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VOORWOORD Schepen van Jeugd
Ik stel u graag het nieuwe jeugdbeleidsplan 2011 – 2013
voor. In dit beleidsplan vindt u de acties en activiteiten die in
de gemeente gebeuren voor kinderen en jongeren.
Kinderen en jongeren ruimte geven om zich ten volle te ontplooien is het doel dat we willen
bereiken. Dat we daarin slagen is duidelijk gebleken uit de evaluatie van het vorige
beleidsplan. De doelstellingen die we toen geformuleerd hebben zijn allemaal gerealiseerd.
Het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren is groot, elke korte en lange vakantie
programmeert de jeugddienst voorstellingen in het Jeugdhuis en het Kids Café brengt tieners
samen om op een zinvolle manier hun woensdagnamiddag door te brengen.
Jeugdhuis De Stip heeft een bloeiende werking, in de jeugdverenigingen staan elke week
heel wat vrijwilligers klaar om kinderen en jongeren een leuke namiddag aan te bieden en
de monitoren van speelplein Hampidoe zorgen ervoor
dat kinderen zich tijdens het groot verlof niet hoeven te
vervelen. Ook de jeugdraad zorgt jaarlijks voor grootse
activiteiten zoals ‘Springedingdag’, ‘de Grote Uitstap’
en het ‘Jeugddorp’ tijdens de Open Straatdag
Jongeren die graag muziek maken kunnen terecht in
de repetitieruimte of bij het project dj-poolHam,
creatieve kinderen en jongeren kunnen zich dan weer
uitleven bij jeugdtheater Krnotsj.
De maatschappelijk kwetsbare jongeren worden bereikt via het straathoekwerk en vinden
op die manier aansluiting bij het reguliere jeugdwerk.
Naast deze activiteiten wordt er heel wat geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur: de
voetbalkooi in de Boringwijk, renovatie van jeugdlokalen, uitbreiding van speeltuin ‘t Vlietje
en BMX-crossparcours in Genendijk en Oostham.
Dit is maar een greep uit de talloze activiteiten die voor kinderen en jongeren georganiseerd
worden.
Op dit elan willen we verder gaan met speciale aandacht voor de prioriteiten jeugdcultuur
en brandveiligheid.
Om dit te realiseren kunnen we rekenen op geëngageerde jongeren van Ham, een zeer
dynamische groep die onderling goed samenwerken. Zij worden ondersteund door een
goed uitgebouwde jeugddienst met een gemotiveerde jeugdwerker, een enthousiaste en
begripvolle straathoekwerker en een enthousiaste administratief bediende.
Dit jeugdbeleidsplan is tot stand gekomen door de inbreng van heel wat kinderen en
jongeren, jeugdwerkers en jeugdverenigingen. Bij deze wil ik graag iedereen bedanken die
meegewerkt heeft aan het tot stand komen van dit plan.
We nodigen jullie uit om ook in de komende jaren mee te werken aan de uitbouw van het
jeugdbeleid in onze gemeente, een gemeente waar kinderen ruimte krijgen om zich ten
volle te ontplooien.

Danielle Biesemans
Schepen van jeugd
Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)
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VOORWOORD Voorzitter Jeugdraad

Het voorwoord van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is misschien de ideale gelegenheid om
alle (jonge) vrijwilligers die zich inzetten in de talrijke vrijetijdsbewegingen, scholen, …… te
bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Het opmaken van een plan en vooral het realiseren
ervan kan enkel bereikt worden door een intense samenwerking met alle actoren.
Het voorliggende jeugdbeleidsplan 2011-2013 vertaalt de beleidslijnen voor de komende
jaren in concrete acties en prioriteiten. Het plan wil een gids zijn voor alle diensten,
organisaties en personen die met kinderen en jongeren in de Ham begaan zijn.
Een goed jeugdbeleid voer je immers door ondersteuning te bieden zodat verenigingen en
individuele jongeren op een kwalitatieve manier kunnen werken. Ons Jeugddienstteam (de
jeugddienst, straathoekwerker) behartigt deze taak, biedt informatie op maat en faciliteert
zodat de jongeren in Ham een boeiende tijd kunnen beleven.
De Jeugddienst is immers de motor van het jeugdbeleid maar zoekt ook naar partners die
mee hun schouders willen zetten onder de doelstellingen en acties om deze tot een goed
eind te brengen.
Elke dag opnieuw is het een uitdaging voor het
Jeugddienstteam en voor mezelf als voorzitter van de
jeugdraad om het vertrouwen te genieten van de
Hamse jeugd.
Dit schrikt ons helemaal niet af. Met het voorliggende
beleidsplan bewijzen we dat we goed bezig zijn maar
verder willen. We beseffen maar al te goed dat er nog
werk aan de winkel is. Vandaar dat we ook klaar zijn om
toekomstgerichte acties aan te pakken, kwaliteit te
verzekeren en waar nodig te verbeteren.
Kwaliteit vloeit voort uit afwegen en keuzes maken. We
willen creatief omspringen met nieuwe mogelijkheden
en uitdagingen die zich voordoen. Denk maar aan de
acties rond de nieuwe prioriteiten: brandveiligheid in
jeugdlokalen en jeugdcultuur in de brede betekenis (ook
skaters, hangjongeren, …… krijgen hun plaats).
Een speciale vermelding Het jeugdwerk kan immers voor kinderen en jongeren een
belangrijke poort vormen naar deelname aan onze samenleving.
Dit is nu het tweede beleidsplan waar ik aan mag meewerken en ik hoop dat het beleidsplan
dat u nu gaat lezen vooral de vertrekbasis voor actief handelen, veranderen en verbeteren
is voor u.
Een woord van dank aan iedereen die zich inzet voor de jeugd is hier dan ook meer dan
passend temeer omdat dit het laatste jeugdbeleidsplan wordt in deze bestaande vorm (het
zal in de toekomst geïntegreerd worden in het algemeen meerjarenplan van de gemeente).

Bedankt.
Manuel Vermeulen
Voorzitter Jeugdraad Ham
Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)
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HOOFDSTUK 1 # JEUGDWERKBELEID
1.1

Proces en analyse

De Stuurgroep JBP 2011-2013 hield het Jeugdwerkbeleid tegen het licht van de toekomst in
de schaduw van het verleden. Het resultaat leest u in dit hoofdstuk.

De Stuurgroep bestond (en blijft bestaan!) uit leden komende uit het jeugdwerk (allen ook lid
van de Jeugdraad), enkele losse vrijwilligers, de Jeugddienst, de Straathoekwerker en de
Schepen van Jeugd. Iedereen die wilde meedenken werd aangesproken of uitgenodigd via
mail en het gemeentelijk Infoboekje.
De start was meteen ook een deftige eindevaluatie van het Jeugdbeleidsplan 2008 – 2010.
Het vorige Jeugdbeleidsplan is namelijk de basis van dit huidige Jeugdbeleidsplan.
Er werden bevragingen gedaan binnen de
Jeugdraad, bij de jeugdverenigingen en aan de leden
binnen het jeugdwerkveld, er werd een synthese
gemaakt van wat experts aan gegevens hadden
verzameld en er was een uitgebreide bevraging in de
Hamse basisscholen (zie meer onder hoofdstuk 2).
Als er 1 ding duidelijk was dan was dit een algemene tevredenheid over de stand van zaken
in 2010. Er was weer een weg afgelegd t.o.v. eind 2007 waarbij heel wat acties zijn
ondernomen en een aantal pijnpunten weggewerkt zijn dankzij het JBP ‘08-‘10.
De financiële en materiële ondersteuning van het jeugdwerk werd positief geëvalueerd met
als gevolg maar enkele accentverschuivingen voor de komende jaren.
In het hoofdstuk kadervorming blijft de EHBO-vorming een aandachtspunt, maar ook is er
nood aan aangeboden vorming rond moeilijk gedrag & kinderen met een handicap.
In 2010 werd deze vorming gratis aangeboden door de jeugdraad, dit zal ook zo zijn tot 2013.
Qua jeugdinfrastructuur hebben de subsidiereglementen
nieuwbouw en renovatie hun nut bewezen. Na Chiro
Oostham, Scouts Genendijk, KSA-Chiro Ham en Plussers
Ham heeft ook Chiro Genebos in 2009 deze financiële
hefboom benut.
Naast eigen middelen hebben ze de Hamse subsidie van
€12 500 aangevuld met een Vlaamse subsidie (€19 200)
en hebben ze de vroegere kantine van Genenbos Sport
volledig gerenoveerd tot jeugdlokaal.
Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)
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Zo werd weer maar eens bewezen dat jeugdverenigingen mits wat ondersteuning zelfstandig
een huzarenstukje tot een goed einde kunnen brengen.
Tijdens de periode 2011-2013 gaan we als gemeente de jeugdlokalen prioritair screenen op
brandveiligheid. Naast eenvoudige tips zijn er soms ook structurele ingrepen nodig.

Ook dan kan er weer aanspraak gemaakt worden op het subsidiereglement “Renovatie”.
Maar we sluiten niet uit dat er ook andere acties opgezet moeten worden waarvoor er
budget moet vrijgemaakt worden.
Een gebouw dat niet onder het subsidiereglement valt is “Denneweelde” Oostham van
speelpleinwerking Hampidoe. Dringend oplossingen zijn nodig (dak, elektriciteit) en worden
geformuleerd onder jeugdwerkinfrastructuur.
T.o.v. andere jaren wordt er meer aandacht besteed aan veiligheid, hygiëne maar ook …
verzekeringen en beheer. De lokalenmap welke tijdens het vorige JBP zijn intrede deed moet
beter worden beheerd door de jeugdverenigingen. Als we gemeentelijke ondersteuning
willen bieden moeten de verenigingen hun map jaarlijks binnenbrengen op de jeugddienst.
Als we kijken naar de demografie is er
elk jaar een lichte bevolkingsstijging (op
1/1/10 10.252 inwoners) maar t.o.v.
begin 2008 blijft het aantal inwoners
onder de 26 jaar gelijk: 2888 op 1 januari
2008, 2893 op 1 januari 2010. Binnen
deze groep is er wel een lichte toename
van het geboortecijfer: 119 in 2007, 122
in 2008 en 126 in 2009. Op 1/1/09 waren
er 1368 schoolplichtigen. Deze
gegevens zijn positief in die zin dat het
jeugdwerk een nieuwe lichting mag
verwachten en dat ze aan brede
rekrutering kunnen doen zonder elkaar
te moeten beconcurreren.

Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)
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1.2

Visie gemeentebestuur Jeugdwerkbeleid

Het gemeentebestuur van Ham wenst dat alle jeugdwerkinitiatieven
zich vooral kunnen toeleggen op hun beoogde werking en zich niet
meer dan nodig moeten inspannen om de extra kosten te kunnen
betalen en/of hun werking te optimaliseren. De gemeente heeft ten
opzichte van het jeugdwerk een belangrijke rol te vervullen qua
service en ‘ontlasting’, dit gebeurt door het ter beschikking stellen van
personeel én het voorzien van materiële en financiële ondersteuning.
Het gemeentebestuur is van oordeel dat er binnen de jeugdwerking een kwaliteitsaanbod
dient te zijn. Dit bereik je
ondermeer door vorming
van leiding en/of leden.
(Externe) Vorming leidt
tot een betere werking
en is een sterk bepalende
factor in het behouden
en aantrekken van leden.
Bovendien vermijd je
verstarring en
inspiratiemoeheid
waardoor er steeds een
frisse wind door de
vereniging waait..
Kinderen en jongeren moeten goed geïnformeerd de stap kunnen zetten naar een
jeugdwerkinitiatief. Een klimaat waarbinnen een vlotte samenwerking tussen de verschillende
partners binnen het lokale jeugdlandschap mogelijk is, is een vereiste om toegankelijkheid in
ruime zin te bespreken en te benaderen.
Het werken rond een optimale toegankelijkheid is een continu proces, men dient dit steeds
te evalueren en bij te sturen, zowel op gemeentelijk als particulier vlak.
Het JBP staat toe om permanent geëvalueerd te worden
door alle Hamse jongeren alsook door geëngageerden met
een relatie tot het jeugdwerk. Opmerkingen kunnen leiden
tot ingrijpende bijsturingen of tot een verduidelijking van de
gemeentelijke visie.
Het gemeentebestuur ziet het jeugdwerk als een belangrijke
partner in het vormen en animeren van de lokale jeugd. Het
jeugdwerk biedt een gepast platform om jongeren te laten
samenwerken en verantwoordelijkheid te laten opnemen.
Het gemeentebestuur vindt dat het jeugdwerk zich zoveel mogelijk moet kunnen
bezighouden met haar basistaken in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Daarom wil
de gemeente Ham de jeugdverenigingen verder blijven ondersteunen op het vlak van
infrastructuur en brandveiligheid. Naast het beschikbare advies vanwege de Jeugddienst &
de Technische Dienst wil de gemeente het subsidiereglement inzake renovatie en
nieuwbouw behouden.
Tot slot ziet het gemeentebestuur het gemeentelijk jeugdwerkbeleid niet als een losstaand
iets. Samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om een optimaal beleid te voeren, zowel
tussen de gemeentelijke diensten als met andere organisaties en eventueel andere
gemeenten.

Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)
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1.3

Doelstellingen jeugdwerkbeleid
Doelstelling 1 # Financiële ondersteuning jeugdwerkbeleid

Het totaal bedrag van subsidiëring voor de werking van de jeugdverenigingen,
jeugdinitiatieven en de jeugdraad behouden op het niveau van 2010 en de verdeling er van
aanpassen aan de noden van het moment.
Actie 1: In de begroting van 2011, 2012 en 2013 wordt telkens een bedrag van € 12 500
voorzien voor nominatieve toelagen. Hieronder vallen Speelplein Hampidoe, dj-poolHam,
Jeugdhuis De Stip vzw en de Jeugdraad. Deze laatste kan nieuwe initiatieven ondersteunen
met een startsubsidie.
Zie bijlage 1 Subsidiereglement Jeugdwerk voor meer details.
Actie 2: In de begroting van 2011, 2012 en 2013 wordt telkens een bedrag van
€ 19 500 voorzien om de jeugdwerkinitiatieven die geen nominatieve toelagen krijgen te
subsidiëren volgens het subsidiereglement Jeugdwerk.
Uitzondering! Het hoofdstuk kadervorming wordt ook opengesteld voor de initiatieven die
genieten van een nominale toelage.
Zie bijlage 1 Subsidiereglement Jeugdwerk voor meer details.

Doelstelling 2 # Dienstverlening naar het jeugdwerk
Het behouden en eventueel uitbreiden van de gemeentelijke service aan het jeugdwerk. De
huidige functies van Straathoekwerker en Jeugddienst continueren.
Actie 1: Kampvervoer gratis voor elke vereniging
Niet opgedeeld als aparte kost maar algemeen onder werkingskosten Technische Dienst.
* Indien alles tijdig aangevraagd is (maand mei), zorgt
de gemeente er voor dat al het materiaal geleverd en
later weer teruggehaald wordt op de kampplaats van
de vereniging. Er is geen kilometerbeperking.
* Ook voor grotere activiteiten kunnen de verenigingen
rekenen op gemeentelijk vervoer; dit is steeds gratis.
* Qua tijdstip probeert de gemeente de gevraagde
data na te streven!
Actie 2: Gratis Uitleendienst
Jaarlijks wordt er € 5000 voorzien voor aankoop en herstelling.
Mits tijdige reservatie kunnen de jeugdverenigingen –en initiatieven gebruik maken van de
gemeentelijke uitleendienst (Feestloket / Cultuurdienst). Ondermeer podiumelementen, een
tent van 6m op 12m, party-tentjes, nadars, herashekken, geluids –en lichtinstallatie, projector
met groot scherm worden gratis ter beschikking gesteld. Er wordt wel een borg gevraagd om
eventuele schade te dekken. Adviezen van de jeugdraad voor aankoop worden meestal
opgevolgd (walkie talkies voor fuiven, extra plooitentjes, …).
Actie 3: Gewaarborgd bedrag per kilo papierophaling
Jaarlijks wordt er min. 27.000 euro voorzien voor pré-financiering, gezien de samenwerking
met Afvalmaatschappij Limburg is dit steeds een nuloperatie.
De gemeente waarborgt alle verenigingen die meewerken aan de maandelijkse
papierophaling in de gemeente een minimumbedrag per kilo (= 0,067 euro). Indien gewenst
kan er een container gehuurd worden tegen 107 euro per maand (tarief 2010).
Contact: Groenambtenaar (Technische Dienst): 013 61 10 50
Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)
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Actie 4: De Jeugddienst (en Straathoekwerker) is het gemeentelijk aanspreekpunt, steunpunt
en communicatiepunt voor de
jeugdbewegingen en initiatieven. Ook kunnen
ze steeds beroep doen op de straathoekwerker
voor informatie, tips of doorverwijzingen
wanneer het gaat over omgaan met specifieke
doelgroepen.
De gemeente draagt de lasten van de personeelskosten voor 1 jeugdconsulent, 1
administratief bediende en 1 straathoekwerker (zie ook hoofdstuk Jeugdbeleid).
De Jeugddienst zal specifiek voor het jeugdwerk de volgende service verzorgen:
•
het secretariaat van de Jeugdraad, vergaderingen, verslaggeving, praktische
uitwerking en opvolging van alles wat er beslist wordt;
•
het secretariaat en het beheer van het Jeugdhuis, verslaggeving AV, uitnodigen,
opvolging en praktische uitwerking van verschillende beslissingen en de dagelijkse
werking ervan zoals onderhoud, contact brouwer, maken facturen, financiën
(rekeningen betalen, jaaroverzicht, kasboek, begroting), oplossing praktische
problemen, contact met gemeentebestuur en derden, …
•
secretariaat voor de jeugdverenigingen, doorgeven info voor en over hen,
kopiëren van kleinere stukken in de mate van het mogelijke, ondersteunen promo.
•
coördineren van JBP, uitvoeren en opvolgen van alles wat in JBP beslist werd;
•
beheer site www.jeugdraadham.be

Doelstelling 3 # Toegankelijkheid & promotie jeugdwerk
Kinderen (~ouders) en jongeren moeten ongeremd en goed geïnformeerd de stap kunnen
zetten naar een jeugdwerkinitiatief.
Actie 1: Binnen het jeugdinformatiebeleid is er steeds aandacht voor het promoten van
jeugdverenigingen en hun werking. Ondermeer de Jeugdkalenders worden minstens 4x per
jaar verspreid in elke brievenbus en op de site www.jeugdraadham.be wordt het jeugdwerk
sterk aangehaald.
Meer onder het hoofdstuk Jeugdbeleid – Jeugdinformatie.
Actie 2: De jeugdverenigingen worden aangespoord
om zich open te stellen naar een zo divers mogelijk
publiek. Diversiteit als uitdaging promoten, niet als last.
Handicaps, moeilijk gedrag, andere achtergronden …
Tijdens samenkomsten van de Jeugdraad wordt dit
thema regelmatig aangehaald met opties tot
bijkomende – gratis - vorming.
Actie 3: Nieuwe inwoners snel met het jeugdwerkaanbod laten kennismaken.
Halfjaarlijks is er een onthaaldag voor nieuwe inwoners, hier wordt steeds een
kennismakingspakket “jeugd” bij opgenomen. Om sneller tewerk te gaan wordt er door de
jeugddienst maandelijks naar nieuwe inwoners met kinderen een pakket jeugdinfo gestuurd.

Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)
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Doelstelling 4 # Interactief bestuur
We proberen continu de aandacht op acties uit het JBP te vestigen om zo steeds een actueel
beeld te verkrijgen van wat jongeren uit het jeugdwerk vinden van het jeugdwerkbeleid.
Hoe wordt het jeugdwerkbeleid gemaakt en uitgevoerd samen met het jeugdwerk, de
Jeugdraad, de kinderen en de jongeren?
Dit gedeelte van het plan kwam vooral tot stand na veelvuldige en intensieve contacten van
Jeugddienst, Straathoekwerker en Schepen met vrijwilligers uit al de jeugdverenigingen. Ook
belangrijk onze bedrijvige jeugdraadvoorzitter die in het ganse proces zijn rol speelde.
Naast de officiële contactmomenten zoals de
samenkomsten met de Jeugdraad was en is er
ook een geëngageerde Stuurgroep (met daarin
een grote vertegenwoordiging vanuit het
jeugdwerk) opgericht waarin de huidige
accenten werden geformuleerd.
Al deze jongeren uit het jeugdwerk vertolken de
stem van de kinderen waar ze bijna wekelijks mee
in contact komen. Maar ook zijn zij dikwijls de
stem van jongeren en ouders die dit niet direct
naar een gemeentelijke instantie stappen.
De Jeugddienst en de Straathoekwerker verzamelen tijdens hun losse babbels of vele
contactmomenten een schat aan informatie waar het hun taak is om te filteren en de
relevantie naar het beleid terug te koppelen. Leiding, maar ook leden worden gehoord en
niet te vergeten is er ook veel directe informatie via ouders!
Acties: Het is en blijft de bedoeling om het jeugdwerk zo sterk mogelijk te betrekken bij het
jeugdwerkbeleid. Dit impliceert ook dat er planwijzigingen kunnen en mogen binnen het
jeugdwerkbeleid wanneer hier op aangestuurd wordt. Het beste bewijs is het systeem van
subsidieverdeling dat volledig aan het jeugdwerkveld wordt overgelaten maar wel met een
duidende rol voor de Jeugddienst.
De Jeugdraad is bij uitstek de plaats om het jeugdwerkbeleid te toetsen maar de waarde
van de officieuze contacten tussen gemeentelijke actoren en jeugdwerk tijdens
samenwerkingen en evenementen mag men niet onderschatten!
Het JBP ‘11-’13 zal op regelmatige basis in de schijnwerpers worden gezet, ondermeer in Info
Ham en op de website www.jeugdraadham.be .
Het JBP ’11-’13 zal ter inzage liggen in de Bibliotheek, het gemeentehuis, het Jeugdhuis en op
de Jeugddienst.
In 2012 zullen de Jeugddienst en de Straathoekwerker terug contactmomenten (zie
uitgebreide bevragingen in 2010) inleggen met de leerlingenraden van de Zevensprong, BS
Klimop & BS De Sterre hier zijn de klassen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar vertegenwoordigd.

Het gemeentebestuur heeft ook een ‘Beheersorgaan voor Infrastructuur met Culturele
Doeleinden’(BIC) opgericht welke instaat voor volgende gebouwen: Zaal Sint-Jozef, Zaal SintJan, Oude Pastorie, Gemeenschapshuis De Zille, Jeugdhuis De Stip en de repetitielokalen.
Hier hebben de jeugdverenigingen via een afvaardiging van de Jeugdraad (3 personen + 1
afgevaardigde van het Jeugdhuis + 1afgevaardigde van de repetitieruimte) een belangrijke
zeg in.
Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
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Doelstelling 5 # Jeugdwerkinfrastructuur: Subsidies
De gemeente ondersteunt de jeugdverenigingen op financieel gebied voor werken aan hun
lokalen of om een lokaal te bekomen. Veiligheid, hygiëne en energiebesparing moeten
merkbaar verbeterd worden na tussenkomst.
Actie: Subsidiëring nieuwbouw en renovatie
Jaarlijks wordt er min. € 3 000 voorzien
Zie bijlage 2 voor Reglement Subsidie Nieuwbouw en Renovatie.
In 2003 keurde de gemeenteraad 2 reglementen goed in verband met subsidiëring bij
nieuwbouw en renovatie van jeugdinfrastructuur.
Wanneer alle bepalingen nageleefd worden kan iedere vereniging een toelage van 50%
van de echte kosten bekomen met een maximum van € 50 000 bij nieuwbouw en € 12 500 bij
renovatiewerken.
Enkel lokalen die op gemeentegrond liggen of die door de gemeente gehuurd worden met
recht van opstal komen in aanmerking voor subsidiëring via dit reglement.

Doelstelling 6 # Jeugdwerkinfrastructuur: Prioriteit brandveiligheid
De gemeente wil in de periode 2011-2013 de jeugdlokalen naar een zo hoog mogelijke staat
van brandveiligheid “begeleiden”.
Actie 1: Bewustmaking van begrip brandveiligheid bij de jeugdverenigingen a.d.h.v. de
Checklist Brandveiligheid (zie bijlage 6).
In samenwerking met lokale specialisten wordt in 2011 de “checklist brandveiligheid”
afgetoetst in elk jeugdlokaal in het bijzijn van de lokale leiding. Zo worden tips om brand te
voorkomen, te beperken en te bestrijden heel realistisch en haalbaar aangebracht. Met de
checklist kan er meteen ook een inventaris opgemaakt worden waarmee er per lokaal een
plan van aanpak kan opgesteld worden. Meer info op www.jeugdlokalen.be
Actie 2: Inventaris checklist brandveiligheid per lokaal omzetten in structurele ingrepen.
Zie doelstelling 5 / bijlage 2 voor Reglement Subsidie Nieuwbouw en Renovatie
Indien er verbouwingen of noodzakelijke
technische ingrepen dienen te gebeuren omdat
de brandveiligheid niet gewaarborgd kan worden
kan er beroep gedaan worden op het
“Reglement Subsidie Renovatie” (zie boven). Ook
zal de jeugddienst meehelpen met de
jeugdverenigingen om subsidiedossiers in te
dienen bij de Provincie Limburg.
Via Limburg Sterk Merk (LRM) is er via het
provinciebestuur 1 miljoen euro voorzien om de
brandveiligheid te verbeteren in Limburgse
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jeugdlokalen. Het gaat over een éénmalige subsidie van maximum 12 500 euro waarbij de
eigen vereniging 2500 euro moet inbrengen. De eigen inbreng kan gehalveerd worden mits
toepassing van ons “Reglement Subsidie Renovatie”. Het gemeentebestuur zal in overleg
met het provinciebestuur de aanvragen verdedigen.
Concrete actie: zie doelstelling 8 / actie 2 - Speelplein
Actie 3: Gepaste ondersteuning, vorming en andere acties a.d.h.v. de checklist
brandveiligheid.
De checklist zal naast structurele ingrepen aan de jeugdlokalen beslist ook een aantal
andere prioriteiten vermelden. Gebruik brandblussers en andere blusmiddelen, installeren van
rookdetectoren, keuring en onderhoud gas, elektriciteit, stookolietanks, schoorstenen, …
kunnen hier bijvoorbeeld een dringende bijsturing vereisen. Deze acties zullen in 2012 & 2013
pas concreet worden, budgetten zullen in de mate van het mogelijke ook voor dit domein
voorzien worden.

Doelstelling 7 # Jeugdwerkinfrastructuur: Jeugdhuiswerking
De jeugdhuiswerking (VZW JH De Stip) moet optimaal en zo autonoom
mogelijk kunnen functioneren. Zij moeten zich zoveel mogelijk kunnen
toeleggen op jeugdhuiswerking -en activiteiten.
Actie 1: In het nieuwe complex “De Stip” (september 2006) wordt tijdens de werkingsuren van
VZW JH De Stip de cafévleugel / fuifruimte exclusief en gratis voorbehouden voor de
jeugdhuiswerking. Dit betekent dat er tijdens de weekends en de woensdagavonden tijdens
de schoolvakanties geen andere activiteiten kunnen plaatsvinden.
Kostprijs jeugdhuis: € 761 874,20 (inclusief BTW)
Leningslast op jaarbasis (kapitaal & intresten) : € 45 353,76 gedurende 30 jaar.

Actie 2: De kosten van elektriciteit, verwarming, waterverbruik, internet –en telefoon vallen
ten laste van de gemeente.
Jaarlijks wordt er ca. € 3 150 voorzien voor gas, ca. € 4 350 voor elektriciteit, ca. € 450 voor
water en ca. € 1 200 voor internet –en telefoon.
__________________________________________________________________________________________
Actie 3: Alle erkende jeugdverenigingen krijgen de kans om 2x per jaar gratis het
jeugdhuiscafé open te doen waarbij de drankopbrengst naar de jeugdvereniging gaat.
__________________________________________________________________________________________
Actie 4: VZW JH De Stip mag samenwerkingen aangaan met als doel het aanbod te verrijken
om zo een divers mogelijk publiek aan te spreken. Het gebouw leent zich tot multifunctionele
realisaties (optredens, lan-party, gaming, cinema, …).
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Doelstelling 8 # Jeugdwerkinfrastructuur: Speelplein
Speelplein Hampidoe moet optimaal en zo autonoom mogelijk functioneren. Daar zij buiten
de renovatiereglementering vallen moeten zij steeds kunnen beschikken over volwaardige
speelruimtes zonder dat dit hun dagelijkse werking belast.

Actie 1: Om het gebrek aan overdekte speelruimte bij slecht
weer op te vangen wordt er een tent geplaatst achter het
huidige gebouw gedurende de zomerwerking.
Jaarlijks wordt er ca € 1 600 voorzien als huurkost voor een tent
en € 260 om deze te verzekeren.

Actie 2: De brandveiligheid van het gebouw ingrijpend verbeteren met structurele ingrepen.
In 2011 wordt er € 7 000 (€ 19 500) voorzien om lokaal “Denneweelde” te renoveren.
Het dak en de elektrische installatie zijn dringend aan herstelling toe. Een ingreep die
noodzakelijk is om de brandveiligheid te waarborgen. Ook hier wordt er een koppeling
gemaakt naar de provinciale subsidie én naar de eigen middelen van speelplein Hampidoe.
Het gebouw valt niet onder de bepalingen van het eerder vermelde subsidiereglement
“Renovatie”. Wel is er een document opgemaakt met de eigenaar dat het gebouw tijdens
juli en augustus exclusief ter beschikking staat van de speelpleinwerking. De periodes
daarbuiten wordt gebruik door het speelplein in onderling overleg afgesproken, ook hier zijn
er weinig problemen. Berging en “leidingkot” zijn continu toegankelijk. Het gebouw werd
destijds gezet voor speelpleinwerking en blijft daar ook voor dienen. Het

Doelstelling 9 # Jeugdwerkinfrastructuur: Opvolging problemen
De gemeente wil infrastructuurproblemen op de voet kunnen volgen om zo advies en/of
ondersteuning te kunnen geven over mogelijke oplossingen.

Actie: De “Lokalenmap” wordt als hulpinstrument gebruikt om infrastructuurproblemen aan
de kaak te stellen. Jeugdverenigingen hebben de mogelijkheid om een dubbel exemplaar
te laten bijhouden door de Jeugddienst (reeds vanaf vanaf januari 2008).
2 maal per jaar zal de Jeugddienst een check-up doen om kopies op te vragen en om
aandachtspunten te signaleren. De Jeugddienst probeert nieuwe leiding te informeren over
deze materie aan de hand van het dubbel exemplaar waarbij de jeugdvereniging bij verlies,
nalatigheid of uit onwetendheid toch kan terugvallen op een back-up dossier.

Een jeugdlokaal hebben is één, het beheren is een ander paar
mouwen. Uit onderzoeken bij verschillende jeugdbewegingen
bleek dat heel wat groepen worstelen met het beheer van hun
lokaal. Dat hoeft niet te verbazen: de papierberg is aanzienlijk en
de leidingsploeg wijzigt voortdurend. Om wat orde in de chaos te
brengen werkte Locomotief vzw in opdracht van de Vlaamse
overheid een lokalenmap uit. Die bevat informatie over diverse
aspecten van het beheer zoals energie, vzw-wet of
verzekeringen. Maar de map is natuurlijk vooral bedoeld om er
documenten veilig in te bewaren en te klasseren. Op die manier
wordt het beheer al een flink stuk overzichtelijker.
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Doelstelling 10 # Ecologie en Fair Trade in het Jeugdwerk
Efficiënt energieverbruik, groene energie en eerlijke handel moeten een plaats krijgen
binnen het jeugdwerk. Zo is het een missie binnen het jeugdwerk om kinderen in een nietschoolse omgeving reeds op jonge leeftijd te confronteren met “de wereld, mijn dorp”.
Actie 1: Stroomverbruik per jeugdlokaal in kaart brengen. Enerzijds kunnen we in kaart
brengen wat de “verspillingkosten” zijn, anderzijds kunnen we de markt screenen op een
passend aanbod “groene stroom”.
Actie 2: Aval sorteren … zoals thuis. We stellen dikwijls vast dat er thuis wel deftig wordt
gesorteerd maar daarbuiten wordt dit niet altijd gedaan. Acties op provinciaal vlak en/of
lokaal vlak proberen we te integreren binnen het jeugdwerk.

Actie 3: Verwarming efficiënt gebruiken … zoals thuis. Bewust omgaan met energie is niet
vanzelfsprekend … elders. Eén van de vele vraagstukken die de jeugdverenigingen binnen
de jeugdraad zullen voorgeschoteld krijgen de komende jaren.
Actie 4: Fair Trade producten inschakelen waar mogelijk. Concreet kan men bijv. tijdens de
vieruurtjes de fruitsappen vervangen door fair trade producten. In het jeugdhuis wordt alvast
een test gedaan in 2010.
Deze acties zijn de eerste stappen in een ecologisch jeugdwerkbeleid. Een aanzet tot een
breder ecologisch denken waaruit er meerdere acties kunnen ontstaan. Belangrijkste factor is
de bewustmaking en de wil van het jeugdwerk om hier in mee te denken en te handelen.

Doelstelling 11 # Jeugdwerk en “Trage Wegen”
De niet-gemotoriseerde paadjes, verbindingen en short-cuts moeten open en bereikbaar zijn
voor jeugdwerkactiviteiten en om van en naar het jeugdlokaal te wandelen of te fietsen.

Actie: Wanneer het jeugdwerk
vaststelt dat een trage weg niet
meer functioneel is (of terug
hersteld moet worden in zijn
vroegere vorm) wordt dit best zo
snel mogelijk gemeld aan de
Dienst Mobiliteit (013 61 10 43 –
mobiliteit@ham.be ). Deze dienst
heeft een inventaris opgemaakt
van de trage wegen in Ham en
waakt over het behoud ervan.
Het volledige plan kan je
bekijken op:
www.ham.be/tragewegen
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HOOFDSTUK 2 # JEUGDBELEID
2.1

Proces en analyse

Zoals bij de analyse in het vorige
hoofdstuk werd het jeugdbeleid in
Ham binnen de stuurgroep
uitvoerig behandeld. Naast de
evaluatie van het huidige
jeugdbeleid werden wijsheden
gepuurd uit het overleg binnen de
vrijetijdsdiensten en de
Straathoekwerker kon als expert
duiding geven in de breedte én
de diepte van het minder evidente jeugdveld.
Zo werden er ook gesprekken gevoerd door jeugddienst & straathoekwerker met de 4
leerlingenraden (3e tot 6e leerjaar) van elke basisschool van Ham. De bevraging ging als
volgt: Tijdens een eerste ontmoeting kregen de vertegenwoordigers van iedere klas een
vragenlijst met “Wat vind je fijn/niet fijn in Ham?” en “Heb je ideeën om Ham te verbeteren?”.
Tot slot wilden we weten hoe we onze jeugdinfo nog beter konden verspreiden. Deze vragen
werden door de afgevaardigden in elke klas gesteld zodat we enkele maanden later
terugkeerden met reacties op hun antwoorden (en vragen).
Deze samenvatting werd gepubliceerd in Info Ham oktober 2010
Algemeen kunnen we stellen dat de Hamse kinderen hier graag wonen. Opvallend is dat ze
fel begaan zijn met verkeer, afval en hun eigen buurt.
- De drukke weg (“Staatsbaan”), de hardrijders en te weinig zebrapaden kwamen
meermaals aan bod.
- Ook het afval dat men langs de wegen en in de bossen vindt is een gevoelig punt.
Waarom doen mensen dat toch?
- In de eigen buurt was er dikwijls vraag naar speel/sporttoestellen. Omdat het voor de
gemeente financieel niet haalbaar is om in elke buurt een speeltuin aan te leggen wordt de
centraal gelegen speeltuin ’t Vlietje zo goed mogelijk uitgebouwd. Dat betekent niet dat er
nergens iets kan geplaatst worden (zie hangplaatsen, voetbalkooi, …).
- Topper is het zwembad: praktisch door alle kinderen gewenst en gevraagd
- Ook werd er besproken hoe we best kinderinformatie kunnen verspreiden. Zo wordt er vanaf
nu ook een affiche met Kindernieuws voorzien voor elke klas en gaat er een radiospot
gemaakt worden.
Een uitgebreid rapport per school vind je in bijlage. Een aantal ideeën worden verder
uitgewerkt in dit JBP en via Info Ham zal er regelmatig teruggekoppeld worden.
Op deze manier proberen we de stem van de kinderen op te nemen in het gemeentelijke
beleid, een stem die door volwassenen niet altijd serieus wordt genomen, dikwijls onterecht!
Zo werd er ook terug stilgestaan bij jeugdinformatie, in Ham al langer een prioriteit en de
voorbije jaren stevig uitgebouwd. “Kindernieuws”, “Info Ham” en www.jeugdraadham.be
blijven hier de pijlers.
Ook rond fuiven werd er terug gedebatteerd over geluidsoverlast
en gehoorschade. In het vorige JBP werd er een reglement
opgesteld om fuiforganisatoren te belonen wanneer ze binnen een
aanvaardbaar decibelgebied blijven. Dit was geen succes omdat
het reglement in de praktijk een te lage decibelnorm nastreefde.
Hier is een realistische aanpak nodig.
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In de sfeer van jeugd- en jongerencultuur gaan we verder
op de ingeslagen weg. Theater- en animatieproducties
voor kinderen, repetitieruimte en podiumkans bieden aan
muziekgroepen en dj’s, kortfilmprojecten en …
hangcultuur. We moeten kunnen inspelen op subculturen
en trends van het moment. Een prioriteit die door de
jeugddienst en straathoekwerker op het terrein sterk wordt
ingevuld!

Ruimte voor kinderen en jongeren zowel in de betekenis van een plaats als activiteit blijft in
navolging van het vorige plan hoog op de agenda staan. Ondermeer de knelpunten bij
ontmoetingsplaatsen voor jongeren: er wordt overlast ervaren door buurtbewoners en/of
voorbijgangers , er is teveel lawaai, afval kan rondslingeren en soms wordt er intimidatie
ervaren. Rondhangende jongeren worden ook dikwijls onterecht met argusogen bekeken
want ‘zij staan daar niet zomaar’
…
De Straathoekwerker blijft een
belangrijke rol spelen in dit
verhaal. Hij gaat op zoek naar
jongeren, spreekt hen aan, reikt
hen mogelijkheden aan tot actie
en samenwerking en hij probeert
een emancipatorisch proces in
gang te zetten zodat jongeren
rekening houden met de
buurtbewoners en zicht krijgen op
gevolgen van hun gedrag.
Ook werkt hij aan een positieve
beeldvorming van de jongeren,
zodat buurtbewoners deze jongeren leren kennen, en hen zelf durven aanspreken bij
meningverschillen ed.
Structurele problemen zoals de verkeerde inplanting van infrastructuur, te veel jongeren op
een te kleine hangplek, gebrek aan begeleiding van kinderen of een te klein netwerk in
bepaalde wijken,… enz… worden gesignaleerd aan het beleid.
De Jeugddienst heeft ook in dit hoofdstuk weer een duidende rol gespeeld met evaluaties en
toekomstaccenten. Een belangrijke rol ligt hier vooral in het bewaken en coördineren van de
acties.

2.2

Visie
Zoals de voorbije jaren is het voor het
gemeentebestuur vanzelfsprekend dat er wordt
ingezet op wat er beweegt bij jongeren. Muzikaal
of theatraal, belangrijk is dat alle kinderen en
jongeren kansen krijgen om gratis of aan zeer
democratisch tarief deel te nemen aan
“culturele” evenementen, workshops of gebruik
van infrastructuur.
Ook erkent Ham de “cultuur buiten de lijnen”,
door inwoners soms ervaren als bedreigend en
storend.
Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
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Het gemeentebestuur is van oordeel dat jongeren genoeg mogelijkheden moeten hebben
om elkaar te ontmoeten, al dan niet onder het mom van een ingerichte activiteit. Daarom wil
de gemeente het aanbod aan jeugdruimte zeker niet inkrimpen maar waar wenselijk
uitbreiden. Bestaande ‘rondhangplaatsen’ dienen uiteraard opgevolgd te worden om
eventuele overlast te vermijden. Waar er een nood aan ruimte wordt vastgesteld probeert de
gemeente een antwoord te bieden.
Het gemeentebestuur wil blijvend
investeren in veilige speelruimtes, al dan
niet met speeltoestellen en/of
sporttoestellen. Alle gemeentelijke
speelruimtes dienen te voldoen aan de
opgelegde veiligheidsnorm waardoor
het speelplezier gewaarborgd kan
blijven. De centraal gelegen speeltuin in
Kwaadmechelen zal maximaal
uitgebouwd worden gezien de ligging,
de sociale controle en de variëteit aan
speeltoestellen. Budgettair is het tevens
veel interessanter om op één plaats de
middelen te concentreren.
De gemeente heeft als taak om te blijven voorzien in een aantal
duidelijke informatiekanalen zodat jongeren weten waar ze
terecht kunnen met hun vragen. In het verlengde hier van is er het
communicatie-proces: jongeren moeten weten bij welke
personen ze terecht kunnen om hun verhaal te doen, om
voorstellen te formuleren, om ideeën te laten rijpen. Deze
personen (en diensten) door de gemeente ter beschikking gesteld
(in de eerste plaats de Jeugddienstwerkers en de Straathoekwerker, … maar ook de mensen
werkzaam op de Cultuurdienst, Sportdienst, Dienst Mobiliteit, Welzijn, …) zijn belangrijke
sleutelfiguren naar de raden en verenigingen.
Tot slot: Het JBP staat toe om permanent geëvalueerd te worden door alle Hamse jongeren
en kinderen (!) alsook door inwoners met een relatie tot het jeugdwerk en jeugdbeleid in
onze gemeente (ouders, grootouders). Opmerkingen kunnen leiden tot ingrijpende
bijsturingen of tot een verduidelijking van de gemeentelijke visie. Dit moet de motor van een
jeugdbeleid op maat blijven!
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2.3

Doelstellingen Jeugdbeleid
Doelstelling 1 # Geïntegreerd jeugdbeleid

Diensten die te maken hebben met kinderen en jongeren worden aangespoord om samen te
werken indien dit een meerwaarde betekent voor de activiteit en de betrokken diensten. De
samenwerking tussen gemeentelijke instanties en jeugdverenigingen / jeugdhuis moeten
blijvend gestimuleerd worden omdat dit een belangrijke factor is in een breder jeugdbeleid.
Bovenlokaal wordt door de Jeugddienst beroep gedaan (kennisondersteunend en/of
financieel) op de Afdeling Jeugd Vlaanderen, de Provinciale Jeugddienst, Vereniging
Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten en Formaat (Jeugdhuiskoepel).
Actie 1: Jeugddorp Open Straatdag, Roefeldag, Springedingdag, TechnoSoccer
(Waajfeesten), speciale kindervoorstellingen zijn enkel mogelijk dankzij
doorgedreven samenwerkingen tussen diensten (onderling) en
jeugdverenigingen. Budgettair worden extra sommen uitgetrokken of is er een
samenvoeging van budgetten.

* Actie 1.1: Open Straatdag Jeugddorp (gemeente + jeugdverenigingen / jeugdraad):
ca € 6 000 wordt specifiek voorzien uit het totaalbudget Open Straatdag
(€ 32 000) + logistieke onkosten
* Actie 1.2: TechnoSoccer (gemeente + jeugdhuis): ca € 3 000 wordt specifiek voorzien uit
het totaalbudget jeugddienst + logistieke onkosten
* Actie 1.3: Springedingdag (1) & De Grote Uitstap (2) (gemeente + jeugdraad & al de leiding
van de jeugdverenigingen): ca € 3 500 & € 2 500 wordt er jaarlijks gefinancierd met budget
van de jeugddienst(1 ) & toelage jeugdraad (2)
* Buitenspeeldag en Sport & Fun: jeugd -en sportdienst werken samen (al dan niet met
coördinerende organisatie bijv. VVJ)

Actie 2: De Jeugddienst vraagt voor dj-poolHam & voor het project ” POP
in/uit/van Ham” bij de Provincie Limburg subsidies aan voor ondersteuning van
podiumkansen (max. 3x per jaar per project).
Dit kan tot € 370 per evenement bedragen.
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Maatschappelijk kwetsbare kinderen & jongeren
Straathoekwerk in Ham - Doelstellingen, werkwijze, visie:

DOELGROEP
De doelgroep die wordt beoogd zijn jongeren van 12 tot 25 jaar op straat en in het bijzonder
jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden of dreigen terecht te
komen.
Rondhangers zijn jongeren die veel van hun vrije tijd op straat of in de buurt doorbrengen.
Ontmoeting is hierbij een centraal gegeven.
Het gaat over jongeren die weinig of geen aansluiting vinden bij de bestaande
welzijnsorganisaties en socio-culturele verenigingen of hierdoor niet worden bereikt.
WERKSCHAAL EN PROJECTORGANISATIE
De straathoekwerker is aangesteld door de gemeente en heeft een bureau vlak naast de
Jeugddienst in JH De Stip.
•

De Straathoekwerker maakt een wekelijkse planning en verslaggeving op. 60% van
de werktijd wordt doorgebracht op de hangplekken en 40% zal omkaderingswerk
(overleg, verslaggeving, vorming, administratie…) betekenen;

•

Het LiSS (Limburgs Steunpunt Straathoekwerk) biedt ondersteuning aan de
straathoekwerker. Dit gebeurt op verschillende manieren: individuele
werkbesprekingen (methodisch, inhoudelijk…), een wekelijks team in Genk met
collega-straathoekwerkers (uitwisseling, bespreking cases, feedback en
ondersteuning…), vormingen en registratie;

•

De SHW-stuurgroep, bestaande uit : de schepen van jeugd, de secretaris (coördinator
van het project), de wijkagente, de sociaal assistente van het OCMW, de
preventiewerkster van het CAD en de coördinator van het LISS. Zij volgen en sturen
mee het project. Samenkomst: 2-maandelijks;

•

De Straathoekwerker beschikt over een budget van € 1 500 per jaar. Hiervan is
ongeveer € 500 werkingsgeld (Jeugdhuisbezoek, fuiven, op stap met de gasten
enz…) De rest kan besteed worden aan het ondersteunen van activiteiten.
Ook wordt er elk jaar € 2 500 voorzien voor professionele begeleiding door het
Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (Liss).
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Doelstelling 2 # Straathoekwerk Ham
Vermindering van de maatschappelijke kwetsbaarheid van de doelgroep;
Positieve aansluiting van de rondhangende jongeren bij de maatschappelijke
voorzieningen;
Inspelen op de nood aan vrije tijdsinvulling van de niet georganiseerde jeugd.

Werkdoel 1 :
Er is een duidelijke inventarisatie van de hangplekken, steeds up-to-date.
Acties:
-

-

Hij maakt doorlopend een inventaris van
bestaande en nieuwe hangplekken;
Er wordt een omschrijving opgemaakt en
weergegeven van de leefwereld van
jongeren op de verschillende
ontmoetingsplekken. Het is vanuit het
kennismaken met en openstaan voor de
leefwereld van deze groepen dat een
gepast aanbod kan worden gedaan;
Nieuwe ontwikkelingen, signalen en tendensen worden doorheen het project
mee opgenomen in de inventaris;
Centraal verzamelen van signalen, meldingen … en een aangepast reageren
hierop.

Werkdoel 2 :
Er wordt kennis gemaakt en contact onderhouden met jongeren die rondhangen.
Er wordt op een actieve, positieve en integrale wijze gewerkt aan een goed contact en
vertrouwensrelatie. Vanuit individuele gesprekken en groepswerk kunnen deze contacten
met jongeren tot werkrelaties uitgroeien.
Door te vertrekken vanuit onderstaande uitgangspunten en werkwijzen wordt aan een
emancipatorisch proces gewerkt:
•

•

•

•

actief: op het terrein van de doelgroep,
op straat (60% van de werktijd wordt
doorgebracht op de hangplekken en 40
% van de tijd zal omkaderingswerk
betekenen);
positief: vanuit een aanvaarding van de
waarden, normen, cultuur en leefwereld
van de jongeren;
integraal: vanuit een totaalbeeld van de
doelgroep en niet vertrekkende vanuit
één bepaald probleemveld;
Structureel: het opbouwen en gebruik
maken van een netwerk door de
straathoekwerker en/of de coördinator.
Dit netwerk geeft de mogelijkheid om
niet alleen juiste informatie te verkrijgen
of doorverwijzingen te doen, het zorgt er
ook voor dat de werker kan trachten
structureel veranderingen door te
voeren. Op die manier kunnen de
belangen van het doelpubliek behartigd
worden.
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Acties :
-

-

-

-

Op de nieuwe hangplekken wordt kennisgemaakt met de jongeren. Voor elke
rondhangplek wordt een afgebakende tijd en doelen vooropgesteld om
kennis te maken, zicht te krijgen op de leefwereld van deze groepen en een
relatie uit te bouwen;
Op de bestaande
hangplekken wordt het
contact onderhouden met de
jongeren. Er wordt gewerkt met
prioritaire hangplekken: dit zijn
de plaatsen waar de inzet van
de straathoekwerker het meest
nodig is en waar wekelijkse
aanwezigheid gevraagd
wordt;
Aan de hand van een
dagboek, Vlastrov-registratie,
weekverslaggeving,
maandverslaggeving,
doelstellingenkaders en driewekelijkse werkbesprekingen wordt een overzicht
bijgehouden van de verschillende contacten en activiteiten;
Een overzicht en stand van zaken van de verschillende hangplekken wordt
telkens op de stuurgroep en de werkgroepen besproken. Hierin zitten signalen,
tendensen, nieuwigheden, wijzigingen enz. vervat. Op basis hiervan kunnen
prioriteiten worden vastgelegd.

Werkdoel 3 :
Doorstroming afremmen van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar een ‘verzwaring’ van
hun situatie (door bvb aansluiting bij groepen druggebruikers en/of criminaliteitsplegers).
Hier zijn volgende acties mogelijk :
• Bepaalde groepen doorverwijzen naar het jeugdhuis
• Constructieve alternatieven bieden, aan de doelgroep
• Destigmatiseren van de doelgroep
• Probleemoplossend werken
• Doelgroep minder afhankelijk maken van de groep van druggebruikers en
criminaliteitsplegers.
• Ontwikkeling van een gunstiger perspectief
• Positieve aansluiting en betrokkenheid tussen enerzijds de jongerencultuur en
anderzijds de wereld van de maatschappelijke instellingen
• Weerbaarheid van de doelgroep verhogen
• Toename van verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid van de doelgroep
Werkdoel 4 :
Het netwerk rond dit project blijft behouden en wordt mogelijk uitgebreid om ondersteuning,
begeleiding en evaluatie te waarborgen.
Acties: Nauwe samenwerking met de in de gemeente (en daarbuiten) actief zijnde
jongerenvoorzieningen, met in het bijzonder: Jeugddienst, Jeugdhuis, maar ook de voor Ham
actieve hulpverlening: CAD. Signaleren van noden/wensen van de doelgroep, en
belangenbehartiging van de doelgroep bij bestaande organisaties/diensten. Dit door deel te
nemen aan vergaderingen, werkgroepen, opmaak Lokaal Sociaal Beleid, Stuurgroep
Jeugdbeleidsplan etc.
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Het signaleren van blinde vlekken in de hulpverlening en/of bespreken welke acties nodig zijn
om laagdrempelig te werken. Bereikbaarheid van instanties is een duidelijk probleem in West
Limburg waardoor doorverwijzingen niet evident zijn.
Goede contacten onderhouden met mogelijke partners ter bevordering van het welzijn van
individuen, zoals groene leerkrachten op school, Kind in nood, opvoedingswinkel enz..
Werkdoel 5:
Inspelen op de nood aan vrije tijdsinvulling van de niet-georganiseerde jeugd.
Acties:
•

•

•
•

•

•

Bij vraag naar rondhangplek/kiosk/omnisportveld onderzoeken of de vraag
gedragen wordt door meerdere jongeren, of de buurt openstaat hiervoor en
eventueel onder welke voorwaarden. Onderzoeken van
inplantingsmogelijkheden, bestaande aanbod van leveranciers bekijken,
aanvragen
indienen enz… En
dit alles met
medewerking van
de betrokken jeugd
zodat zij bewust
worden van de
betrokken diensten
en de af te leggen
weg om hun
zelfstandigheid in
deze materie te
verhogen;
Bij vraag naar
activiteit (eenmalig
of periodiek): De
betrokken jongeren
verenigen en samen de activiteit organiseren. Op deze manier hebben ze niet
alleen een fijne vrije tijdsinvulling, maar leren ze ook zelf zo’n initiatief te
nemen, en wordt de activiteit meer gedragen door de deelnemers;
Zelf organiseren van activiteiten (op vraag van de doelgroep);
Doorverwijzen naar bestaande activiteiten of verenigingen; Eventueel gasten
begeleiden in een proces naar zelfredzaamheid en weerbaarheid maar ook
begrijpen, aanvaarden en handelen naar andere waarden en normen om te
integreren in bestaande initiatieven indien enkel doorverwijzen niet mogelijk is.
Het signaleren en informeren aan de Jeugddienst of jeugdinitiatief zodat zij
activiteiten kunnen aanbieden en/of aanpassen, eventueel met
medewerking van derden;
Belangenbehartiging bij nood aan ruimte voor jeugd: rondhangplek, kiosk,
omnisportveld, … ;
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Doelstelling 3 # Ruimte voor jeugd ~ plaats
We proberen in te spelen op noden en vragen naar nieuwe of bestaande speel- of
ontmoetingsruimte. Problemen die zich stellen bij bestaande ruimtes proberen we met de
hulp van de Straathoekwerker, de Jeugddienst en de Technische Dienst op te lossen. Het
huidige aanbod van jeugdruimtes moet gekend zijn bij het doelpubliek.
Actie 1: De gemeente onderhoudt de gemeentelijke speeltoestellen zodat de veiligheid en
de duurzaamheid gewaarborgd blijven. Jaarlijks is er een technische keuring door een
externe firma. Elke maand voert de
Preventiedienst een inspectie uit met
onmiddellijke briefing naar de
onderhoudswerker van het Technisch
Centrum. Er wordt een logboek per
toestel bijgehouden. Bij schade of
gevaar wordt er zo snel mogelijk
gehandeld. Graffiti op speeltoestellen
wordt direct verwijderd, bij kiosken is er
een marge.
Jaarlijks wordt er € 10 000 voorzien voor
keuring, herstellingen en algemeen
onderhoud.
Actie 2: Nieuwe speelterreintjes - al dan niet met speel/sport/skatetoestellen - kunnen
ingeplant worden indien de plaatselijke vraag dit sterk aantoont.
Afhankelijk van inplanting wordt er geld voorzien in het gemeentelijk budget. Eenvoudige
ingrepen zijn mogelijk met middelen van het technisch centrum (vrachtwagen,
graafmachine) of met algemene financiële middelen beheerd door de Technische Dienst.
Bijv. zand voor een crossparcours.
Actie 3: De gemeente licht elke vraag voor een rondhangplaats
grondig door (coördinerende rol voor de Straathoekwerker).
In tegenstelling tot het verleden wordt een rondhangplaats nu zeer
ruim bekeken. Het kan gaan over kiosken, zitbanken maar ook over
voetbalkooien en aanverwante voorstellen.
In 2007 werd er meer dan € 25 000 voorzien voor een voetbalkooi in
de Boringwijk, een project waarbij de Straathoekwerker sterk
betrokken was. In 2008 werd dit gerealiseerd.
In 2011 wordt er € 5 000 vastgelegd om te investeren in een
mobiele voetbalkooi.
Actie 4: De dubbele professionele repetitieruimte voor
muziekgroepen (Heerbaanstraat) - en het
gebruikersreglement - wordt aan alle geïnteresseerden in
de eigen gemeente en omliggende gemeentes
gepromoot. Deze voorziening is aan zeer democratische
prijs beschikbaar voor muzikale creativiteit.
Jaarlijks wordt er meer dan € 5 000 voorzien voor
onderhoud, water en elektriciteit gebouw repetitieruimte.
Zie bijlage 3 voor Gebruikersreglement Repetitieruimte.
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Actie 5: De speeltuin (inclusief avonturenparcours) in sportcentrum
’t Vlietje wordt maximaal uitgebouwd.
Er is € 10 000 vastgelegd voor 2011, afhankelijk van verdere
investeringen wordt er in 2012 (€ 17 500 touwtunnel) & 2013 een
aangepast budget opgemaakt.
Actie 6: Bij de opmaak van plannen om nieuwe wijken of voorzieningen in te richten wordt
de Jeugddienst betrokken door de Dienst Ruimtelijke Ordening om advies te geven over
speelruimte en ontmoetingsplaatsen voor jeugd.
Actie 7: Tijdens de
zomervakantie kunnen
buurtbewoners een speelstraat
inrichten op voorwaarde dat ze
zelf eindverantwoordelijkheid
opnemen. Aanvragen worden
behandeld door de Dienst
Mobiliteit, monitors met een
spelkoffer worden door de
Jeugddienst ingeschakeld.

De monitors worden betaald met vrijwilligersvergoedingen (algemeen budget Jeugddienst).
Actie 8: Aanpassen / stimuleren “Reglement Geluidsvriendelijk Fuiven”
In 2009 werd dit opgemaakt om
organisatoren te stimuleren om
geluidsvriendelijke fuiven in te richten.
Wanneer er in de fuifruimte een zone
voorzien is waar gemiddeld slechts 86 DB
wordt opgemeten krijgt de organisator 100
euro. De resultaten zijn tot nu toe pover,
een meer realistische norm is aangewezen.
In overleg met het jeugdwerk wordt
bekeken hoe we dit reglement succesvol
(voor bezoekers & organisatoren) kunnen
toepassen.
Er wordt jaarlijks ca € 500 tot € 1000 voorzien
om deze “beloningssubsidie” uit te keren.
Actie 9: Aanbieden “virtuele ruimte”.
Steeds meer wordt men verplicht om gebruik te maken van het internet of van een mailadres
om deel te nemen aan de “maatschappij”. Inschrijvingen, wedstrijdjes, extra informatie,
sollicitaties, … zijn enkele voorbeelden waarvoor men een computer nodig heeft. Het is niet
mogelijk voor alle gezinnen, laat staan voor alle jongeren om te beschikken over een
computer. Het Limburgs Steunpunt voor Straathoekwerk (LISS) stelt via straathoekwerk Ham
een mobiele computer met draadloos internet ter beschikking om te gebruiken op de
hangplek.
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Doelstelling 4 # Ruimte voor jeugd ~ activiteiten & jeugdcultuurbeleid
Prioritair blijft het aanbieden van een ruim en divers – cultureel - aanbod voor de
verschillende leeftijdsgroepen tijdens de schoolvakanties. Dit moet gratis of aan minimaal
tarief aangeboden worden. Dit laatste is een voorwaarde om kinderen en jongeren aan te
zetten tot cultuurbeleving.
Ook de stap naar een muzikale (zelf)creativiteit moet laagdrempelig zijn.
Zie ook Sportbeleidsplan en Bibliotheekbeleidsplan via www.ham.be .
Actie 1: De Jeugddienst programmeert jaarlijks 6 tot 8
kinder(theater)voorstellingen (categorie 3 tot 12 jaar) en 6
tot 8 filmvoorstellingen (categorie 3 tot 16 jaar).
Ook heeft de jeugddienst de mogelijkheid om workshops
(kortfilm, radio, kookkamp) en uitstappen te organiseren
(graffititocht Brussel/Gent) of om samenwerkingen aan te
gaan op vraag van jongeren en initiatieven. Er is steeds
ruimte om flexibel en snel in te springen op actuele noden
en uitdagingen.
Jaarlijks beschikt de Jeugddienst over ca € 4 000 om een gevarieerde programmatie aan te
bieden.
Actie 2.1: In JH De Stip wordt 6-wekelijks een Kids Café
georganiseerd door de Jeugddienst & de
Straathoekwerker. 11- tot 14-jarigen kunnen hier gratis
komen poolen, kickeren, spelletjes spelen en rondhangen
zondermeer. Ontmoeting en een eigen plekje hebben
staan hier centraal. Ook wordt de mogelijkheid geboden
om uitstappen en externe activiteiten in te leggen
wanneer de tieners hier om vragen.
Voor 2011 is er nog € 1 000 beschikbaar uit de
startsubsidie van 2006. Dit bedrag volstaat voor de
periode tot 2013. Actie 2.2: Ook wordt er jaarlijks 1 000 euro voorzien om spelmateriaal aan te
kopen, dit wordt ook uitgeleend ( Uitleendienst).

Actie 3: De professionele repetitieruimte voor dj’s (in JH De
Stip) & het project dj-poolHam wordt gepromoot en
ondersteund (jeugddienst).
Workshops en repetitietijd worden ook hier aangeboden aan
zeer democratische prijs om zo laagdrempelig mogelijk te
werken. Dj’s worden gestimuleerd om te draaien voor een
publiek en om zelf dj-avonden te organiseren. Ook de affiches
worden door de jongeren zelf ontworpen.
Jaarlijks wordt er € 1 500 betoelaagd voor onderhoud,
aankopen, promo en activiteiten. Kosten affiches en flyers
zitten onder algemene uitgaven “drukwerken”. Ook hier wordt
er beroep gedaan op de “Subsidie podiumkansen” van de
Provincie Limburg (tot 370 euro per evenement).
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Actie 4: Het Feestloket uitgebaat door de Cultuurdienst centraliseert de aanvragen voor
fuiven, feesten en vergunningen in een één-loketfunctie.
Ook de “Uitleendienst” wordt hier beheerd
zodat een organisator zich niet naar andere
gemeentelijke diensten moet wenden.
Je kan er ook terecht voor een
projecttoelage voor culturele activiteiten,
manifestaties en evenementen (ondermeer
optredens, voorstellingen).
Ook muzikanten en muziekgroepen die in
de gemeentelijke repetitieruimte actief zijn
kunnen een subsidie bekomen.
Zie www.ham.be / cultuur / ondersteuning / “Subsidies …”
Zie www.ham.be / cutuur / ondersteuning / “Uitleendienst”
Gebruik de digitale aanvraagformulieren!
Actie 5: POP in/uit/van HAM: Aan Hamse muziekgroepen wordt er 2x per jaar in Jeugdhuis De
Stip podiumkans geboden.
Drie lokale groepen worden per editie uitgebreid in de kijker geplaatst. Er moet minstens 1
Hamse inwoner lid zijn en de gemiddelde leeftijd is bij voorkeur niet hoger dan 30 jaar. Naast
een professionele P.A., een affichecampagne, een deftig beginuur (niet voor 21.00 uur) is er
de mogelijkheid tot een uitgebreide soundcheck en het spelen van een extra lange set. De
bands krijgen ook een vergoeding.
Organisatie door de Jeugddienst ism Jeugdhuis De Stip vzw.
Jaarlijks wordt er € 3 000 voorzien.
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Doelstelling 5 # Interactief bestuur
We proberen continu de aandacht op het JBP te vestigen om zo steeds een actueel beeld te
verkrijgen van wat kinderen en jongeren én het jeugdwerk vinden van het jeugdbeleid.
Zoals in het hoofdstuk “Jeugdwerkbeleid” wordt ook hier beschreven hoe het jeugdbeleid
gemaakt en uitgevoerd wordt samen met het jeugdwerk, de Jeugdraad, de kinderen en de
jongeren.
Ook dit gedeelte van het plan kwam tot stand na veelvuldige en intensieve contacten van
Jeugddienst, Straathoekwerker en Schepen met vrijwilligers uit al de jeugdverenigingen.
Inspirerend waren de gesprekken gevoerd door jeugddienst & straathoekwerker met de 4
leerlingenraden (3e tot 6e leerjaar) van elke basisschool van Ham, heel wat voorstellen zullen
uitgewerkt worden of zijn reeds uitgevoerd (kookkamp, crossparcours, radiospot maken,
jeugdpromo in de klas). Andere voorstellen of opmerkingen overstegen dit domein maar
werden na vraag bij andere diensten aan de kinderen beantwoord (zie ook Hoofdstuk 2 /
Proces en analyse). In bijlage vind je de resultaten per school.
Naast de officiële contactmomenten zoals de samenkomsten met de Jeugdraad was en is er
ook een geëngageerde Stuurgroep (met daarin een grote vertegenwoordiging vanuit het
jeugdwerk) opgericht waarin de huidige accenten werden geformuleerd. In deze groep
zullen we het jeugdbeleid verder toetsen maar we gaan midden 2012 zeker terug het
jeugdbeleid ‘bebabbelen’ met de 4 leerlingenraden.
De Jeugddienst en de Straathoekwerker verzamelen tijdens hun losse babbels of vele
contactmomenten een schat aan informatie waar het hun taak is om te filteren en de
relevantie naar het beleid terug te koppelen.
Goede contacten tussen de vrijetijdsdiensten zijn essentieel om de vinger aan de pols te
houden. Maar ook een optimale samenwerking tussen jeugdgerelateerde en andere
gemeentelijke diensten zijn zeer belangrijk omdat dit toelaat om bij te sturen indien nodig.
Zo kunnen we participatie aan het jeugdbeleid ruimer laten beleven.

Actie 1: Jeugddienst en Straathoekwerker gaan
midden 2012 terug samenzitten met de leerlingenraden
van de basisscholen.
In een losse sfeer wordt er met de kinderen gebabbeld
over wat hen aanbelangt in Ham. Uit deze gesprekken
proberen we ons beleid meer kindvriendelijk én
doorzichtig te maken. Resultaten kunnen leiden tot
aanpassingen van het JBP.
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Actie 2: Wanneer er in een bestaande buurt (of nieuwe verkaveling) veranderingen
aangebracht worden dan wordt de Jeugddienst & Straathoekwerker betrokken om advies te
geven over speelruimte en ontmoetingsplaatsen voor jeugd. Indien nodig zullen er contacten
gelegd worden met buurtbewoners, jongeren en kinderen om inspraak en participatie in
praktijk om te zetten.
Acties: Ook het jeugdwerk willen we zo sterk mogelijk betrekken bij het jeugdbeleid. Dit
impliceert ook dat er planwijzigingen kunnen en mogen binnen het jeugdbeleid wanneer
hier op aangestuurd wordt. In de Jeugdraad zal het jeugdbeleid regelmatig besproken
worden.
Het JBP ‘11-’13 zal op regelmatige basis in de schijnwerpers worden gezet, ondermeer in Info
Ham en op de site www.jeugdraadham.be .
Het JBP ’11-’13 zal ter inzage liggen in de Bib, het gemeentehuis, het Jeugdhuis en op de
Jeugddienst en is digitaal te raadplegen op www.ham.be/jeugd & www.jeugdraadham.be
Zie ook vorig hoofdstuk onder titel ‘Interactief Bestuur’.
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Doelstelling 6 # Jeugdinformatie
De bestaande initiatieven inzake reclame, infobezorging en communicatiemogelijkheden
behouden. De Jeugddienst, Straathoekwerker, Sportdienst, Bibliotheek, Mobiliteitsdienst,
Sociale Dienst, BKO Patoe, … profileren zich hier steeds als herkenbaar aanspreekpunt
binnen hun werkgebied over de verspreide informatie.

Actie 1: Info Ham en de promozuilen met inschuifborden die in elk kerkdorp voorzien zijn
blijven vaste infokanalen waar ook het jeugdwerk van gebruik kan maken.
Actie 2: De Jeugdkalender/Kindernieuwsbrief uitgegeven door de Jeugddienst wordt
minimum 4x per jaar verspreid via de postbedeling aan alle inwoners van Ham.
Zit onder algemeen budget “Drukwerken van de gemeente” (ook de affiches van djpoolHam, TechnoSoccer en POP in Ham).
Actie 3: De gemeentelijke instanties die kinderen en jongeren informeren zijn herkenbaar
voor de doelgroep. Het is duidelijk naar wie men moet toestappen wanneer men met de
gekregen informatie iets wil doen. Op drukwerk staat op een duidelijke plaats steeds welke
dienst men moet aanspreken en indien nodig welke persoon men moet contacteren.
Actie 4: De website www.jeugdraadham.be wordt beheerd door de Jeugddienst - in
samenspraak met de leden van de Jeugdraad - waardoor nieuwe gegevens onmiddellijk
toegevoegd worden of bestaande info bijgewerkt. De site wordt op vele fronten gepromoot
als centrale én betrouwbare databank voor jeugd in Ham.
Actie 5: Jaarlijks wordt er minstens 1 filmreportage gemaakt over een jeugdactiviteit in Ham.
Deze wordt vertoond op TV Limburg “TV Publiek” en is nadien steeds te bekijken op
www.ham.be . In totaal worden er jaarlijks 6 filmpjes gemaakt over gemeentelijke
evenementen of gebeurtenissen. Zo was er in 2008 een reportage over TechnoSoccer, in
2009 was Springedingdag aan de beurt en in 2010 kwam “25 Jaar Jeugdraad” aan bod. In
2011 staat de 20e Roefeldag aangestipt.
Jaarlijks wordt er € 5000 vastgelegd voor film en andere publiciteit.
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HOOFDSTUK 3 # FINANCIEEL MEERJARENPLAN JBP 2011-2013
Doelstelling

Artikel

Toelichting

Vorige jaren
Prognose komende jaren
Rekening Begroting
2009
2010
2011
2012
2013

UITGAVEN JEUGDWERKBELEID
Doelstelling 1 #
Financiële ondersteuning jeugdwerk
Actie 1: Nominatieve toelagen

Actie 2: Toelagen volgens
subsidiereglement jeugdwerk
Doelstelling 2 #
Dienstverlening naar het Jeugdwerk
Actie 2: Uitleendienst
Actie 3: Papierophaling
Actie 4: Personeelsonkosten
Jeugdconsulent, Administratief Bediende,
Straathoekwerker, vakantiewerker

Doelst. 3 # Toegankelijk jeugdwerk
Actie 1: Drukwerk Jeugdkalenders
Doelstelling 4 # Interactief Bestuur
Acties : Onderzoek & bevragingen

76104/332-02
76105/332-02
76108/332-02
761/332-02

-> dj-poolHam
-> Jeugdraad
-> Speelplein
-> JH De Stip
22 500 toelage
waarvan JH De Stip
3000 nominatief

762/744-51
876/331-01
761/111
761/112
761/113
761/117

10408/123-06

12 750

21 500

12 500

12 500

12 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

1 029,58
?
133 960,91

5 000
20 000
140 990

5 000
27 500
142 000

5 000
27 000
143 000

5 000
27 000
145 000

1818,56

2 000

2 000

2 000

2 000

0

500

0

0

500

Drukwerken
gemeente (24 000)

76103/124-06
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Doelstelling

Artikel

Toelichting

Vorige jaren
Rekening Begroting
2009
2010

Prognose komende jaren
2011

2012

2013

3 000
0

3 000
0

UITGAVEN JEUGDWERKBELEID
Doelst. 5 & 6 # Jeugdwerkinfrastructuur:
Subsidies & Brandveiligheid
Actie: Nieuwbouw & Renovatie
Actie 2: Inventaris -> Structurele ingreep

761/522-52
761/722-60

Renovatie
Nieuwbouw

12 500
0

3 000
0

3 000
0

30 jaar sinds 2006

45 353,76

45 353,76

45353,7

761/123-11

3150
4250
499,31
661,13

3 150
4 250
450
1 200

3 150
4 250
450
1 200

3 150
4 250
450
1 200

3 150
4 250
450
1 200

Doelstelling 8 # Jeugwerkinfrastructuur
Speelplein
Actie 1: Huur tent + verzekering

76108/124-12

1 503,64

1 860

1 900

1 900

1 900

Actie 2: Renovatie dak + brandveiligheid

76108/522-52

0

3000

7000
(19 500)

0

0

Doelstelling 7 # Jeugdwerkinfrastructuur:
Jeugdhuiswerking
Actie 1: Leningslast jeugdhuis
Actie 2: Onkosten nutsvoorzieningen
- Gas
- Elektriciteit
- Water
- Telefoon / Internet

761/125-13
761/125-12
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45 353,76 45353,7

Doelstelling

Artikel

Toelichting

Vorige jaren
Rekening Begroting
2009
2010

Prognose komende jaren
2011

2012

2013

UITGAVEN JEUGDBELEID
Doelstelling 1 # Geïntegreerd J-beleid
Actie 1.1: Open Straatdag

56201/124-02

Jeugddorp
Totaal OSD 32 000

5000

6 000

6000

6000

6000

Actie 1.2: TechnoSoccer

76102/332-02

toelage rekening
Jeugddienst

3 000

3 000
3 500

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

Actie 1.3: Springedingdag & Grote Uitstap

76105/332-02

toelage rekening
jeugdraad

5 400

6 000

6 000

6 000

6 000

Doelstelling 2 # Straathoek in Ham
- werkingsbudget

76102/124-02

Tot eind ’10 met
toelage 2008

0

2 000

1 500

1 500

1 500

- Limburgs Steunpunt SHWerk

76102/332-01

2 500

3 000

2 500

2 500

2 500

?
?

5 000
4 000

5 000
5 000

5 000
4 000

5 000
4 000

0

0

5 000

0

0

3299,96
250
300
384,90
193,14

3 300
250
500
500
750

3 300
250
500
500
750

3 300
250
500
500
750

3 300
250
500
500
750

Doelst.3 # Ruimte voor Jeugd ~ plaats
Actie 1: Onderhoud speelterreintjes

Actie 3: Rondhangplaatsen
- Mobiele voetbalkooi, …
Actie 4: Onderhoud & onkosten
nutsvoorzieningen repetitieruimte

124124/02
124124/06

onder Dienst
Preventie

761/03741-98
76104/125-12
76104/125-15
76104/124-06
76104/125-02
76104/125-06

-> Elektriciteit
-> Water
Onderh. Materiaal
-> Gebouw
-> Gebouw
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Doelstelling

Artikel

Toelichting

Vorige jaren
Rekening Begroting
2009
2010

Prognose komende jaren
2011

2012

2013

UITGAVEN JEUGDBELEID
Actie 5: Uitbouw speeltuin ‘t Vlietje

764/741-98

Actie 7: Vrijwilligersvergoedingen
monitors speelstraten

76102/332-02

Actie 8: Subsidie Stimulans geluidsplan

76106/332-02

Doelst. 4 # Ruimte voor Jeugd ~activ.
Actie 1: Programmatie Jeugddienst
Kindervoorstellingen, films & andere
initiatieven

budget
Jeugddienst

9 994,60

15 000

10 000

17 500

10 000

250

250

250

250

250

0

500

500

500

500

76102/332-02

Onder toelage
Jeugddienst
(13 500)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Actie 2.1: Kids Café

76101/332-02

Er is nog
1 000 beschikbaar
uit toelage 2006

0

0

0

0

500

Actie 2.2: Spelmateriaal

76101/741-98

1 877,95

2 000

1 000

1 000

1 000

Actie 3: DJ-Lab & dj-poolHam

76104/332-02

1 750

1 500

1 500

1 500

1 500

Actie 5: Podiumkansen Hamse bands

76104/331-01

2 725,96

3 000

3 000

3 000

3 000

Doelstelling 5 # Interactief Bestuur
Acties: Onderzoek & bevragingen JBP

76103/124-06

0

500

0

0

500
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Doelstelling

Artikel

Toelichting

Vorige jaren
Rekening Begroting
2009
2010

Prognose komende jaren
2011

2012

2013

UITGAVEN JEUGDBELEID
Doelstelling 7 # Jeugdinformatie
Actie 2: Kindernieuws/Jeugdkalender +
affiches dj-poolHam, Pop in Ham,
TechnoSoccer, …
Actie 5: TV Limburg reportage

10408/123-06

Drukwerken
gemeente(24 000)

Ca
3 000

3 000

3 000

3 000

2 000

10405/123-06

Film & andere
publiciteit (5000)

Ca 700

700

700

700

700

INKOMSTEN JEUGDBELEID
Verhuring repetitieruimte

76104/163-01

2057,50

1 500

2 000

2 000

2 000

Verkoop drank repetitieruimte

76104/161-02

2 789,20

1 300

2 000

2 000

2 000

761/465-48

25 455,87

25 000

25 000

25 000

25 000

Provinciale subsidie Pop in/uit/van Ham

76104/485-01

740

740

740

740

740

Provinciale subsidie dj-poolHam

76105/485-01

740

1 100

1 100

1 100

1 100

Toelage Jeugd(werk)beleidsplan
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Bedankt Stuurgroep!
De opmaak van dit plan gebeurde met
heel wat inspraak. Een belangrijke rol
was weggelegd voor de stuurgroep. In
deze kerngroep werden bevragingen
en vaststellingen besproken en
bediscussieerd. Het vorige
jeugdbeleidsplan werd zorgvuldig
geëvalueerd en afgetoetst. Zo werd dit
nieuwe plan stuk bij stuk opgebouwd
met resultaat.
Daarom willen we de stuurgroep nog
eens uitgebreid bedanken voor hun
medewerking tijdens de gezellige
ontbijtvergaderingen.
In de Stuurgroep werkten mee:
- Manuel Vermeulen (voorzitter JR)
- Frederik Govaerts (Scouts)
- Niels Hermans (Scouts)
- Tijl Reusen (Hampidoe)
- Jochim Noels (losse medewerker)
- Griet Ollevier (Chiro Oostham)
- Liesbeth Vandervoort (Chiro Oostham)
- Jonas Poelmans (Chiro Oostham)
- Vincent Vandevenne (JH De Stip)
- Jonas Heyns (JH De Stip)
- Marijn De Bie (Chiro Genebos)
- John Ooms (JD)
- Eddy Verpoorten (JD)
- Steve Roten (SHWer)
- Danielle Biesemans (Schepen Jeugd)
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Bijlage 1

Subsidiereglement Jeugdwerk Ham
Noot: Algemene tevredenheid over de financiële ondersteuning (situatie 2010) bij de jeugdverenigingen. Ze
krijgen een subsidie op maat maar worden wel nog gestimuleerd om zelf initiatief te nemen.
GR 02 DECEMBER 2010 SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HAM - AANPASSING
Algemene bepalingen:
-

-

het werkjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus.
alle bestaande jeugdwerkinitiatieven worden betoelaagd indien zij voor 1 oktober een
jaarverslag binnenbrengen op de Jeugddienst samen met een ledenlijst van de vereniging en op
het ogenblik van de uitbetaling nog een actieve werking hebben;
om de activiteiten te bewijzen dient er een kopie van de uitnodigingen, het programmaboekje
of andere bewijzen over de activiteiten bijgevoegd te worden;
nieuwe initiatieven die een toelage wensen te ontvangen wenden zich tot de Jeugdraad die
dan zal beslissen of zij voldoen aan de voorwaarden opgelegd in het Decreet van 14 februari
2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en het
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005
en het Decreet van 15 december 2006.
De Algemene Vergadering van de Jeugdraad kan een starttoelage uitkeren aan deze
initiatieven (uit toelage Jeugdraad);

Aangezien niet alle initiatieven op een vergelijkbare basis werken, worden de subsidies in volgende
hoofdstukken verdeeld:

Nominatief:
Speelplein Hampidoe € 4 500
Van de speelpleinmonitors wordt verwacht dat ze minstens 24 namiddagen werking hebben tijdens de
zomer. Er wordt gewerkt met een systeem van vrijwilligersvergoedingen afhankelijk van ondermeer
bijscholing en leeftijd.

dj-poolHam € 1 500
Dit project wordt gecoördineerd vanuit de Jeugddienst ism VZW JH De Stip. Bedoeling is om jongeren met
dj-ambities de kans te geven om workshops te volgen bij lokale lesgevers, repetities in te leggen, publieke
draaikansen aan te bieden en om zelf initiatief te laten nemen om een dj-avond te organiseren. Dit alles
met professionele apparatuur en aan lage prijs (€ 1 per uur repetitie / workshop). Een gedeelte van deze
subsidie wordt gerecupereerd door de gemeente via de Provinciale subsidie “Podiumkansen bands & dj’s”.

Jeugdhuis De Stip VZW € 3 000
De jeugdhuiswerking moet 100 keer per jaar het jeugdhuiscafé open houden en minstens 12 “speciale”
activiteiten organiseren waarvan 4 live optredens (groepen en/of dj’s).
Wanneer JH De Stip & Speelplein Hampidoe hun verplichtingen niet nakomen kan de Algemene
Vergadering van de Jeugdraad aan het gemeentebestuur adviseren om slechts een bepaald % van de
voorziene subsidies uit te betalen.
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Jeugdraad (€ 3 500)
Ook hier worden voorwaarden gesteld:
- jaarlijks een activiteit inrichten samen met de verenigingen (voor leiding en leden maar ook
toegankelijk voor kinderen en jongeren die niet aangesloten zijn bij het jeugdwerk, bijvoorbeeld
een pretparkbezoek);
- opleidings- of vormingsmomenten verzorgen;
- initiatieven nemen ism jeugddienst (bijv. jeugdraadkwis, kindernamiddag)
Nieuwe initiatieven ondersteunen + financiën
Nieuwe jeugd(werk)initiatieven of jongereninitiatieven kunnen een startbudget verkrijgen wanneer
de Algemene Vergadering van de Jeugdraad hiervoor toestemming verleent.
Projectsubsidie
Hiervoor wordt verwezen naar het reglement “Projectsubsidie culturele activiteiten, manifestaties en
evenementen”.
-> www.ham.be / cultuur / ondersteuning

Puntensysteem
Alle andere bestaande jeugdwerkinitiatieven die niet nominatief betoelaagd worden kunnen subsidies
krijgen via volgend systeem dat werkt met het aantal behaalde punten in het jaarverslag.
De jaarverslagen worden opgemaakt op de hiervoor voorziene formulieren door de jeugddienst ter
beschikking gesteld en dienen tijdig binnengebracht te worden bij de Jeugddienst (voor 1 oktober). Ze zijn
vergezeld van alle nodige informatie (zie boven).
De verenigingen die hier beroep op kunnen doen zijn Chiro Genebos, Chiro Oostham, KLJ Oostham,
Jeugdtheater Krnotsj, KSA-Chiro Ham, Plussers Ham en Scouts Genendijk (inventaris erkende
jeugdverenigingen 2010).

Kadervorming (€ 2 000)
* 2 rubrieken:
A. volgen van cursussen (hulpmonitor, monitor, hoofdmonitor,.......)
B. inrichten van vorminggevende activiteiten met begeleiding door deskundigen, openstaand voor
iedereen; bijv. verkeersveiligheid, drugs, alcohol, verslaving, milieu, racisme, werkloosheid of iets
specifiek naar het verenigingsleven.



Reglement van betoelaging:

1. De tussenkomst zal nooit meer bedragen dan de totaal gemaakte kosten.
2. Men dient actief te zijn in een Hamse vereniging (A).
3. Uiterlijk 1 oktober (na het werkjaar) dient er een bewijs van deelname door de organisator (A) of
een gedetailleerd verslag van de activiteit (B) binnengebracht te worden bij de Jeugddienst. In
dit verslag dient een opsomming en rechtvaardiging van de gemaakte kosten te zitten
aangevuld met een deelnemerslijst, behandelde onderwerpen en financieel overzicht van de
activiteit(en).
4. Indien het een bijscholingscursus betreft waarvoor men geen “diploma” ontvangt, dient men
een verslag te maken dat bevat naam en functie van de inrichter, behandelde onderwerpen,
gemaakte kosten en aantal deelnemers.
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Prioriteit EHBO-vorming:
2 Extra punten jaarwerking voor elke leider met een EHBO-basisattest dat maximaal 1,5 jaar geleden
afgeleverd werd, een EHBO-brevet is 3 jaar geldig.
10 punten worden bij de jaarwerking bijgeteld indien 60% van de leiding een EHBO-basisattest bezit.
Jaarlijks zal er door de Jeugdraad een opfrissingscursus worden ingelegd ism het Rode Kruis Ham in
opvolging van de gratis EHBO-koffers en basiscursus van 2007.

Opmerking 1: Indien er voor deze rubriek minder dan € 2 000 onkosten gemaakt worden door de
jeugdverenigingen dan wordt het resterend bedrag bij de jaarwerking opgenomen en verdeeld volgens de
daar behaalde punten.
Opmerking 2: Indien de € 2 000 overschreden wordt zal het ontbrekende bedrag het jaar nadien apart
voorzien worden. Elk vormingsmoment zoals hierboven omschreven zal uiteindelijk integraal worden
terugbetaald in volgorde van ontvangst door de jeugddienst.
Opmerking 3: Speelplein Hampidoe & JH De Stip VZW hebben ook recht op terugbetaling “kadervorming”
maar vallen buiten het puntenstelsel (nominatief betoelaagd).

JAARWERKING JEUGDVERENIGINGEN (€ 8 500)
* De berekening geschiedt als volgt:
- iedere vereniging ontvangt een basistoelage van € 200 uitgezonderd Jeugdtheater Krnotsj (€900) daar zij
in vergelijking met de andere initiatieven meer vormende activiteiten organiseren.
- het resterend bedrag wordt uitgerekend aan de hand van het aantal behaalde punten per vereniging.
* Men ontvangt 1 punt per dagdeel werking per leeftijdsgroep; onder dagdeel verstaan we
minimum 2 uren activiteit in de voormiddag, namiddag, avond of nacht.
* Verenigingen die zelf een ledentijdschrift uitbrengen, ontvangen 5 punten per uitgave. In dit
tijdschrift verschijnt vooral info over de eigen vereniging.
* Er worden geen punten toegekend voor activiteiten die bedoeld zijn om geld te verdienen over de
eigen vereniging (bal, fuif, eetdag, ..) en voor vergaderingen die dienen om de werking voor te
bereiden.
* Per aangesloten lid ontvangt men eveneens 1 punt en 10 punten per leid(st)er die een attest van
(hulp/hoofd)monitor kan voorleggen.
- bij het jaarverslag dienen eveneens een recente ledenlijst en bewijzen van de activiteiten gevoegd te
worden (programmaboekje, uitnodigingen, folders,..).
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KAMPVERGOEDINGEN (€ 6 500)
* De kampen die betoelaagd worden via deze rubriek beslaan een periode van minstens 4 kalenderdagen.
Een voorkamp wordt niet meegerekend en er wordt slechts één kamp per vereniging per werkjaar
betoelaagd.
* Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient iedere vereniging voor 1 oktober een gedetailleerd
verslag op de hiervoor voorziene formulieren bij de jeugddienst binnenbrengen dat o.a. bevat:
- plaats en data van het kamp
- deelnemerslijst kinderen en leiding
- volledige beschrijving van alle activiteiten per leeftijdsgroep
- gedetailleerd financieel overzicht van het volledige kamp
- huurcontract kampplaats
* De berekening gebeurt als volgt:
1. Er wordt per vereniging een forfaitair bedrag van € 25 per nacht uitbetaald.
2. Het resterend bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal deelnemers (leiding en kinderen) en
de tijdsduur van hun verblijf.

WEEKENDS (€ 2 000)
De berekening gebeurt op dezelfde wijze als de kampvergoeding.
Ook leidersweekends tellen hiervoor mee.
Per weekend wordt er een bewijs van de verhuring binnengebracht samen met een ledenlijst van de
deelnemers aan dit kamp.
Per nacht ontvangt de vereniging € 25 en het resterend bedrag wordt verdeeld aan de hand van het
aantal behaalde punten zoals dat uitgelegd werd in het vorige punt “kampvergoeding”.

Huursubsidie (€ 500)
Vanaf 2005 wordt er elk jaar € 500 huursubsidie voor jeugdwerkinitiatieven voorzien (dit bedrag valt onder
de algemene toelage voor de jeugdverenigingen = 22 500 euro); dit wordt gebruikt voor verenigingen die
steeds infrastructuur moeten huren voor hun activiteiten. Tot nu toe komt enkel Jeugdtheater Krnotsj hiervoor
in aanmerking. Indien er later andere initiatieven zouden bijkomen dan kan dit bedrag verhoogd worden.
Om hier van te genieten dienen bij het jaarverslag de bewijzen gevoegd te worden van de betalingen van
de lokalen. De huursubsidie zal nooit meer bedragen dan de gemaakte kosten.

UITBETALINGSWIJZE
De Jeugddienst verbindt er zich toe onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen om deze subsidies uit te
tellen na het verstrijken van de datum van binnenbrengen van de verslagen (01.10). Dit op voorwaarde dat
alle aanvragen ingediend zijn.
Het College van Burgemeester en Schepenen zal deze subsidies overmaken na een schriftelijk advies tot
uitbetaling door de jeugdraad .
Het College van Burgemeester en Schepenen keert deze subsidies uit voor 31.12 van het lopende
kalenderjaar mits goedkeuring door de gemeenteraad van het budget.
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Bijlage 2

Reglement Renovatie en nieuwbouw jeugdinfrastructuur
GR 02 SEPTEMBER 2003 GOEDKEURING
REGLEMENT RENOVATIE JEUGDINFRASTRUCTUUR
Gelet op het feit dat het van belang is om over een reglement te beschikken dat jeugdverenigingen, die
jeugdinfrastructuur huren gelegen op gronden eigendom van de gemeente, op gelijke voet zal betoelagen
voor het uitvoeren van renovaties of onderhoudswerken aan jeugdinfrastructuur.
Gelet op het feit dat er hiervoor een procedure dient uitgewerkt te worden die het mogelijk maakt over
objectieve gegevens te beschikken om deze renovaties of onderhoudswerken te kunnen beoordelen.
Gelet op het advies van de Gemeentelijke Jeugdraad dd. 9 maart 2003.
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet.

BESLUIT

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van reglement betreffende renovatie van
jeugdinfrastructuur.
Artikel 2: De Gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen om het volgend reglement goed te
keuren.
Artikel 3: Basisvoorwaarden
Het reglement voor de betoelaging van jeugdverenigingen inzake renovaties of onderhoudswerken aan
jeugdinfrastructuur, gelegen op gronden waar de gemeente eigenaar van is of deze gronden in erfpacht
heeft, wordt vastgesteld als volgt:
De jeugdvereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van de gemeente Ham en
erkend zijn door de Gemeentelijke Jeugdraad.
Alle infrastructuurwerken kunnen in aanmerking komen indien ze uitgevoerd worden op gronden waar de
gemeente eigenaar van is of deze gronden in erfpacht heeft.
Artikel 4: Procedure
1. De subsidieaanvraag moet voor 1 september van het jaar voorafgaand aan de start van de
werken ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college zal dan een besluit nemen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Deze
aanvraag is vergezeld van:
a. Een omschrijving van de werken met een grondplan / schets
b. Motivatie van de werken
c. Vermoedelijke start- en einddatum van de werken
d. Gedetailleerde kostenraming
e. Verslag over informeel gesprek met Dienst Stedenbouw

2. Op basis van deze gegevens wordt door de Technische Dienst een raming van de kosten
gemaakt (zowel materiaal als uurloon) dewelke gebruikt worden om een bedrag in de begroting
te voorzien. De toelage kan maximum 50 % bedragen van het schattingsverslag, met een
maximum van 12.500 euro.
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3. Voor 1 oktober van het lopende dienstjaar vraagt het college advies aan de Technische Dienst
(zie vorig puntje) en de Gemeentelijke Jeugdraad. De Jeugdraad ontvangt tijdens de maand
september alle aanvragen om toelagen te ontvangen en zal hierover een advies uitbrengen
aan het college van burgemeester en schepenen.
4. Indien het advies van de Gemeentelijke Jeugdraad en de Technische Dienst gunstig is wordt er
door het college van burgemeester en schepenen aan de aanvrager een princieptoezegging
gedaan, dit voor 31 december van het lopende dienstjaar, met het maximumbedrag dat de
subsidie zal bedragen, gebaseerd op het schattingsverslag van de Technische Dienst.
Tevens wordt er een bedrag ingeschreven in de begroting
5. De vereniging dient daarop een plan in en doet een bouwaanvraag bij de Technische Dienst.

Artikel 5: Bedrag
Het bedrag van de toelage bedraagt 50 % van de werkelijk uitgevoerde werken met een maximum van
12.500 euro over een periode van 3 jaar; de start is voorzien in het jaar dat de eerste toelage wordt
uitgekeerd.
Artikel 6: Uitbetaling van het bedrag
Na goedkeuring van de begroting en van de Dienst Stedenbouw wordt er een startbedrag van 500 euro
aan de jeugdvereniging uitgekeerd als werkingsbudget bij de aanvang der werken. De jeugdvereniging
brengt het college van burgemeester en schepenen schriftelijk op de hoogte van de aanvangsdatum van
de werken. De definitieve toelage die de gemeente aan de jeugdvereniging zal overmaken wordt
vastgesteld aan de hand van facturen en betalingsbewijzen van de werkelijk uitgevoerde werken, zonder
daarbij het goedgekeurde bedrag van de toelage te overschrijden.
De uitbetalingen gebeuren, via een overschrijving, op basis van binnengebrachte facturen.
Artikel 7: Kredieten
De toelagen worden aangerekend op de kredieten, daartoe in de begroting ingeschreven onder artikel
76101.522.52 genaamd 'Buitengewone toelage aan de jeugdverenigingen'.
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GR 02 SEPTEMBER 2003 GOEDKEURING
REGLEMENT SUBSIDIERING NIEUWBOUW JEUGDINFRASTRUCTUUR
Gelet op het feit dat het van belang is om over een reglement te beschikken dat jeugdverenigingen, die
jeugdinfrastructuur huren gelegen op gronden eigendom van de gemeente, op gelijke voet zal betoelagen
voor het uitvoeren van nieuwbouw van jeugdinfrastructuur.
Gelet op het feit dat er hiervoor een procedure dient uitgewerkt te worden die het mogelijk maakt over
objectieve gegevens te beschikken om deze nieuwe bouwwerken te kunnen beoordelen.
Gelet op het advies van de Gemeentelijke Jeugdraad dd. 9 maart 2003.
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet.
BESLUIT
Artikel 1: De Gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van reglement betreffende nieuwbouw
jeugdinfrastructuur.
Artikel 2: De Gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen om het volgend reglement goed te
keuren.
Artikel 3: Basisvoorwaarden
Het reglement voor de betoelaging van jeugdverenigingen voor nieuwbouw van jeugdinfrastructuur,
gelegen op gronden waar de gemeente eigenaar van is of deze gronden in erfpacht heeft, wordt
vastgesteld als volgt:
De jeugdvereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van de gemeente Ham en
erkend zijn door de Gemeentelijke Jeugdraad.
Alle infrastructuurwerken kunnen in aanmerking komen indien ze uitgevoerd worden op gronden waar de
gemeente eigenaar van is of deze gronden in erfpacht heeft.
Artikel 4: Procedure
1

De subsidieaanvraag moet voor 1 september van het jaar voorafgaand aan de start van de
werken ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college zal dan een besluit nemen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Deze
aanvraag is vergezeld van:
f.

Een omschrijving van de werken met een grondplan / schets

g. Motivatie van de werken
h. Vermoedelijke start- en einddatum van de werken
i.

Gedetailleerde kostenraming

j.

Verslag over informeel gesprek met Dienst Stedenbouw

2

Op basis van deze gegevens wordt door de Technische Dienst een raming van de kosten
gemaakt (zowel materiaal als uurloon) dewelke gebruikt worden om een bedrag in de begroting
te voorzien. De toelage kan maximum 50 % bedragen van het schattingsverslag, met een
maximum van 50.000 euro.

3

Voor 1 oktober van het lopende dienstjaar vraagt het college advies aan de Technische Dienst
(zie vorig puntje) en de Gemeentelijke Jeugdraad. De Jeugdraad ontvangt tijdens de maand
september alle aanvragen om toelagen te ontvangen en zal hierover een advies uitbrengen
aan het college van burgemeester en schepenen.

4

Indien het advies van de Gemeentelijke Jeugdraad en de Technische Dienst gunstig is wordt er
door het college van burgemeester en schepenen aan de aanvrager een toezegging gedaan,
dit voor 31 december van het lopende dienstjaar, met het maximumbedrag dat de subsidie zal
bedragen, gebaseerd op het schattingsverslag van de Technische Dienst.
Tevens wordt er een bedrag ingeschreven in de begroting

5

De vereniging dient daarop een plan in en doet een bouwaanvraag bij de Technische Dienst.
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Artikel 5: Bedrag
Het bedrag van de toelage bedraagt 50 % van de werkelijk uitgevoerde werken met een maximum van
50.000 euro over een periode van maximaal 10 jaar; de start is voorzien in het jaar dat de eerste toelage
wordt uitgekeerd.
Artikel 6: Uitbetaling van het bedrag
Na goedkeuring van de begroting en van de Dienst Stedenbouw wordt er een startbedrag van 2.500 euro
aan de jeugdvereniging uitgekeerd als werkingsbudget bij de aanvang der werken. De jeugdvereniging
brengt het college van burgemeester en schepenen schriftelijk op de hoogte van de aanvangsdatum van
de werken. De definitieve toelage die de gemeente aan de jeugdvereniging zal overmaken wordt
vastgesteld aan de hand van facturen en betalingsbewijzen van de werkelijk uitgevoerde werken, zonder
daarbij het goedgekeurde bedrag van de toelage te overschrijden.
De uitbetalingen gebeuren, via een overschrijving, op basis van binnengebrachte facturen.
Artikel 7: Kredieten
De toelagen worden aangerekend op de kredieten, daartoe in de begroting ingeschreven onder artikel
76101.522.52 genaamd 'Buitengewone toelage aan de jeugdverenigingen'.
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Bijlage 3

Reglement Repetitieruimte
CBS 29 april 2002
GOEDKEURING PLANNEN, GEBRUIKERSREGLEMENT EN KOSTPRIJSBEGROTING VOOR DE VERBOUWING VAN DE
OUDE WERKPLAATSEN TOT REPETITIELOKAAL.
De gemeente Ham stelt een dubbele repetitieruimte ter beschikking aan muzikanten met als doel de
actieve muziekbeoefening in groepsverband te stimuleren. Deze repetitieruimte is gelegen in de
Heerbaanstraat.
Voorwaarden
Iedereen die het reglement onderschrijft kan gebruik maken van de repetitieruimte.
Elke muziekgroep die gebruik wenst te maken van de repetitieruimte duidt een meerderjarige
contactpersoon aan. De namen en adressen van de leden van de groep worden bezorgd aan de
Jeugddienst.
Groepen die kiezen voor het jaartarief krijgen voorrang bij de huur van een materiaalkot. Zij kunnen ook
repetitie-uren vastleggen voor een gans jaar.
Iedere groep die regelmatig gebruik maakt van de repetitieruimte verplicht zich ertoe om jaarlijks één maal
gratis op te treden op een activiteit van de gemeente Ham.
Huur / opening
De repetitieruimte wordt per uur verhuurd aan groepen of individuen. In de repetitietijd zit de opbouw en
afbraak inbegrepen. De volgende tarieven gelden:
- Uurtarief
2,5 euro per uur
- Beurtenkaart
50 euro voor 25 uren
- 1/2 jaartarief
225 euro voor 6 uren per week gedurende 1/2 jaar
OF 3 uren per week gedurende 1 jaar
- jaartarief
400 euro voor 6 uren per week gedurende 1 jaar
- materiaalkot
2,5 euro per week
Boeking
De verhuur van de repetitieruimte gebeurt via de Jeugddienst. Voor een boeking dien je je steeds
persoonlijk aan te melden en wordt de huurprijs onmiddellijk contant betaald. Afzeggen van geboekte uren
kan tot 7 dagen voorafgaand aan de vastgelegde uren.
Aansprakelijkheid
De huurder (=contactpersoon) is aansprakelijk voor aangebrachte schade aan de materialen en de
ruimtes. De huurder mag de repetitieruimte niet onderverhuren aan derden.
Bij diefstal, verlies of schade aan persoonlijke apparatuur kan de gemeente Ham niet verantwoordelijk
gesteld worden.
Huishoudelijk Reglement
De contactpersoon dient na elke repetitie het logboek in te vullen. Indien er schade aan de repetitieruimtes
/ materialen is of er ontbreken materialen moet steeds de Jeugddienst verwittigd worden.
Na elke repetitie moet de ruimte proper worden achtergelaten. Dit betekent geen vuilnis (blikjes, flesjes…)
achterlaten en alle apparatuur uitschakelen en opbergen.
Bij vertrek moet het alarm in werking gesteld worden tenzij er nog andere groepen aan het repeteren zijn.
Het is verboden te roken en te eten in de repetitieruimte.
De huurders tonen respect voor de buurt. Tijdens het repeteren worden de deuren dicht gehouden.
Bij vernielingen worden er financiële sancties genomen: de vernieler betaalt. Bij overtredingen volgt een
schriftelijke waarschuwing.
Jeugddienst: 013 61 10 66~67 # jeugddienst@ham.be / Stipstraat 2 (in JH De Stip)
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Bijlage 4

Wie is wie in het Hamse jeugdlandschap?
Infokaart Jeugd(werk)

3945 Ham
WieWatWaarWanneer-fiche # oktober 2010
Chiro Tijl & Nele Oostham - Lokaal achter voetbalveld Warande, Bremstraat 7
Website: www.chiro-oostham.tk
Werking op zondag om de twee weken van 14.00 tot 17.00 uur / Vanaf 6 jaar
-> Geert Gaethofs – Kwamol 55 / 0498 64 71 71 # geert_gaethofs@hotmail.com

Chiro Genebos – Lokaal naast Hamse Dansklub, Bergstraat z/n
Werking elke zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur / Vanaf 6 jaar
-> Marijn De Bie – Robijnsstraat 25 / 013 67 64 82 # marijn.debie@hotmail.com
Jeugdtheater Krnotsj – Zaal De Zille, Dorpsstraat 15
Wekelijks werking, behalve in de schoolvakantie / Vanaf 5e leerjaar
-> Frans Hoes – Bremstraat 5b / 0472 57 75 15 # frans.hoes2@telenet.be
Scouts Genendijk – Lokaal naast FC Rio, Kerkstraat 4b
Website: www.scoutsgenendijk.be
Werking elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur / Vanaf 6 jaar
-> Frederik Govaerts – Robijnsstraat 29 / 0474 45 11 91 # free_govaerts@hotmail.com
KLJ Oostham – Lokaal in kelder Kristoffelheem, Schoolstraat 10
Website: www.kljoostham.be
Werking op zaterdag om de twee weken van 14.00 tot 17.00 uur / Vanaf 6 jaar
-> Leila Coomans - Heesterstraat 9 / 0472 52 48 73 # leicoo@hotmail.com
KSA-Chiro Ham – Lokaal Boemerang, Genebemdestraat z/n
Werking elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur / Vanaf 6 jaar
-> Loes Wilms – Genebemdestraat 25 / 0474 48 59 88 # loeswilms12@hotmail.com

Plussers Ham – Lokaal Boemerang, Genebemdestraat z/n
Website: www.plussersham.be
Werking 1x per maand + 4x per jaar op weekend / Vanaf 13 jaar
-> Patrick Bosmans – Heidestraat 113a / 0478 246 859 # patrick.bosmans6@telenet.be
Jeugdhuis De Stip vzw – Stipstraat 2
Website: www.stip.be
Open elke vrijdag en zaterdag (vakantie ook op woensdag) vanaf 20.00 uur / Vanaf 15 jaar
-> Vincent Vandevenne – Luikersteenweg 16/4 Hasselt / 0479 70 44 78 #
vincent.vandevenne@gmail.com

dj-poolHam – DJ-LAB in JH De Stip
Website: www.djpoolham.be
Project ter ondersteuning van de lokale dj en de jeugdhuiswerking
-> Jeugddienst – Dorpsstraat 17 / 013 61 10 67 # john.ooms@ham.be
-> Lesgevers: Rutger Rutten 0476 91 91 32 & Dieter Van Den Bosch 0485 34 20 80
Speelplein Hampidoe – Lokaal achter voetbalveld Warande, Bremstraat 8
Werking doorlopend tijdens weekdagen van 5 juli tot 6 augustus 2010 / Vanaf 3 jaar
-> Tijl Reusen – 0496 41 70 12 # tijl.reusen@telenet.be
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Kids Café & Tienerwerking – Uitvalsbasis JH De Stip
Indien ingelegd op woensdagnamiddag + speciale activiteiten
-> Jeugddienst – Dorpsstraat 17 / 013 61 10 67 # john.ooms@ham.be
of Steve Roten – Dorpsstraat 17 / 0472 60 34 84 # straathoekwerker@ham.be

Kindercentrum Ham
Op zoek naar opvang? Vragen over opvoeding?
Maandag 09.00 tot 10.00 & 17.30 tot 19.00 uur / Dinsdag 09.00 tot 12.00 & 16.00 tot 18.00 uur /
Woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
-> 013 46 20 09 # kindercentrum@ham.be / www.meldpuntkinderopvang.be

Buitenschoolse Kinderopvang Patoe – Lokaal Klaverblad, Wilgenstraat 1
Website: www.vdkomma.be - klik Komma, klik Patoe
Voor en na schooltijd, en tijdens de vakanties / Vanaf 2,5 jaar
-> Katrien Saenen / 013 53 11 56 of 0473 53 79 35 # patoe@vdkomma.be

Opvoedingswinkel West-Limburg – Bibliotheek, Dorpsstraat 15
Maandag 10.00 tot 12.00 uur / Dinsdag 18.00 uur tot 20.00 uur
-> 0496 87 81 50 # info@opvoedingswinkelwestlimburg.be www.opvoedingswinkelwestlimburg.be
Jeugddienst

– Bureau in Jeugdhuis De Stip, Stipstraat 2
Open tijdens kantooruren van het gemeentehuis en bij aanwezigheid van de jeugdwerkers
-> 013 61 10 66 # jeugddienst@ham.be/eddy.verpoorten@ham.be/john.ooms@ham.be

Jeugdraad Ham – Vergaderingen in Jeugdhuis De Stip, Stipstraat 2
Website: www.jeugdraadham.be
Groepeert de jeugdverenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor de Hamse jeugd
De Jeugdraad is een belangrijke schakel in de uitvoering van het Hamse jeugdbeleid
-> Manuel Vermeulen – Dwarsstraat 4 / 013 66 63 66 # vermeulen_manuel@skynet.be
Straathoekwerker – Bureau in Jeugdhuis De Stip, Stipstraat 2
Variabele uren
-> Steve Roten / 0472 60 34 84 of 013 61 10 68 # straathoekwerker@ham.be
Gemeentelijke Repetitieruimte – achter De Zille, Heerbaanstraat 6
-> Jeugddienst / 013 61 10 66 # jeugddienst@ham.be / eddy.verpoorten@ham.be

Sportdienst – Bureau achteraan gemeentehuis, Dorpsstraat 19
Open tijdens kantooruren gemeentehuis
-> 013 61 10 10 # sportdienst@ham.be

Cultuurdienst / Toerisme – Bureau voorkant gemeentehuis, Dorpsstraat 19
Feestloket / Uitleendienst / Zaalbeheer
Open tijdens kantooruren gemeentehuis
-> 013 61 10 12 # cultuur@ham.be / 013 61 10 15 toerisme@ham.be

Bibliotheek – De Zille, Dorpsstraat 15
Maandag 10.00 - 12.00 uur / Dinsdag 18.00 - 20.00 uur / Woensdag 13.00 - 17.00 uur
Donderdag 18.00 - 20.00 uur / Vrijdag 18.00 - 20.00 uur / Zaterdag 10.00 - 12.00 uur
-> 013 61 10 60 # ham@bibliotheek.be
Schepen van Jeugd
Spreekuur op het gemeentehuis elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur
-> Danielle Biesemans – Genebemdestraat 25a / 013 66 56 91 # danielle.biesemans@ham.be
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Bijlage 5: Resultaten bevraging van de 4 basisscholen

Samenvatting Bevraging BS De Sterre KWM 2010
Antwoorden op jullie antwoorden van John Jeugddienst en Steve Straathoekwerker.
1. Wat vinden jullie niet zo fijn in Ham?
- geen zwembad !!!: dit zal er helaas niet direct komen. Is heel duur, ook nadien als het gebruikt
wordt. In Heppen en Tessenderlo kan je vrij snel geraken.
- te weinig groen op het gemeenteplein: in de lente worden hier bloembakken geplaatst, we vragen
aan de gemeente of er meer groen kan komen.
- de drukke weg: eind volgend jaar gaan er grote werken gebeuren. De weg wordt helemaal
vernieuwd vanaf de brug tot aan de lichten in Oostham. De fietspaden worden veiliger en de
vrachtwagens moeten langs een andere weg. Enkel vrachtwagens die in Ham moeten zijn mogen
hier nog over rijden.
- te veel afval op de grond / in natuur : jullie kinderen kunnen alvast zelf het goede voorbeeld geven
door het zelf op te rapen en in de vuilbak te steken. Dan leren de grote mensen hoe het moet. Maar
als er nu ergens echt veel afval ligt mag je dit melden aan de gemeente. In het maandelijkse
infoboekje kan je een meldingskaart invullen, als je deze in het gemeentehuis (of brievenbus) aflevert
komt je vraag of opmerking bij de juiste persoon terecht. Er is zelfs 1 gemeentelijke werkman die de
hele dag niets anders doet dan afval op te ruimen!
Heel gek maar waar: in de buurt van vuilbakken ligt het meeste afval of worden er huisvuilzakken en
andere troep gedumpt (zie blikvangers langs toeristisch fietspad).
- weinig zithoeken: als je in je buurt een zitbank wil kan je deze ook weer aanvragen via de
meldingskaart in het infoboekje. Enkel aanvragen als veel mensen of kinderen deze echt gaan
gebruiken!
- hondendrollen op fietspad en voetpad: spijtig dat er baasjes zijn die zich hier niets van aantrekken.
Als de politie dit ziet kunnen ze een boete krijgen!
- in sommige straten is het gevaarlijk en rijden ze te snel: als veel mensen in je straat graag
verkeersdrempels willen is dit soms mogelijk. Met bijvoorbeeld een naamlijst kan je papa of je mama
dit kenbaar maken aan de gemeente. Maar je kan niet overal drempels leggen, de autobestuurders
moeten in de eerste plaats zelf voorzichtiger zijn en het verkeersreglement volgen!
- Veldhoven + Bergstraat is een gevaarlijke weg: dit jaar wordt deze weg vernieuwd. Er komen
fietspaden vanaf het ronde punt aan de fabriek tot aan het ronde punt aan “Den Anglo” … werd
ons verteld door de gemeentelijke verkeersexpert Tom Renders.
- meer speeltuigen in de buurt: deze zijn duur en ze moeten regelmatig gecontroleerd worden. 1
speeltuigje word je al snel beu. Daarom breiden we liever de speeltuin in ’t Vlietje uit zodat je lang en
met veel speeltoestellen kan spelen op 1 plaats (= midden van onze gemeente). Dit jaar komt er nog
een grote schuifaf, een schaduwzeil en een babyschommel bij. De volgende jaren proberen we nog
meer nieuwe toestellen te plaatsen. Ook de hindernisbaan in het bosje (achter de tennisvelden)
gaan we uitbreiden.
Vorig jaar werden de kabelbaan, de reuzenschommel en de hindernisbaan geplaatst. Dit kostte
samen bijna 19.000 euro.
!!! Soms is er in je buurt wel kans om iets speciaal te doen. Als er in je buurt grote vraag en
medewerking is naar bijvoorbeeld een hanghut, voetbalkooi, … dan kan de straathoekwerker (Steve
Roten) jullie misschien wel helpen. Hij heeft ook meegeholpen aan de overdekte voetbalkooi in
Oostham. Hier was de volledige buurt - met alle jongeren & kinderen - betrokken.
Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)

pagina 49

- meer om te spelen in Genebos: zie vorige antwoord
- meer huizen ipv zoveel appartementen / bossen verdwijnen
- de naam is niet geweldig: tja, deze naam zal niet snel veranderen. Ham is een fusiegemeente en
bestaat uit Kwaadmechelen en Oostham. Namen die heel lang geleden uitgevonden zijn. Men kan
niet zomaar Kwaadmechelen in Westham veranderen, al is dit geen slecht idee …
2. Wat vinden jullie wel fijn in Ham?
- Sporten en spelen in ’t Vlietje, Springedingdag, Roefeldag, Open Straatdag, Kids Café in De Stip,
sportclubs, veel jeugdbewegingen, activiteiten voor de jeugd, een aantal winkels, de bossen…
3. Hebben jullie voorstellen of een schitterend idee waardoor Ham nog plezanter kan worden?
- Cinema: tijdens de schoolvakanties toveren we De Stip steeds een paar keer om tot een cinema.
Met films voor kleine en grote kinderen. Filmtips mag je altijd doorgeven aan de jeugddienst.
- Mc Donalds - Pizza Hut – Restaurant – Pretpark - Grote winkels (kledij, speelgoed, electro) – Bowling
– Binnenspeeltuin … : deze grote zaken gaan zich meestal vestigen in de steden of waar heel veel
mensen wonen. Dit is iets wat volwassen mensen (zelfstandigen) of bedrijven zelf beslissen.
- Meer kledingwinkels & speelgoedwinkels: misschien als het plein aan de kerk aangepast is? Er zal
de komende jaren gewerkt worden aan de grote weg en het kerkplein gaat ook veranderen. Zo
kunnen er nieuwe winkels bijkomen.
- Bankjes tegenover het kerkhof op het grasveld: zie meldingskaart Info Ham.
- Meer activiteiten voor pubers: Kids Café, jeugdbewegingen, Tienercafé, sportclubs, sportkampen,
… zijn er, ideeën steeds welkom bij de jeugddienst.
- Het podium in De zille moet vernieuwd worden: dit gebeurt deze zomer.
- Kinderen (meer) op bezoek in het bejaardentehuis: best met je klas/school.
- Zwembad met glijbaan / middelbare school / meer en grotere kermissen
- Kinderactiviteiten in de vakantie: er zijn al heel wat sportkampen, films en voorstellingen in De Stip,
speelplein, jeugdbewegingen die op kamp gaan, …
- Kookkamp: goed idee! We hebben navraag gedaan bij een vereniging die dit organiseert maar
dit was niet goedkoop. We zijn op zoek naar een andere oplossing zodat we dit jaar nog een kook-2daagse kunnen inrichten.
- “Kom” (half-pipe) op het skatepark: Kan nog wel enkele jaren duren maar we zijn er mee bezig.
Ook hier gaat het over een dure investering.
- Zandpaadje tussen Poststraat en Rozenlaan verharden: komt in orde. Dit wordt binnenkort
geasfalteerd. De burgemeester moet nog 1 ding in orde brengen en dan gaat dit snel gebeuren.
Hopelijk voor het begin van het nieuwe schooljaar?
- Eigen TVzender: goed idee. Op de website van Ham is er reeds “Ham in beeld” met filmpjes over
activiteiten in onze gemeente. Op www.jeugdraadham.be willen we voor eind dit jaar jeugdige
filmpjes uit Ham via YouTube verzamelen. Meer info volgt!
a. Hoe komen jullie te weten wat er te doen is voor Hamse kinderen?
- Via foldertjes, posters in de winkel, buitenspeeldag op TV, infoblad van Ham, “Kindernieuws”, …
b. Hoe kunnen wij de kinderactiviteiten beter bij jullie bekend maken?
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- Via folders/flyers en in het gemeentelijk infoboekje / briefjes in de brievenbus: sportdienst, jeugddienst,
bibliotheek doen dit reeds en 4x per jaar verspreiden we Kindernieuws in elke brievenbus. Ook je
leraar/lerares krijgt steeds een exemplaar zodat dit misschien in de klas ter sprake kan komen.
- Via school / meer affiches: we zullen per klas telkens een affiche bezorgen met Kindernieuws.
- e-mails: als we jullie mail hebben is dit geen probleem. Dit is eenvoudig: je stuurt een mail naar
jeugddienst@ham.be met vermelding “Kindernieuws”, dan krijg je regelmatig nieuws over wat er te doen is
in Ham. Misschien dat je dit met al je klasgenoten kan afspreken?
- een groot bord / Jeugdboekje / TV reclame

Samenvatting Bevraging BS De Sterre Genendijk 2010
Antwoorden op jullie antwoorden van John Jeugddienst en Steve Straathoekwerker.
1

Wat is er niet zo fijn in Ham?
- te veel afval op de grond: Jullie kinderen kunnen alvast zelf het goede voorbeeld geven door het
zelf op te rapen en in de vuilbak te steken. Dan leren de grote mensen hoe het moet. Maar als er nu
ergens echt veel afval ligt mag je dit melden aan de gemeente. In het maandelijkse infoboekje kan
je een meldingskaart invullen, als je deze in het gemeentehuis (of brievenbus) aflevert komt je vraag
of opmerking bij de juiste persoon terecht. Er is zelfs 1 gemeentelijke werkman die de hele dag niets
anders doet dan afval opruimen!
Heel gek maar waar: in de buurt van vuilbakken ligt het meeste afval of worden er huisvuilzakken en
andere troep gedumpt (zie blikvangers langs toeristisch fietspad).
- cultuurvoorstellingen voor scholen: geen transport meer / aanbod in Tessenderlo niet altijd ok. Dit
wordt bekeken en nagevraagd …
Werd al eens besproken met Tessenderlo.

2

Wat is er wel fijn in Ham?
Dat de school haar poorten openlaat na de uren. Zo kan er nog gespeeld en gevoetbald worden.
Stoute jongens doen de netten kapot, dat is spijtig.

3

Hebben jullie voorstellen of een schitterend idee waardoor Ham nog plezanter kan worden?
- Speeltuin/speeltuigen in Genendijk: deze zijn duur en ze moeten regelmatig gecontroleerd
worden. 1 speeltuigje word je al snel beu. Daarom breiden we liever de speeltuin in ’t Vlietje uit zodat
je lang en met veel speeltoestellen kan spelen op 1 plaats (= midden van onze gemeente). Dit jaar
komt er nog een grote schuifaf, een schaduwzeil en een babyschommel bij. De volgende jaren
proberen we nog meer nieuwe toestellen te plaatsen. Ook de hindernisbaan in het bosje (achter de
tennisvelden) gaan we uitbreiden.
Vorig jaar werden de kabelbaan, de reuzenschommel en de hindernisbaan geplaatst. Dit kostte
samen bijna 19.000 euro.
!!! Soms is er in je buurt wel kans om iets speciaal te doen. Als er in je buurt grote vraag en
medewerking is naar bijvoorbeeld een hanghut, voetbalkooi, … dan kan de straathoekwerker (Steve
Roten) jullie misschien wel helpen.
Hij heeft ook meegeholpen aan de overdekte voetbalkooi in Oostham. Hier was de volledige buurt met alle jongeren & kinderen - betrokken. Ook werd/wordt er werk gemaakt van een crossparcours
aan de Oude Pastorie in Oostham.
En er is iets mogelijk, jawel. Nadat jullie met ons het grasveld achter zaal St-Jozef lieten zien hebben
jullie heel wat ideeën losgelaten:
Speeltuigen plaatsen, basket, tennis, verplaatsbare doelen, grote zandbak, schuilhuisje, sjorplaats,
crossparcours, ….
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In oktober/november zal het gebouw aan de grote weg gesloopt worden.
Volgend jaar wordt het plein tussen de school en de kerk aangepast.
We hebben jullie ideeën nadien nog eens bekeken en iets wat snel haalbaar is … is een
crossparcours. Geen megahoog maar een golvend. We hebben dit aan het gemeentebestuur
voorgelegd en dit was ok voor hen.
De gemeente zal zand brengen, wij helpen jullie met de uitwerking. Op donderdag 1 juli zullen Steve
de Straathoekwerker en John van de Jeugddienst naar het grasveld komen en samen met jullie een
parcours uitwerken. Breng jullie schop en kruiwagen mee want we gaan een hele dag werken! We
verwachten jullie om 10u, tijdens de middag kunnen jullie thuis gaan eten. Wij voorzien ook drankjes
en wafeltjes.
Dit parcours zal blijven bestaan tot de werken beginnen aan het plein, we hebben gevraagd dat er
rekening wordt gehouden met jullie ideeën.
Poort naar achterkant St-Jozef: We geven dit door aan de planmakers bij de aanleg van het plein.
Meer speelstraten: dit is de verantwoordelijkheid van de bewoners van een straat. Zij kunnen een
speelstraat aanvragen bij de gemeente. Voor deze zomervakantie is dat nog mogelijk.
Spiegel aan het kruispunt Oude Baan/Bandencentrale: gemeentelijke verkeersexpert Tom Renders
vertelt ons dat een spiegel de kans verhoogt op ongelukken. In een spiegel zie je de auto namelijk
ver terwijl deze in het echt kortbij is.
Rode lichten aan de kerk / meer zebrapaden: op de grote baan is er al een zone 30 en voldoende
zebrapaden. Waar men 70 km/u mag rijden worden geen zebrapaden geschilderd, dit is te
gevaarlijk.
Langdonkstraat geen zebrapad: deze vraag werd al dikwijls gesteld. Een beetje verder is er al een
zebrapad. Tom zegt dat ie dit daarom niet kan vragen (is gewestweg = niet van de gemeente).
Verkeersremmers Oude Baan: indien er bij veel bewoners vraag naar is, is dit mogelijk. Met
bijvoorbeeld een naamlijst kan je papa of je mama dit kenbaar maken aan de gemeente.
Doelnetten in Den Dries: Dit is mogelijk, we maken hier werk van.
Skatepark in de Vlinderstraat: Dure zaak – hier hetzelfde verhaal als bij de speeltuigen -> als er wordt
uitgebreid zal dat eerder in ’t Vlietje gebeuren.
Het skatepark van Tessenderlo is ook een mogelijkheid.
Plein aan de Oude Baan: hier is te weinig ruimte, wat langs de weg ligt is niet van de gemeente.
FC Rio geen doelnetten: We hebben de mensen van FC Rio gecontacteerd met de vraag om 1
doelnet te laten hangen. Ze gaan dit misschien doen maar er mag niet op geklommen worden
zodat ze beschadigd geraken. Misschien…
www.jeugdraadham.be : bij “Wie is Wie?” kan je niet mailen. Dit komt omdat er geen outlook op de
schoolcomputer staat. De mailadressen vind je terug op de wwww-fiche onder menu
“jeugdverenigingen”.
4

Hoe kunnen wij de kinderactiviteiten beter bij jullie bekend maken?
Affiches in de scholen hangen: we zullen per klas telkens een affiche bezorgen met Kindernieuws.
Opmerkelijke opmerking: “Ze veranderen dingen voor grote mensen”
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Samenvatting Bevraging BS De KLIMOP 2010
Antwoorden op jullie antwoorden van John Jeugddienst en Steve Straathoekwerker.
1

Wat vinden jullie niet zo fijn in Ham?
- te veel afval op de grond: Jullie kinderen kunnen alvast zelf het goede voorbeeld geven door het
zelf op te rapen en in de vuilbak te steken. Dan leren de grote mensen hoe het moet. Maar als er nu
ergens echt veel afval ligt mag je dit melden aan de gemeente. In het maandelijkse infoboekje kan
je een meldingskaart invullen, als je deze in het gemeentehuis (of brievenbus) aflevert komt je vraag
of opmerking bij de juiste persoon terecht. Er is zelfs 1 gemeentelijke werkman die de hele dag niets
anders doet dan afval op te ruimen!
Heel gek maar waar: in de buurt van vuilbakken ligt het meeste afval of worden er huisvuilzakken en
andere troep gedumpt (zie blikvangers langs toeristisch fietspad).
- weinig zithoeken: als je in je buurt een zitbank wil kan je deze ook weer aanvragen via de
meldingskaart in het infoboekje. Enkel aanvragen als veel mensen of kinderen deze echt gaan
gebruiken!
- meer speeltuigen in de buurt: deze zijn duur en ze moeten regelmatig gecontroleerd worden. 1
speeltuigje word je al snel beu. Daarom breiden we liever de speeltuin in ’t Vlietje uit zodat je lang en
met veel speeltoestellen kan spelen op 1 plaats (= midden van onze gemeente). Dit jaar komt er nog
een grote schuifaf, een schaduwzeil en een babyschommel bij. De volgende jaren proberen we nog
meer nieuwe toestellen te plaatsen. Ook de hindernisbaan in het bosje (achter de tennisvelden)
gaan we uitbreiden.
Vorig jaar werden de kabelbaan, de reuzenschommel en de hindernisbaan geplaatst. Dit kostte
samen bijna 19.000 euro.
!!! Soms is er in je buurt wel kans om iets speciaal te doen. Als er in je buurt grote vraag en
medewerking is naar bijvoorbeeld een hanghut, voetbalkooi, … dan kan de straathoekwerker (Steve
Roten) jullie misschien wel helpen. Hij heeft ook meegeholpen aan de overdekte voetbalkooi in
Oostham. Hier was de volledige buurt - met alle jongeren & kinderen - betrokken.
- geen zwembad: dit zal er niet direct komen. In Heppen en Tessenderlo kan je vrij snel geraken.
Misschien wel mogelijk is een (ecologische) zwemvijver, dit gaan we zeker eens onderzoeken.
- geen cultureel centrum: ook hier het verhaal van de omliggende gemeenten

2

Wat vinden jullie wel fijn in Ham?
- ’t Vlietje, Kids Café in De Stip, Bib, toneel- en circusvoorstellingen, Buitenspeeldag, sportclubs,
Springedingdag, …

3

Hebben jullie voorstellen of een schitterend idee waardoor Ham nog plezanter kan worden?
- Zwembad met glijbaan
- Museum
- Propere fietspaden en bossen
- Speeltuin uitbreiden: zie uitbreiding speeltuin ’t Vlietje
- Meer kledingwinkels & speelgoedwinkels: misschien als het plein aan de kerk aangepast is? Er zal
de komende jaren gewerkt worden aan de grote weg en het kerkplein gaat ook veranderen. Zo
kunnen er nieuwe winkels bijkomen.
- Muurklimmen: mooi voorstel, we hebben het aan de sportdienst gezegd. Misschien dat dit wel
mogelijk is in 1 van onze sporthallen? Misschien.
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- Internetcafé: in de Bib kan je gratis internetten. Je moet wel vooraf reserveren. De computers
dienen enkel om informatie op te zoeken, zo kan je niet op MSN & Netlog & Facebook. Misschien is
er mogelijkheid om in je school tijdens de middag gebruik te maken van het computerlokaal?
- Tekenacademie: er zijn al pogingen geweest om dit op te starten maar er moeten dan ineens in elk
jaar al veel kinderen les volgen. Misschien dat er een startjaar op proef kan komen, dit hangt af van
bestaande academies.
- Website waar je speelgoed kan ruilen: Heel goed idee. We gaan dit proberen uit te werken gelinkt
aan onze website www.jeugdraadham.be .
4

Hoe komen jullie te weten wat er te doen is voor Hamse kinderen?
- Via foldertjes, posters in de winkel, buitenspeeldag op TV, infoblad van Ham, “Kindernieuws”, …
Hoe kunnen wij de kinderactiviteiten beter bij jullie bekend maken?
- Een reclamespot maken: Dit is mogelijk, goed idee! We kunnen bijvoorbeeld met de kinderen die
naar het Kids Café komen een radiospot maken die we op Trendy FM laten horen.
- Infodag voor kinderen en hun ouders ivm de activiteiten: we betwijfelen of hier iemand naar toe
komt. Via de brievenbus en de website kan je snel je informatie vinden, indien je meer wil weten bel
je of mail je naar de jeugddienst, sportdienst, bibliotheek, …
- Reclameborden: wel mogelijk is borden maken die verwijzen naar de website jeugdraadham.be
omdat hier alle activiteiten voor kinderen instaan.
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Samenvatting Bevraging BS De Zevensprong Oostham
Verslag leerlingenraad dinsdag 11 mei 2010
Aanwezig: Marth (4a), Jens (4a), Josefien (4b), Arno (4b), Brecht (5a), Kaatje (5a),
Simon (5b), Julie (5b), Domien (6a), Jynthe (6a), Ine (6b), Yarne (6b)
De mensen van de jeugddienst van Ham (John en Steve) hebben aan onze klasleeuwen antwoord
gegeven op de vragen en suggesties die zij stelden op de vorige leerlingenraad.

1. Veiligheid voor de schoolgaande kinderen
“Volgend jaar wordt begonnen met de werken aan de gewestweg (KwaadmechelenOostham). De werken zullen 3 jaar duren. Er komt o.a. een rond punt. De doorvoer van
vrachtwagens zal afnemen”.

2. Sommige speelplaatsen lagen wat ver voor Oosthamse kinderen (vb
voetbalkooi en ’t Vlietje).
“Ver is relatief. Voor sommigen is 5 minuten fietsen te ver en anderen vinden dan een 1/2u
fietsen nog dichtbij. Het is voor de gemeente financieel onmogelijk om in elke wijk of straat een
groot speelterrein aan te leggen”.

3. De reizende voetbalkooi was een groot succes.
“Nu kreeg onze gemeente deze van de Provincie voor 3 maanden. Binnenkort wordt deze kooi
verloot tussen verschillende gemeentes. Indien we deze niet winnen zullen we vragen aan de
gemeente om er eentje aan te kopen”.

4. Meer speeltoestellen voor grotere kinderen.
“In het Vlietje werden er al enkele toestellen voor oudere kinderen geplaatst o.a. een grote
schommel en een hindernissenparcours. Dit jaar komt er een hogere schuifaf (min. 3 m hoog) en
enkele kleinere schommels. Er wordt ook een groot schaduwzeil geplaatst”.

5. Een extra skatepark maken is niet mogelijk.
“Een mogelijkheid is misschien enkele verplaatsbare elementen te plaatsen in wijken om te
skaten”.

DANKUWEL ALLEMAAL!
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BIJLAGE 6
CHECKLIST BRANDVEILIGHEID

LEVEL I:
ONMIDDELLIJK AANPAKKEN
NVT

O K NI E T
OK

1 BRAND VOORKOMEN
In het lokaal bevinden zich geen asbakken.
In het lokaal hangen duidelijk en voldoende stickers “verboden te roken”.
Elke aanwezige in het lokaal kent en respecteert het rookverbod.
Asbakken staan buiten en zijn brandbestendig en vuurdovend.
Kaarsen staan altijd op een vlakke, niet-brandbare ondergrond en in een stevige, niet-brandbare houder met een
hoge rand zodat de vlam er nooit bovenuit komt.
Er zijn geen ballonnen gevuld met brandbaar gas in het lokaal.
Vuilbakken en afvalcontainers staan te allen tijde buiten en op minimum 10 meter van de gevel.
Tijdens de activiteit mag afval in kleine vuilbakjes in het lokaal gedaan worden. Direct na elke activiteit deponeren
we afval zo compact mogelijk in de daarvoor voorziene vuilbakken/afvalcontainers buiten.
Als er een open haard gebruikt wordt, mag er niet geslapen worden in geen enkele ruimte van het lokaal.
Bij de inrichting/inkleding van het lokaal zijn zo weinig mogelijk brandbare materialen gebruikt (papier, hout,
gordijnen, doeken, affiches, zetels, kussens, versieringen...). Na creatieve activiteiten ruimen we het brandbaar
materiaal direct op.
Producten met (brand)gevaarlijke eigenschappen krijgen een label en worden bewaard in een afgesloten kast die
enkel voor leidinggevenden (leiders, leidsters, bestuursleden...) toegankelijk is.
Brandbare materialen aanwezig in het lokaal zijn minstens op 1 meter van eender welke warmtebron verwijderd
(verwarming, rookkanalen, lampen...).
In de brandstofopslagplaats en/of de stookplaats zijn geen brandbare materialen aanwezig.
Per stopcontact wordt er maximum 1 losse verdeeldoos aangesloten. Wij vermijden zo veel mogelijk losse
verdeeldozen.
In iedere lampenhouder (= fitting) zit een lamp.
Er wordt niet gekookt in de brandstofopslagplaats en/of de stookplaats.
Er staan geen gasflessen (ook geen campinggas) in de lokalen.

Gangen, trappen, uitgangen of vluchtroutes zijn permanent toegankelijk. Nooit belemmert materiaal (tijdelijk of
permanent) de doorgang.
De vluchtroutes zijn vrij van plafonddecoratie.

3 BRANDUITBREIDING BEPERKEN
De hoofdschakelaar van de elektriciteit en de elektrische kast(en) zijn duidelijk herkenbaar en vlot bereikbaar.
Alle leiders, leidsters of bestuursleden weten waar de hoofdschakelaar van de elektriciteit en de elektrische
kast(en) staan.
Als er een gasleiding in het lokaal ligt, is er bij het binnenkomen van de leiding in het gebouw een hoofdgasafsluiter geïnstalleerd. De hoofdgasafsluiter is duidelijk herkenbaar en vlot bereikbaar.
Alle leiders, leidsters, bestuursleden... kennen de plaats van de hoofdgasafsluiter.
Alle belangrijke onderdelen van de gasinstallatie zijn goed bereikbaar.
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VERVOLG LEVEL I: ONMIDDELLIJK AANPAKKEN

NVT

Muurdecoratie (affiches, doeken...) is zo aangebracht dat er om de 2 meter minstens een halve meter vrije

O K NI E T tussenafstand is.
OK

Plafonddecoratie mag enkel worden aangebracht in oppervlakten die niet groter zijn dan 1 vierkante meter en telkens
met een vrije tussenafstand van 1 meter.

4 BRAND BESTRIJDEN
Alle aanwezige brandbestrijdingsmiddelen (draagbare blustoestellen, brandhaspels, brandmeldknoppen, branddeken...) zijn duidelijk zichtbaar, bereikbaar, op vaste plaatsen bevestigd en verspreid over het gebouw opgehangen tegen een muur.

HEB JE DIT LEVEL GECHECKT OP BRANDVEILIGHEID?
SCHIET DAN IN ACTIE!
Maak je eigen actieplan met een timing, taakverdeling en begroting
aan de hand van het kant-en-klare Excel-document op

Jeugdbeleidsplan Ham 2011 – 2013
(Bedragen 2012 & 2013 zijn prognoses en kunnen wijzigen)

pagina 57

CHECKLIST BRANDVEILIGHEID

LEVEL II:
DRINGEND AANPAKKEN
NVT

O K NI E T
OK

1 BRAND VOORKOMEN
Er is een persoon aangeduid als (brand)veiligheidsverantwoordelijke. Iedereen kan bij hem/haar terecht voor
vragen of opmerkingen over de (brand)veiligheid van het jeugdlokaal.
Er is een persoon verantwoordelijk voor het aanvullen en bijhouden van de Lokalenmap als hét beheersinstrument
voor de jeugdlokalen.
De gegevens op het gebied van periodieke controles en eventuele defecten worden nauwkeurig bijgehouden in een
logboek. Dit logboek wordt bewaard in de Lokalenmap. De (brand)veiligheidsverantwoordelijke ziet erop toe dat dit
gebeurt. Er is een persoon belast met de opvolging van de controles en eventuele herstellingen.
Alle stopcontacten en elektriciteitskabels (zichtbaar of niet) zijn volledig intact.
Er zijn geen uitgeschakelde of overbrugde zekeringen in de elektriciteitskast.
In de natte ruimtes is er een mimimum afstand van 60cm tussen elk stopcontact en elk waterpunt. De stopcontacten zijn spatwaterdicht.
Een volledige en regelmatige afvoer van alle verbrandingsgassen is verzekerd.
De schoorsteen en rookgangen van de verwarmingstoestellen zijn gebouwd met onbrandbare materialen.
De gasleidingen van gasflessen worden regelmatig vernieuwd en vertonen geen barstjes.
Alle leidinggevenden (leiders, leidsters, bestuursleden...) weten hoe de gasinstallatie correct te gebruiken.
Alle leidinggevenden kennen de regels voor het maken van vuur in en rond het lokaal.

2 EVACUEREN
Er is op iedere bouwlaag minstens één vluchtroute (= eerste vluchtroute). Deze vluchtroute (vaak de meest gebruikte route) is vanop elk punt op deze bouwlaag vlug en vlot bereikbaar. Deze vluchtroute komt uit op een plek
buiten die voldoende groot is om personen in veiligheid te brengen tijdens een brand.
De eerste vluchtroute komt via een gewone deur uit op de buitenruimte.
Alle deuren op de eerste vluchtroute zijn onmiddellijk te openen door middel van een klink of een paniekgrendel.
Hiervoor heeft men geen extra sleutel nodig.
In elke ruimte hangt een duidelijk evacuatieplan uit, waarop de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen, elektriciteit, gas, vluchtroutes en verzamelplaats staat aangeduid.
In elke ruimte hangen korte bondige brandveiligheids- en vluchtinstructies en noodnummers.
De richting naar en de plaats van uitgangen op de bestaande vluchtroutes worden aangeduid met de daartoe
bestemde pictogrammen.
Voor elke bouwlaag wordt het volgnummer duidelijk zichtbaar aangebracht bij de overloop van de trappen.
Er is een brandevacuatiesignaal afgesproken dat ook hoorbaar is tijdens lawaaierige activiteiten.
De verzamelplaats bij evacuatie is duidelijk aangeduid.
De verzamelplaats bij evacuatie is gekend bij alle vaste gebruikers van het lokaal.
In elke ruimte waar geslapen wordt, is er een rookmelder geïnstalleerd.
Er zijn rookmelders op alle verdiepingen, in alle lokalen en op strategische plaatsen op de vluchtroutes als één of
meerdere van volgende zaken geen brandweerstand hebben van een half uur: vloeren, (valse) plafonds of constructieve elementen (kolommen, dragende wanden, hoofdbalken).
In de keuken hangt een thermische detector.
Elk lid van de leidingsploeg en het bestuur kent de brandveiligheids- en vluchtinstructies, de evacuatieprocedure
en de evacuatiewegen en kent zijn/haar persoonlijke taak.
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VERVOLG LEVEL II: DRINGEND AANPAKKEN

NVT

O K NI E T
OK

3 BRANDUITBREIDING BEPERKEN
In de elektriciteitskast hangt een elektriciteitsplan en een ééndraadsschema.

4 BRAND BESTRIJDEN
Per 150 m2 en per bouwlaag is er minimum één ABC-brandblusser van 6kg aanwezig met een minimum van twee
per gebouw.
Als er geslapen wordt in het gebouw is er per capaciteit van 50 personen ook minstens één ABC-brandblusser van
6kg aanwezig met eveneens een minimum van twee per gebouw.
In de keuken is er een branddeken zichtbaar aanwezig.
Alle aanwezige brandbestrijdingsmiddelen (draagbare blustoestellen, brandhaspels, brandmeldknoppen,
branddeken...) worden correct aangeduid met de juiste pictogrammen.

HEB JE DIT LEVEL GECHECKT OP BRANDVEILIGHEID?
SCHIET DAN IN ACTIE!
Maak je eigen actieplan met een timing, taakverdeling en begroting
aan de hand van het kant-en-klare Excel-document op
www.jeugdlokalen.be.

WWW.JEUGDLOKALEN.BE
De checklist is een product van de expertisegroep Jeugdlokalen
van Steunpunt Jeugd en wordt aanbevolen door Brandweer
Vlaanderen, onderzoekers Universiteit Gent en de verschillende
jeugdwerkkoepels.

Deze checklist is geen normering of
wetgevend kader. Het is louter een
hulpmiddel om stap voor stap jeugdlokalen
brandveiliger te maken.

LEVEL III:
TE PLANNEN
NVT

O K NI E T
OK

1 BRAND VOORKOMEN
Er is een open haard aanwezig in ons lokaal en deze wordt goed afgeschermd met een voldoende groot, stabiel
en vast scherm om te vermijden dat vonken in het lokaal terecht komen.
Verwarmingstoestellen zijn zo opgesteld dat het onmogelijk is om er zaken op te leggen.
De thermostaat van de verwarmingsinstallatie in zijn geheel én van de verwarmingstoestellen afzonderlijk is
zodanig beschermd dat hij niet op te hoge (gevaarlijke) temperaturen kan gezet worden.
Onze verwarmingstoestellen beantwoorden aan de algemeen geldende voorschriften en normen. Ze zijn geplaatst
volgens de regels van goed vakmanschap en verkeren in goede staat van werking en onderhoud.
Stookplaatsen (= de plek waar de ketel van de verwarmingsinstallatie staat opgesteld) zijn goed verlucht.
Buitenleidingen van brandstoftoevoerleidingen zijn steeds in metaal.
De brandstofopslagplaats is niet bereikbaar voor kinderen, bezoekers, huurders, ... maar wel voor leidinggevenden
en de beheerder van het gebouw.
Onze kooktoestellen beantwoorden aan de algemeen geldende voorschriften en normen. Ze zijn geplaatst volgens
de regels van goed vakmanschap en verkeren in goede staat van werking en onderhoud.
Wij gebruiken frituurtoestellen met meer dan 4 liter olie-inhoud enkel in een afgescheiden lokaal met wanden en
deuren met een brandweerstand van een half uur (EI30) of als ze met een vaste blusinstallatie zijn beschermd.
Gasflessen (ook campinggas) staan op een goed geventileerde, overdekte, afgesloten en van de zon afgeschermde
plaats. Ze kunnen niet omvallen en zijn niet bereikbaar voor voorbijgangers en kinderen.
De kast met de producten met (brand)gevaarlijke eigenschappen is gelabeld met een specifiek waarschuwingspictogram.
De afsluitbare kast met de producten met (brand)gevaarlijke eigenschappen is van metaal.
Vuilbakken en afvalcontainers staan in een goed geventileerde, overdekte, afsluitbare en van de zon afgeschermde
plaats.
Occasionele gebruikers worden zowel mondeling als via korte instructiefiches (in een onthaalmap en/of op een
opvallende plaats) ingelicht over het correct gebruik van de gasinstallatie.
Occasionele gebruikers worden zowel mondeling als via korte instructiefiches (in een onthaalmap en/of op een
opvallende plaats) ingelicht over de regels voor het maken van vuur in en rond het lokaal.
Er is een onthaalmap voor alle gebruikers van het gebouw. In deze map zitten korte instructiefiches over de verschillende veiligheidsaspecten in het lokaal.

2 EVACUEREN
Alle onderdelen van de eerste vluchtroute zijn in een degelijke bouwfysische staat.
Alle deuren die deel uitmaken van de eerste vluchtroute gaan open in vluchtzin.
Als er meerdere bouwlagen zijn bestaat deze eerste vluchtroute in een degelijke, vlug en vlot bereikbare
binnen- of buitentrap.
Trappen die deel uitmaken van een vluchtroute hebben minstens één stevige leuning.
Alle bestaande vluchtroutes zijn voorzien van veiligheidsverlichting die bij het uitvallen van de normale verlichting
en/of de normale voeding, binnen de 30 seconden in werking treedt en minstens één uur in werking blijft.
Wij houden minstens één maal per jaar een evacuatieoefening met alle vaste gebruikers van het lokaal.
Occasionele gebruikers worden zowel mondeling als via korte instructiefiches (in een onthaalmap of op een opvallende plaats) ingelicht over brandveiligheids- en vluchtinstructies, de evacuatieprocedure en de evacuatiewegen.
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VERVOLG LEVEL III: TE PLANNEN

3 BRANDUITBREIDING BEPERKEN
Occasionele gebruikers worden zowel mondeling als via korte instructiefiches (in een onthaalmap en/of op een
opvallende plaats) ingelicht over de plaats van de hoofdschakelaar van de elektriciteit en de elektrische
kast(en).
Occasionele gebruikers worden zowel mondeling als via korte instructiefiches (in een onthaalmap en/of op een
opvallende plaats) ingelicht over de plaats van de hoofdgasafsluiter.

4 BRAND BESTRIJDEN
Elke leidinggevende (leider, leidster, bestuurslid...) kan een beginnend brandje blussen met een brandblusapparaat.
Elke leidinggevende kan een blusdeken op een correcte manier gebruiken.
Occasionele gebruikers worden zowel mondeling als via korte instructiefiches (in een onthaalmap of op een opvallende plaats) ingelicht over alle aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.

HEB JE DIT LEVEL GECHECKT OP BRANDVEILIGHEID?
SCHIET DAN IN ACTIE!
Maak je eigen actieplan met een timing, taakverdeling en begroting
aan de hand van het kant-en-klare Excel-document op

WWW.JEUGDLOKALEN.BE
De checklist is een product van de expertisegroep Jeugdlokalen
van Steunpunt Jeugd en wordt aanbevolen door Brandweer
Vlaanderen, onderzoekers Universiteit Gent en de verschillende
jeugdwerkkoepels.
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Deze checklist is geen normering of
wetgevend kader. Het is louter een
hulpmiddel om stap voor stap jeugdlokalen
brandveiliger te maken.

CHECKLIST BRANDVEILIGHEID

LEVEL IV:
AAN TE PAKKEN BIJ VERBOUWING
NVT

O K NI E T
OK

1 BRAND VOORKOMEN
De open haard wordt op termijn vervangen door een gesloten (hout)kachel.
Verplaatsbare verwarmingstoestellen worden vervangen door vaste degelijke verwarmingstoestellen.

2 EVACUEREN
De totale breedte van de eerste vluchtroute is in totaal groter dan 1cm per te evacueren persoon langs die route
(volgens maximale bezetting). Alle onderdelen van deze vluchtroute zijn minstens 80cm breed.
Trappen(huizen) die ondergrondse bouwlagen bedienen, zijn niet rechtstreeks het verlengde van diegene die de
bouwlagen boven een evacuatieniveau bedienen, tenzij ze ervan gescheiden zijn door wanden en door zelfsluitende
of bij brand zelfsluitende deuren met een brandweerstand van een half uur (EI30).
Er is op iedere bouwlaag een tweede vluchtroute die volledig verschillend is van de eerste. Deze vluchtroute is
vanop elk punt op deze bouwlaag vlot bereikbaar. Deze vluchtroute komt uit op een plek buiten die voldoende
groot is om personen in veiligheid te brengen tijdens een brand.
De tweede vluchtroute is permanent toegankelijk. Er wordt geen materiaal geplaatst (tijdelijk of permanent) in
gangen, op trappen, of eender waar op de vluchtroutes.
Alle deuren op de tweede vluchtroute zijn onmiddellijk te openen door middel van een klink of een paniekgrendel.
Hiervoor heeft men geen extra sleutel nodig.
Alle onderdelen van de tweede vluchtroute zijn in een degelijke bouwfysische staat.
De tweede vluchtroute komt uit op de buitenruimte via een gewone deur, een opendraaiend of een schuivend raam.
Bij meerdere bouwlagen bestaat deze tweede vluchtroute in een degelijke, vlug en vlot bereikbare binnentrap,
buitentrap of -ladder, glijbaan, opendraaiend venster (als de vloer van het verdiep zich lager bevindt dan 3 meter
boven de begaande grond) en/of gevelopening die bereikbaar is voor ladders voor de brandweerdienst
(hetzij rechtstreeks, hetzij via een terras).
Alle deuren die deel uitmaken van de tweede vluchtroute gaan open in vluchtzin.
Binnentrappen of gangen die deel uitmaken van de tweede vluchtroute zijn minstens 80cm breed.
Buitentrappen, brandladders of andere onderdelen van de tweede vluchtroute die zich buiten het lokaal bevinden
zijn minstens 60cm breed.

3 BRANDUITBREIDING BEPERKEN
Er zijn enkel bouwmaterialen gebruikt met “goede” brandeigenschappen (dus bijvoorbeeld géén piepschuimisolatie of brandbare plafondbekleding).
De verschillende gebouwonderdelen hebben volgende minimumklassen van reactie bij brand:

•
•
•
•

Voor het plafond: klasse B – s2, d1
Voor muren, wanden inclusief hun bekleding is de vereiste minstens C – s2, d1
Voorvloeren inclusief vloerbekleding: DFL– s2
Voor gordijnen en overgordijnen wordt een brandvertragende behandeling aanbevolen tenzij zij door hun aard
een brandklasse E vertonen.

Als het jeugdlokaal tegen een ander gebouw staat worden beide gebouwen van elkaar gescheiden door wanden
uit metselwerk of beton, of door wanden met een brandweerstand van een half uur (REI 30). (rookmelders als niet
voldaan)
Constructieve elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren zoals kolommen, dragende wanden,
hoofdbalken en verdiepingsvloeren zijn in metselwerk of beton of hebben een brandweerstand van een half uur.
(rookmelders als niet voldaan)
Valse plafonds en binnenwanden zijn in metselwerk of beton of hebben een brandweerstand van een half uur.
(rookmelders als niet voldaan)
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VERVOLG LEVEL IV: AAN TE PAKKEN BIJ VERBOUWING
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De stookplaats is afgesloten met wanden, vloer en plafond van metselwerk of beton of hebben een brandweerstand

van een half uur.
Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen worden buiten opgeslagen of in een lokaal dat brandwerend is afgescheiden met een
brandweerstand van minstens een half uur (EI30).
Deuren die de stookplaats verbinden met de rest van het gebouw of met de brandstofopslagplaats hebben een brandweerstand van een half uur en
zijn zelfsluitend.
Alle schoorstenen en rookgangen zijn geïsoleerd.

4 BRAND BESTRIJDEN
Het lokaal is permanent toegankelijk voor brandweervoertuigen. Een voertuig van de brandweer kan zich zo opstellen dat de afstand vanaf deze opstelplaats tot elk punt binnen het gebouw kleiner is dan 60 meter. De toegangsweg tot deze opstelplaats is minstens 4 meter breed en de doorgangshoogte ervan is minstens 4 meter hoog.

HEB JE DIT LEVEL GECHECKT OP BRANDVEILIGHEID?
SCHIET DAN IN ACTIE!
Maak je eigen actieplan met een timing, taakverdeling en begroting
aan de hand van het kant-en-klare Excel-document op
www.jeugdlokalen.be.

WWW.JEUGDLOKALEN.BE

De checklist is een product van de
expertisegroep Jeugdlokalen van
Steunpunt Jeugd en wordt aanbevolen
door Brandweer Vlaanderen,
onderzoekers Universiteit Gent en de
verschillende jeugdwerkkoepels.
Deze checklist is geen normering of
wetgevend kader. Het is louter een
hulpmiddel om stap voor stap
jeugdlokalen brandveiliger te maken
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Bijlage 8
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Bijlage 9
Vaststelling Gemeenteraad 2.12.2010
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