
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag WG Beleid 
30/08 @ Cultureghem (Ropsy Chaudronstraat 24/48, 1070 Brussel) 

 

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Anastasia Luyckx, Marthe Jans, Johanna Stoffels, 

Wauter Temmerman, Cem Aydogan, Mattias Kayaert, Liselotte Vanheukelom 

 
ADMINISTRATIE: Pieter Vanstappen  
 
VERONTSCHULDIGD: Kirsten Meerts, Kelly De Leuze, Neal Raes, Asher Serrana en Jurgen 

Ral 

1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 21/06/2019 wordt goedgekeurd. 

2. Situering project Makerwoensdag – Bibliotheek Sint-Gillis  

De bibliotheek van Sint-Gillis zet met het project Makerwoensdag, van 01/10/2019 tot 

01/06/2020, in op wetenschappen en techniek. Elke eerste woensdag van de maand organiseert 

de bibliotheek een “maker”-activiteit. Hieronder verstaan we coderen, een luchtkwaliteitsmeter 

maken, 2D en 3D speelgoed maken, … Hiervoor werkt de bibliotheek samen met verschillende 

organisaties zowel binnen als buiten Sint-Gillis (vzw Maks, Coderdojo, vzw Factum lab, …). 

De totale kost voor dit project bedraagt 8.500 EUR waarvan de bibliotheek 3.000 EUR aanvraagt 

bij de jeugddienst.  

3. Advies op project Makerwoensdag – Bibliotheek Sint-Gillis 

Dit project geeft jongeren zin in wetenschappen. De jeugdraad vindt het positief dat de 

bibliotheek vernieuwende samenwerkingen aangaat, zowel met lokale partners als over de 

gemeentegrenzen heen. De begroting is niet buitensporig maar de jeugdraad raadt aan om de 

begroting gedetailleerder op te stellen. De jeugdraad wilt graag op de hoogte blijven van dit 

project. Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies. 

4. Situering project Txture – GC De Kriekelaar  

Txture (van 01/10/2019 – 15/06/2020) is een traject creatief schrijven voor 12 tot 15 jarigen. De 

jongeren zullen aan de slag gaan met verschillende tekstgenres literair (proza, poëzie, …) 

audiovisueel (scenario) als performatief (slam poetry, rap, …). Dit traject zal doorgaan in 

Gemeenschapscentrum De Kriekelaar.  

De totale kost voor dit project bedraagt 11.396,39 EUR waarvan Hanna Desmet 9.377,39 EUR 

aanvraagt bij de jeugddienst. De grootste kost is de personeelskost (8.624,10 EUR) 

5. Advies op project Txture – GC De Kriekelaar 

De jeugdraad is van mening dat het project vertrekt vanuit een positieve instelling. Het project 

mist nog wat duiding en ervaring. Het is voor de jeugdraad ook niet duidelijk welke 



samenwerking er zal zijn met partners en wat er van elke partner zou verwacht worden. In het 

project zit momenteel nog geen duidelijk planning. 

Daarom raadt de jeugdraad de aanvrager aan om actief in contact te treden met de Brusselse 

tieners en op deze manier ervaring op te doen. De jeugdraad stelt voor om contact op te nemen 

met verschillende partners uit het jeugdwerk om te leren welke methodieken kunnen werken 

alsook met bibliotheken aangezien hier reeds gelijkaardige activiteiten rond lezen en schrijven 

worden georganiseerd. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies. De jeugdraad 

geeft mee dat indien er verduidelijking is van de samenwerkingen, een uitwerking van de 

planning en er ervaring is op gedaan bij verschillende organisaties het project opnieuw kan 

ingediend worden. 

6. Situering project Culturele activiteiten voor jongeren – vzw Orfeo 

Vzw Orfeo gaat een samenwerking aan met vzw D’Broej – deelwerkingen Centrum West en 

Chicago voor het project “Culturele activiteiten voor jongeren” van 01/10/2019 – 30/06/2020. 

Vzw Orfeo wilt cultuur dichter bij de mensen brengen en artiesten een podium bieden. Hiervoor 

gaat de vzw samenwerkingen aan met verschillende organisaties. Voor de project organiseert 

vzw Orfeo in samenwerking met jeugdhuis Chicago dansworkshops voor meisjes met een andere 

etnisch culturele achtergrond. In samenwerking met Centrum West organiseert de vzw culturele 

spektakels voor jongeren met een nabespreking. 

De totale kost voor dit project bedraagt 12.500 EUR waarvan de vzw 7.200 EUR aanvraagt bij de 

jeugddienst. De grootste kost zijn personeelskosten (11.500 EUR).  

7. Advies op project Culturele activiteiten voor jongeren – vzw Orfeo 

De mate waarin jongeren kunnen participeren aan dit project ligt laag. De vzw organiseert 

workshops en spektakels waar de jongeren aan kunnen deelnemen. De jeugdraad beschouwt het 

organiseren van dansworkshops als onderdeel van de standaard werking van jeugdhuis Chicago. 

De jeugdraad is van mening dat het een meerwaarde is om met de jongeren van het jeugdhuis 

op locatie (concertzaal, …) cultuur te gaan opsnuiven in plaats van een spektakel in het eigen 

jeugdhuis te organiseren. De jeugdraad vraagt meer uitleg over het project, over de rol van de 

jeugdhuizen en over de methodiek, … De jeugdraad draagt het project een warm hart toe. De 

jeugdraad stelt voor om contact op te nemen met Lasso en Move it Kanal. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies. 

8. Terugkoppeling ad hoc werkgroep Brusseldecreet 

De opmerkingen die de jeugdraad de vorige keer heeft meegegeven zijn opgenomen in de 

herwerkte versie. De jeugdraad keurt de tekst goed. De werkgroep vraagt aan de administratie 

deze tekst door te sturen naar alle leden van de jeugdraad met de mededeling dat de werkgroep 

beleid hier een positief advies op wil geven. Laat alle leden van de jeugdraad hun respectievelijke 

directies op de hoogte brengen dat de mogelijkheid bestaat om als organisatie deze brief mee te 

ondertekenen. 

 

 



9. Varia 

 

- Er wordt een aparte werkgroep beleid ingepland om ‘Handvaten voor convenanten’ te 

bespreken en vast te leggen: 12/9 om 15u30 in Jeugdhuis De Branding. 

Volgende vergadering(en): 

Bespreken ‘Handvaten voor convenanten' 12/09 om 15u30 @ Jeugdhuis De Branding 

WG beleid (projecten van 5/10) 11/10 om 14u00 @ D’Broej (Johanna geeft nog een 

locatie door) 

WG beleid (projecten van 5/12) 13/12 om 10u00 @ Chiro Brussel 

WG beleid (projecten van 5/02) 14/02 om 10u00 @ JES  

 

 

 

 


