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Aanwezig

12 september 2017

Zineb El Boussaadani, voorzitter
Walter Scrhoons, schepen
Fabienne Blavier, Bert Delanoeije, Kerstin Hopf, Hans Keldermans,
Freya Perdaens, Tine Van den Brande, Patricia Verbeeck, Jan
Verbergt, commissieleden

Aanwezig nietcommissieleden
(raadsleden)
Verslaggever
Ambtenaren

Katrien Vandessel, Younes El Yousfi

Externen
Verontschuldigd

Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Greet Geypen, Björn Siffer, schepenen
Frank Creyelman, Johan De Vleeshouwer, Toon Diependaele,
commissieleden

Datum

12 september 2017 – van 20.00u tot 21.15u

1.

Goedkeuring verslag 6 juni 2017.

Verslag wordt goedgekeurd.

2.

Toelichting Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM)
(toelichting door Katrien Vandessel, beheerder AGB SAM).

Voorzitter verleent het woord aan mevrouw Katrien Vandessel, beheerder AGB Sport Actief
Mechelen, die aan de hand van een presentatie, opgeladen in cobra, de werking 2016
voorstelt. Deze toelichting kadert in de verplichting van AGB’s, opgelegd door de
gemeenteraad.
Volgende vragen worden gesteld:
Zineb El Boussaadani: hoe zit het met de parkingproblematiek van FC Walem?
Walter Schroons: de vraag om een parking voor 200 auto’s te realiseren is niet realistisch. Op
dit moment hebben zij door kleine aanpassingen voldoende parking. Enkel met hun groot
jeugdtornooi is er te weinig parking.
Fabienne Blavier: wordt er een site voorzien voor recreatieve voetbalploegen?
Katrien Vandessel: op ons masterplan buiteninfrastructuur voorzien wij op langere termijn de
site Schrale Hamme in te richten als een recreatieve voetbalsite. Eenmaal rugby Mechelen
verhuisd is richting Uilmolenweg, kunnen we dit realiseren. Op lange termijn kan het een optie

zijn de twee huidige gebouwen af te breken, en een nieuw polyvalent gebouw in de plaats op
te trekken. Recreatieve voetbalclubs kunnen dit dan huren zoals ze een sporthal kunnen
huren.
De voorzitter bedankt mevrouw Vandessel voor haar toelichting en geeft het woord aan Younes
El Yousfi.

3.

Toelichting Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) vzw J@M en kinder- en
tienerwerking (toelichting door Younes El Yousfi, coördinator).

Younes El Yousfi, coördinator van Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzwevap), die aan de hand van een presentatie, opgeladen in cobra, de werking 2016 voorstelt.
Deze toelichting kadert in de verplichting van AGB’s, opgelegd door de gemeenteraad.
Volgende punten werden a.d.h.v. de prestentatie toegelicht:







Hervorming: deelwerkingen J@M en aanbod
Buurtsport 2015: detachering en integratie van de werking in J@M
Samenleven tussen jongens en meisjes
Uitbreiding aanbod +15 jarigen in 2016
Infrastructuur J@M
Projecten en resultaten

Volgende vragen worden gesteld:
Tine Van den Brande: men merkt dat de deelname van de doelgroep van J@M vzw aan
voorzieningen zoals de muziekacademie beperkt is. Is er een verklaring voor de lage opkomst?
Younes El Yousfi: tot op heden heeft J@M geen actieve acties ondernomen inzake de toeleiding
naar de muziekacademie. Er zijn wel een aantal sporadische contacten geweest met de
muziekacademie. De introductie van het thema cultuur in 2015 heeft er wel toe geleid dat er
een grote doorstroom is naar het CC en H30. Boviendien werden ook twee trajecten/projecten
uitgewerkt waarbij we de link leggen naar muzische vorming. Met Klankendaal hebben we in
2016-2017 een samenwerking opgestart waarbij jongeren werden opgeleid om in de
werkingen aan de slag te gaan met instrumenten. Met Casco Phil hebben we in 2016 jongeren
laten aansluiten bij hun muziekkamp. Zoals bij andere voorzieningen waar wij naar toeleiden
bekijkt J@M verder welke mogelijke samenwerkingen kunnen opgezet worden om de toeleiding
naar de muziekacademie te faciliteren. J@M brengt hier bij een volgende toelichting op de
commissievergadering samenleven verslag over uit.
Verschillende commisieleden: kan J@M in de toekomst het aantal jongeren dat bij J@M of
elders wordt ingeschakeld in het kader van vakantiewerk mee opnemen in de registratie?
Younes El Yousfi: momenteel wordt dit niet geregistreerd. J@M zal dit in de toekomst mee
opnemen in de registratie en hier bij een volgende toelichting op de commissievergadering
verslag over uitbrengen.
Verslaggever: Katrien Van Dessel/Younes El Yousfi

