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VERSLAG  

Datum: 14 november 2019 

In de voormiddag stond inspiratie centraal.  

 Alle powerpointpresentaties van sprekers kan je ook terugvinden. In dit verslag vind je nog een weerslag van 

de vragen die na elke presentatie werden gesteld.  

 In het tweede deel vinden jullie dan een neerslag van de gesprekstafels terug.  

 

 

Frank is voorzitter van Chiro LokAal: verbouwing loods chiro Aalbeke.  

Focus voorstelling: planning en uitvoering  

 

Er was een budget van €275.000. Gelukkig had de stad Kortrijk zelf ook een veiligheidsmarge van €30.000 

ingerekend en legden we zelf ook opnieuw €5.000 op tafel.  

Uiteindelijke dus geland met een budget van €310.000. Ook doordat er veel vrijwilligerswerk en gerecupereerd 

materiaal aan te pas kwam.  

 

Er is een huurcontract met de (private) eigenaar voor 18 jaar. Als de Chiro zou stoppen moet de eigenaar een deel 

terugbetalen van het geïnvesteerde bedrag. Dit ligt vast in contracten.  

Boven de 18 jaar kom je in veld van vruchtgebruik dat wou de eigenaar niet doen. We hebben wel een goede band 

met de eigenaar, bv ook vrachtwagen gratis ter beschikking voor kampmateriaal dus we gaan daar uit van goede 

relatie. Al geeft dat natuurlijk geen zekerheden op lange termijn.  

Na 18 jaar zal er inderdaad opnieuw moeten onderhandeld worden, stel dat het dan niet zou lukken, dan is er een 

probleem 

 

Ja, maar stad en eigenaar hadden geen akkoord hierrond. 

En hou je er rekening mee om binnen 18 jaar dat wel te kopen?  

Chiro blijft sparen, maar dit is vooral voor onderhoudswerkzaamheden 

 

 

huurbedrag krijgen we 100% terug via subsidies stad kortrijk; onderhoudswerkzaamheden soms van stad (controle 

brandblussers); sanitair loopt via de vzw.  
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Volgende op het plan is bv gevelreiniging: de eigenaar stelt ons materiaal ter beschikking, vrijwilligers doen het 

werk 

 

Op voorhand was het niet duidelijk voor wie welke lokalen bestemd waren, net dat veranderende karakter van het 

jeugdwerk is hier in rekening gebracht. Nu is de verdeling gebaseerd op de cijfers maar er is eigenlijk nog steeds 

geen sprake van HET KLJ lokaal en HET CHIRO lokaal bedoeling is dat dit naargelang de groepen kan gaan 

veranderen.  

Wordt keer op keer bekeken in functie van de noodzaken en op die manier dus ook aangepast.  

 

Het gebouw is op het gelijkvloers volledig rolstoeltoegankelijk? Boven kunnen ze wel niet, maar beneden  werden 

voldoende toegankelijke lokalen voorzien.  

 

 

De stad kortrijk heeft een actiepunt gemaakt: alle jeugdwerk moet in elke deelgemeente infrastructuur hebben.  

Daardoor is er ook weinig ‘ontevredenheid’ tussen jeugdwerkgroepen onderling. Omdat ze weten dat iedereen aan 

de beurt komt of al gekomen is.  

Budgettair wordt er ook op die manier gekeken, per deelgemeente worden de noden en groepen bekeken.  

Er is een contract met de staat maar met inspraak van ons; heel vlotte samenwerking.  

voor bouwvergunning wel een aangetekende brief gestuurd omdat het duidelijk was dat er wat hoogdringendheid 

was, maar dat was het strafste in onze relatie met de stad.  

 

 

Steven is diensthoofd jeugd @ stad Tielt 

Focus: participatieve project  

 

Er is gekozen voor 1 locatie voor de 3 verschillende verengingen aan deze kost, is dit dan niet duur? Hadden ze 

niet elk een eigen lokaal kunnen hebben?  

Deze locatie ligt midden in het centrum. We zitten sowieso op verschillende plaatsen met infrastructuur. We 

hebben grote spreiding en hier wou  1 groep zeker hier zitten, de anderen vonden minder belangrijk.  

De eerste kostprijs per m2 was rond de 800/900 euro, zonder btw. Het is een bijzonder hoge prijs, maar er zijn 

natuurlijk veel dingen waar je rekening moet mee houden: er is een lift (openbaar gebouw), de oppervlakte is heel 

groot, het is voor stad/gemeente wat kosten altijd omhoog trekt…  

 

 

Ja. De wanden zijn beton maar de tussenmuren dus OSB. Het maakt dat flexibiliteit later mogelijk is. Het is niet 

overal toegestaan. De delen waar overnachting mogelijk is zijn wel onderhevig aan strengere regels.  
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Het voordeel is dat elke groep die hierin gehuisvest is op een ander moment werking heeft. Komt heel goed uit. 

 ²

We zijn gestart met hoe de situatie was in vorige gebouw en daar hebben we een beetje bij gedaan.  

Is er dan rekening gehouden met toenemende aantal leden. Zeker wel een beetje, maar bv de vraag van KSA was 

om eigenlijk nog meer lokalen te hebben. Ze wouden 1 lokaal per tak maar daar zijn wij niet op ingegaan.  

 

We hadden daar al wat ervaring mee, met andere polyvalente ruimte waar de akoestiek verschrikkelijk is. Hier 

werd het opgelost met geperforeerde damwandplaten waardoor het heel goed meevalt.  

 

Stad Tielt betaalt alles. Hoewel de jeugddienst vragende partij was voor aparte tellers gezet wou het stadsbestuur 

daar niet in meegaan waardoor je nu ook niet kan uitsplitsen.  

 

In Tielt heeft geen enkele jeugdvereniging lokalen in eigendom. Dus alle groepen hebben lokalen van de stad en 

daardoor is dit probleem gedekt.  

 

Nee, wij doen er alles aan om niet te spreken over polyvalente ruimtes. Het gaat over jeugdlokalen en die worden 

ook alzo ingezet. Wij willen die discussie niet aangaan, anders zijn we binnen vijf jaar alles kwijt. Het is ingebed in 

de vrijetijdszone (sportruimte etc), ik probeer het wel zoveel mogelijk apart te houden 

 

 

interieur- en architectenbureau plek° 

ervaring met verschillende vormen van jeugd(werk)infrastructuur: (ver)bouwde zelf al verschillende plekken, gaf 

advies aan collega’s, verbouwt momenteel een kapel tot jeugdhuis.  

 

 

EPB is geen rechttoe-rechtaan verhaal; was wel de bedoeling in 2006. Als we er nu naar kijken zijn er twee 

stromingen: residentieel en niet-residentieel. 

Jeugdlokalen zijn niet residentieel. Voor niet-residentieel is het niet eenduidig wat het e-peil is, het hangt af van 

verschillende criteria (wat zit erin? welke functies? schrijnwerk, verlichting… etc). Op basis daarvan wordt bepaald 

hoeveel je haalt en hoeveel je moet halen. Daarom is het belangrijk dat de architecten goed samenwerken met de 

energiedeskundigen. 

Het gaat soms naar veel te streng en veel te duur, voor de categorie jeugdlokalen. Daarom is het belangrijk altijd 

goed te onderhandelen; aanvraag doen om af te wijken op de eisen. (vraagt natuurlijk wel ook weer tijd, die er 

soms misschien niet is).  

Je moet natuurlijk ook een architect hebben die daarin wil meegaan. Niet bij elke architect kan je hier even 

makkelijk op inspelen, vraagt wel wat extra tijd en moeite.  
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De kennis om die uitzonderingen aan te vragen moet bij gemeente terechtkomen, zodat architecten erop 

aangesproken moeten kunnen worden. Uitzondering aanvragen is ook een loterij op zich (plus wachttijd). 

 

Dat zou handig zijn, jeugdgroepen krijgen zelf veel advies, maar architecten vaak niet. Dus misschien een goed 

idee voor de toekomst.  

Els is het ook niet eens met de manier waarop nu een architect vaak gekozen worden voor een project. Er wordt 

gekozen voor wedstrijden waarbij bepaalde zaken zoals prijs, ontwerp… centraal staan maar dingen zoals visie, 

inspraak… tellen daarin niet me. Je moet in overleg kunnen gaan met de jeugdwerkingen, daarom dat ik vaak ook 

zeg dat architecten te laat betrokken worden. Dat moet al van bij het plannen en niet pas wanneer er keuzes zijn 

gemaakt en het op ontwerpen neerkomt.  

 

Bij verbouwingen is het ook belangrijk om te beseffen dat sommige beslissingen later impact hebben – opletten 

voor lock-ins (bv ruimte voor toiletten voorzien op 2 toiletten en nooit mogelijkheden om uit te breiden)  

Om aanpasbaar te bouwen, moet je zeer ruim denken, ook altijd denken naar mogelijke invulling op lange termijn 

– niet eenvoudig, wel zeer nuttig 

 

 

Els Van Reeth 

Tijdens de week staan zalen vaak leeg. Zijn er voorbeelden van polyvalent gebruik tussen jeugdwerk en 

andere partners?  

 Scouting Antwerpen.  

Daar worden lokalen in de week doorverhuurd als klaslokalen. Vraagt wel veel van de groep qua netheid en 

daarnaast ook wel heel wat afspraken rond wat er wel en niet kan qua inkleding waardoor het soms zijn 

‘jeugdwerk’ achtergrond kwijt is. De vzw heeft hier veel tijd en energie in gestoken en wil natuurlijk die 

inkomsten hebben maar eigen scouts lijkt soms vergeten ~ je verliest wel de ziel van je werking.  

 

Er is een verschil tussen multifunctioneel polyvalent en gedeeld gebruik 

 Orde en netheid is altijd een probleem. Je moet naar verschillende ‘tijdsspannes’ durven kijken. Week/ 

weekend is bv. minder evident dan schooljaar/vakantie.  

 Afspraken rond opbergen zijn hierin zeer cruciaal. Hoeveel bergruimte heeft een organisaties? Hoeveel hebben 

ze nodig. 1/3 is dan zelfs aan de lage kant.  

Enerzijds materiaal dat gestockeerd moet worden voor wekelijkse werking, maar ook kampmateriaal; wij zijn 

aan het spelen met het idee om een loods te hebben voor dat kampmateriaal, dat langdurig gestockeerd moet 

worden. Belangrijk dat het goed bereikbaar is met een vrachtwagen, terwijl een jeugdlokaal bij voorkeur 

centraler ligt  

 combinatie speelplein/jeugdbeweging 

Multifunctioneel gebruik van nieuwbouw: dat is een voorwaarde die gesteld is door het college? Maar wat is 

voor hen de definitie van multifunctioneel? 

Efficiëntie van gebruik; dat gebouwen niet leegstaan 6 dagen van de week 

multifunctionele lokalen dat is haalbaar maar een volledig gebouw multifunctioneel maken is moeilijk. Bv een 

leidingslokaal delen is niet wenselijk.  
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bv. een multifunctionele fuifzaal, waar alcohol binnengebracht wordt door scouts, maar er zit ook een 

allochtone vereniging, dat leidt tot ruzies en spanningen 

 in Oostende: gebouw met verschillende verdiepingen, de gang beneden staat telkens weer vol met materiaal 

en dat leidt tot conflicten. Aparte toegangen/gangen lijken hier wenselijk.  

 Sanitair ook vaak een probleem. Scouts kuist het niet op, Okra komt en is daar kwaad om. Zet daar een 

kuisploeg op, los het probleem op zodat gedeeld gebruik geen ‘last’ is. Je bent te afhankelijk van de goodwill 

van elke generatie.  

 multifunctionaliteit oké, maar soms moet je nagaan of het niet te ver gaat; een zaal die voor eetfestijnen 

moet dienen, vraagt een veel grotere keuken dan voor jeugdbeweging etc, met eigen FAVV-reglementering etc 

etc. 

 

Energie- efficiëntie  

 Voorbeeld van een scoutsgroep die een eigen lokaal heeft, helemaal verouderd, tijd voor werken. Ze verhuren 

ook. Ze schrijven in voor de gratis audit van Vlaanderen. Daaruit krijgen ze de opmerkingen: elke investering 

die je zou willen doen is het niet waard voor het gebruik dat je er maar van maakt.  

Er moet hier ook nagedacht worden over zaken die misschien minder investering vragen maar wel grote impact 

kunnen hebben, ook al wordt het ‘weinig’ gebruikt in tijd.  

 Het zonnenpanelenverhaal.  Iemand haalt aan dat een lokaal dat enkel voor kampen verhuurd wordt, maar in 

de week leeg staat moet geen zware investeringen doen in zonnepanelen. Volgens Els zijn er wel alternatieven 

mogelijk we moeten meer naar circulair denken, gedeeld gebruik; het gaat ook over een mentaliteitswijziging. 

Op een bepaald moment zal gezegd worden: er is geen ruimte meer, we moeten gaan delen.  

 

Toegankelijkheid  

 Niet heel het gebouw moet toegankelijk zijn, als er evenwaardige lokalen boven en beneden zijn, dan is dat 

voldoende; 

 

 Multifunctionaliteit botst ook op regels. Want sommige functies vragen andere en soms straffere regels. Wordt 

er dan gekozen voor de strengste eisen voor het hele gebouw…?  

 Soms is er nood aan creatief omgaan met de regels, de eisen in vraag stellen, uitzonderingen aanvragen… Dat 

vraagt veel tijd en energie van een architect. Architecten zijn duur is dus ‘relatief’, als de architect veel moet 

uitzoeken, creatief zijn… is dit niet geheel onlogisch.  

 

Steven De Bie en Frank Claerhout  

 Er is doorheen de jaren vaak gekozen voor een ‘oplossing’ maar niets is daar lange termijn en dan is het 

telkens opnieuw schudden aan de politiek. Er zit ontzettende veel voorbereidend werk in ons traject maar 

vaak was er weinig direct resultaat. Het is en blijft een politiek spel en als jeugdambtenaar sta je daar soms 

tussen in. Een heel belangrijke kwaliteit daar is ‘aanvoelen wanneer de doorbraak mogelijk is’.  

 Goed onderbouwd traject werkt natuurlijk ook beter. Een visie kan hierbij helpen. Begonnen vanuit een 

inventaris van de noden en behoeften => een concreet dossier om naar voor te schuiven.  

 Een andere voorbeeld is dat de gemeente nieuwe lokalen wil maar dat er niet persé vraag is van de 

jeugdverenigingen. Het is heel hard bottum- up. Dat stoot op immens veel verzet.  

Tip wordt daar gegeven dat sommige zaken nu eenmaal vaststaan, je kan er weinig aan doen bv bij verbouwen 

constructie van het gebouw of bij stad soms al vastliggende architect voor een site. Dat is daarom niet altijd 

simpel maar je moet nadenken over hoe je daar het beste uit kan halen.  

 Wat als er wel hoge nood is bij groepen maar er beweegt niets op politiek vlak? Breng alles in kaart en blijf het 

opvolgen. Zorg ervoor dat je iemand hebt die de gemeente/stad blijft stalken vanuit de feiten en misschien 

wel op afgesproken termijnen. Bv beste burgmeester ik breng u om de 2 maand een update van onze 

jeugdlokalen…  
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Je moet de kracht gebruiken van wat je hebt. Foto’s sturen van wat er mis gaat, brandveiligheid laten nagaan 

indien dit een probleem is, opgelet dit kan gevolgen hebben voor groepen. Wees je daar bewust van, maar 

gaat ook over populariteit bij politiekers. Wil jij de burgemeester/schepenen zijn die de KSA zonder lokaal 

heeft moeten zetten.  

Een laatste drukkingsmiddel is absoluut de pers. Als die erbij komen dan is er vaak veel bereidwilligheid uit de 

politiek, maar opgelet dat het niet averechts werkt want is vaak een harde sneer.  

 

 Nog wat leuke tips om te ‘drukken’:  

 een omgevingsanalyse kan veel doen: hoeveel kinderen uit de omgeving zitten er in de 

jeugdbeweging. Voor hen wordt de situatie met de dag ‘onveiliger’. Cijfers kunnen zeker ook helpen 

om druk te zetten.  

 Ludieke acties 

 Vertegenwoordiging van de jeugddienst in het bouwproces is cruciaal. Zie hen als een belangrijke 

partner om de spil te zijn tussen de groep en het (ver)bouwen wat vaak heel ver van hen afstaat.  

 Betrek leiding ook altijd en niet gewoon een ouderwerking ofzo. Dan is de kans dat er foute keuzes 

worden gemaakt veel kleiner.  

 

 

Els Van Reeth 

Hoe maak je infrastructuur duurzaam met quick wins, wat is waardevol qua investering en hoe organiseer je 

het lokaal daarop?  

 Duurzaam gaat hier vooral over het ecologische verhaal: materiaalgebruik, energiegebruik, gebruik van de 

lokalen zelf.  

 kleine tips: 

 alle kranen vervangen door drukknoppen 

 verlichting naar LED 

 bewegingsmelders zodat lichten niet blijven branden 

 quick wins: isolatie dak, en alles wat energie bespaart (kleinere condensatieketels etc) 

 Materiaalkeuze: polybeton  

da’s op vlak van energiebesparing, daar haal je zeker resultaten uit, dat rendeert; water is nu goedkoop, maar dat 

gaat zo niet blijven 

 een andere groep vangt het regenwater op, buizen gelegd, gebruikt voor sanitair; klinkt zo logisch, maar je 

moet het wel doen – nu moet dat ook gekeurd worden, hergebruik van regenwater juiste leidingen, stadswater 

en regenwater niet kruisen, … als je regenwater wil gebruiken om te koken, dan zijn de regels heel streng (om 

de twee jaar laten testen etc) 

 alles wat met energie te maken heeft, is quick win 

 vloerverwarming: een trage verwarmer, steek dat niet in een jeugdlokaal, je moet dan continu 

verwarmen; is dan mss niet vaak gesubsidieerd, maar wel duurzaam qua energieverbruik om het 

anders te doen 

 warmtepomp, gebruik dat niet standaard in jeugdlokaal; zonnepanelen, ja en nee; voor elektriciteit 

niet echt nuttig, voor thermiek OK 

 elke investering goed overwegen 

 sommige lampen werken niet goed met bewegingssensoren, verbruiken zo meer energie, hangt dus af 

van lampen soms zelf (soms is het beter lampen hele dag aan te laten) 

 Els prefereert de aan-uit-knop voor alles;  



 

Inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur_ voormiddag     •   14 november 2019   •   pagina 7 > 7 

 de tijd dat jeugdvereniging in lokaal zit, moet je niet alles gaan beknotten (deuren gaan open staan, 

ja er zal warmteverlies zijn); werk dan vooral op duurzame werking als lokaal leeg staat – goede 

isolatie, etc  

 domotica is zoiets: sferen creëren, automatiseren, je kunt alles sturen; iets installeren zodat alles nodig voor 

een vereniging in één keer aangaat;  

 frustratie over algemeen: lokale besturen zetten vaak heel snel gebouwen, slecht geïsoleerd etc… 

isolatieregels worden nu wel steeds strenger; de investeringen in isolatie geven op een bepaald moment geen 

winst meer; 

 k-peil: de schil, isolatie etc. 

 e-peil: technieken 

 s-peil komt, zal een combinatie zijn van de vorige twee 

 uitzonderingen aanvragen: klopt het dat je met goede wil uitzondering op e-peil krijgt? Nee enkel op 

ventilatie gaat dat niet op e-peil, noch op isolatie 

 Hierover kwamen heel wat vragen en heerste veel onduidelijkheid waarop Els besloot er een stuk 

online voor te schrijven. Dat vind je hier en ook op onze jeugdlokalen facebookpagina terug.  

 btw-tarieven, jeugdlokalen worden niet gezien als particuliere woningen 

 

 ²

Steven De Bie  

Ideale oppervlakte?  

 Spreken over aantal m² is heel moeilijk. CJT heeft wel richtlijnen over aantal m² nodig wanneer je wil 

verhuren voor overnachting etc. en Kind en gezin heeft ook duidelijke cijfers waar je je aan moet houden maar 

is niet zo evident natuurlijk.  

Je moet vooral rekening houden met verschillende functies 

Wijziging van ruimtes bv door groter wordende groepen…  

 Concept is voorzien zodat lokalen kunnen schuiven van vereniging naar vereniging. Er zijn bv deuren tussen alle 

lokalen gestoken zodat dit kan verschuiven… Zo vang je mogelijke problemen op in de toekomst met 

fluctuerende groepen  

 Alle gedeelde ruimte is blanco en mag ook niet aangekleed worden, de groepen doen in hun eigen lokalen wel 

wat ze willen . 

 Opmaak van verhuurregelement van aantal rechten en plichten van beide partijen… Daarin is feit dat het kan 

fluctueren ook duidelijk opgenomen…  

 Jeugddienst staat er bijvoorbeeld op dat iedereen spreekt over DE jeugdlokalen en niet DE lokalen van de KSA 

of de Chiro… Het vraagt wat oefening en elke groep moet af en toe verbeterd worden maar het werkt wel. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/notes/plek-architecten/inspirerende-dagen-/3152312738145399/

