4/jeugd44 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

jeugd45: In samenspraak met de 
jeugdverenigingen & de jeugdraad werkt 
de jeugddienst een subsidiekanaal uit ter 
ondersteuning van verenigingen die acties 
ondernemen ter bevordering van de 
participatie MKKJ aan het jeugdwerk. 
(Exploitatie-uitgaven) 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 6493000/075001/jeugd4/jeugd45 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

jeugd46: De herwerkte convenanten met 
de Speel-o-theek en JOH Jakkedoe worden 
verder gezet. (Exploitatie-uitgaven) 

19.837,00 19.837,00 19.837,00 19.837,00 19.837,00 19.837,00 

6493000/075002/jeugd4/jeugd46 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 

6493000/075011/jeugd4/jeugd46 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 

jeugd47: In kader van outreaching zet de 
stad in op VindPlaatsGerichtWerken. 
Hiervoor worden tijdens de paas- en 
zomervakantie jongeren aangesteld. 
(Exploitatie-uitgaven) 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

6150006/075000/jeugd4/jeugd47 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

 
Actieplan jeugd5: jeugdculturen 
De stad Menen heeft aandacht voor diverse jeugdculturen. 

 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 23.400,00 16.171,00 -7.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 21.350,00 16.171,00 -5.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 21.350,00 16.171,00 -5.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 21.350,00 16.171,00 -5.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 21.350,00 16.171,00 -5.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 21.350,00 16.171,00 -5.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Overzicht van de acties: 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
jeugd51: De jeugddienst stelt in 
samenwerking met CC De Steiger en een 
werkgroep jongerenprogrammatie een 
programma op binnen de reguliere 
programmatie van CC De Steiger. 
(Exploitatie-uitgaven) 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
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jeugd51: De jeugddienst stelt in 
samenwerking met CC De Steiger en een 
werkgroep jongerenprogrammatie een 
programma op binnen de reguliere 
programmatie van CC De Steiger. 
(Exploitatie-ontvangsten) 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

7406000/075000/jeugd5/jeugd51 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

6131006/075000/jeugd5/jeugd51) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

jeugd52: In samenspraak met de skaters 
wordt een skatebeleid uitgestippeld. 
(Exploitatie-uitgaven) 

3.400,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 

jeugd52: In samenspraak met de skaters 
wordt een skatebeleid uitgestippeld. 
(Exploitatie-ontvangsten) 

3.400,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 

7406000/075000/jeugd5/jeugd52 3.400,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 

6143001/075000/jeugd5/jeugd52) 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

6131006/075000/jeugd5/jeugd52) 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

6150200/075000/jeugd5/jeugd52) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

jeugd53: Jongeren krijgen podium- en 
expositiekansen via projectsubsidies en 
samenwerking met jeugdhuizen, CC De 
Steiger, enz. (Exploitatie-uitgaven) 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

jeugd53: Jongeren krijgen podium- en 
expositiekansen via projectsubsidies en 
samenwerking met jeugdhuizen, CC De 
Steiger, enz. (Exploitatie-ontvangsten) 

7.771,00 9.821,00 9.821,00 9.821,00 9.821,00 9.821,00 

 6493000/075003/jeugd5/jeugd53 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

7406000/075000/jeugd5/jeugd53 7.771,00 9.821,00 9.821,00 9.821,00 9.821,00 9.821,00 

jeugd54: In samenspraak met de 
veiligheidsdiensten, jeugdraad en de 
jeugdverenigingen stelt de jeugddienst 
een fuifkoffer samen. (Exploitatie-
uitgaven) 

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

jeugd54: In samenspraak met de 
veiligheidsdiensten, jeugdraad en de 
jeugdverenigingen stelt de jeugddienst 
een fuifkoffer samen. (Exploitatie-
ontvangsten) 

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

6150001/075000/jeugd5/jeugd54 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

7406000/075000/jeugd5/jeugd54 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

 

 
Beleidsdoelstelling: Sport 
De stad Menen wil meer mensen aanzetten tot levenslang sporten door een sportieve gemeente te 
zijn. 
 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 103.075,00 78.500,00 -24.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 103.075,00 78.500,00 -24.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 103.075,00 78.500,00 -24.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 103.075,00 78.500,00 -24.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 103.075,00 78.500,00 -24.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 103.075,00 78.500,00 -24.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Actieplan sport1: subsidies sportverenigingen 
De stad Menen ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht 
subsidiebeleid. 
 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
2014 36.000,00 35.300,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 36.000,00 35.300,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 36.000,00 35.300,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 36.000,00 35.300,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 36.000,00 35.300,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 36.000,00 35.300,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


