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Betreft: Advies herstellingen jeugdgebouwen
Beste,
De Jeugdraad van Knokke-Heist geeft een spontaan advies aangaan de herstellingen van de
jeugdgebouwen in Knokke-Heist.

Na een navraag bij de verschillende jeugdbewegingen die gebruik maken van
jeugdgebouwen merken we dat eén van de grootste struikelblokken bij herstellingen aan
jeugdgebouwen zoals de Marge, ’t Ravotje en dergelijke het vinden van de juiste
contactpersoon (gemeentelijke dienst) voor de herstelling is. Het gebeurt soms dat deze
contactpersoon ook zelf een technische dienst of een extern bedrijf moeten contacteren om
het probleem op te lossen. Dit allemaal kan in sommige gevallen zeer lang duren. Eén van de
vele voorbeelden is dat het repareren van de spoeling van een toilet in ’t Ravotje maanden
heeft geduurd.
Om dit proces voor de jeugdverenigingen eenvoudiger te maken, biedt de jeugdraad enkele
mogelijke oplossingen aan om soortgelijke situaties te vermijden zijn:
•

•
•

•

De jeugdvereniging gaat zelf op zoek naar een oplossing, vraagt een offerte aan bij
een extern bedrijf en bezorgt deze aan de jeugddienst. Zij beslissen dan op hun beurt
of de jeugdvereniging mag ingaan op de offerte en de herstelling mag laten gebeuren
op kosten van de jeugddienst. Nadien wordt de factuur doorgegeven aan de
jeugddienst.
De jeugdvereniging laat de herstelling onmiddellijk door een externe firma
plaatsvinden en factureert alles door aan de jeugddienst.
Binnen de technische dienst wordt er een verantwoordelijke aangesteld. De
contactgegevens van deze verantwoordelijke worden gedeeld met alle
jeugdverenigingen. Wanneer er iets kapot is, kunnen zij direct contact opnemen met
deze persoon die dan binnen de zeven werkdagen antwoord geeft of een mogelijke
oplossing/perspectief aanbiedt.
Elke jeugdvereniging krijgt bij aanvang van het jaar een budget (bv. € 1000) waarmee
ze gedurende een jaar alle nodige herstellingen kunnen bekostigen. Bij afloop van het
jaar worden alle facturen van elke herstelling doorgegeven aan de gemeente samen

met het resterende budget dat iedereen gekregen heeft. Elke nieuwe jaargang begint
dit systeem opnieuw. Op deze manier staan de jeugdverenigingen zelf in voor de
herstellingen in hun gebouwen en de tijd dat dit zal innemen. Wanneer je over het
budget dreigt te gaan, wordt dit eerst besproken met de jeugdconsulent.
Wij hopen op deze manier constructiever en sneller de problemen in de jeugdgebouwen te kunnen
aanpakken.
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