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Betreft:

Gebruik van lokalen in PTW en verdere plannen eigen nieuwbouw

Geachte leden van het college van burgemeester en schepenen,
Tijdens de jeugdraad van 26 september 2014 kreeg Scouts J.F. Kennedy Menen inzage in de plannen
voor het nieuwe jeugdcomplex in Park Ter Walle (PTW). In het nieuwe gebouw zijn een aantal
polyvalente lokalen beschikbaar voor jeugdbewegingen. Eerder dit jaar hadden we met de schepen
van Jeugd Griet Vanryckegem een overleg over de bedroevende staat van de lokalen van scouts
Menen en over mogelijke (financiële) ondersteuning van stad Menen voor de bouw van nieuwe
lokalen. De schepen van Jeugd maakte ons duidelijk dat stad Menen geen enkele vorm van financiële
ondersteuning (noch extra subsidies, noch een renteloze lening) kan of wil geven. Als alternatief
bood de schepen van Jeugd het gebruik van enkele van de polyvalente ruimtes in het nieuwe gebouw
in PTW aan.
Op woensdag 1 oktober 2014 beraadde de Algemene Vergadering van Lokalenbeheer Scouts en
Gidsen Menen VZW over dit voorstel. Op vrijdag 3 oktober werd de beslissing van de Algemene
Vergadering besproken met de voltallige leidersploeg van scouts Menen.
Scouts Menen besliste unaniem om in te gaan op het aanbod van stad Menen. Zonder financiële
steun van stad Menen, in de orde van stad Kortrijk (500 000 euro)en andere randgemeenten zoals
Bissegem, is een nieuwbouw voor alle takken (leeftijdsgroepen) van scouts Menen onhaalbaar.
Bovendien zijn de huidige lokalen in zo’n slechte staat, dat oplapwerk terwijl we verder sparen voor
een nieuwbouw onmogelijk is. Scouts Menen vraagt daarom aan stad Menen om het gebruik van 4
lokalen in het nieuwe jeugdcomplex in PTW voor de 4 jongste takken, zijnde kapoenen, welpen,
jongverkenners en jonggidsen.
Scouts Menen beschouwt dit als een moeilijke, maar positieve en toekomstgerichte keuze. Het is
een moeilijke keuze omdat onze jongste leden het vertrouwde scoutsterrein op de Koekuit moeten
verlaten. Deze verandering van locatie en de opsplitsing van onze scoutswerking betekent voor de
leden, leiding, ouders en oud-leiding afscheid nemen van ons vertrouwde scoutsterrein waar we
jarenlang iedere zaterdagnamiddag samen ravotten, ontdekten, lachten, leerden en ontelbare
onvergetelijke momenten beleefden. Niettemin is het een positieve keuze. We gaan ons moeten
aanpassen. Het zal niet meer hetzelfde zijn. Maar ouders gaan hun bengels in weer en wind opnieuw
vol vertrouwen naar de scouts kunnen brengen. Daarom is het bovenal een toekomstgerichte keuze.

Op korte termijn beschikken we over warme en degelijke lokalen voor onze jongste leden. Daarmee
krijgen we de nodige ademruimte om toe te werken naar eigen lokalen op de Koekuit. Tegelijk
kunnen we het beste van onszelf blijven geven voor het allerbelangrijkste: fantastische
zaterdagnamiddagactiviteiten, weekends en kampen organiseren voor onze leden.
Met de oplossing die stad Menen ons bood hebben we een belangrijke zorg minder. Onze jongste
leden hebben een dak boven hun hoofd. Toch moeten we nog altijd een oplossing vinden voor de
oudste takken, zijnde de verkenners, de jins, en onze materiaalruimte.
Ook voor dit huisvestingsprobleem hopen we op steun van stad Menen. In de eerste plaats denken
we aan de investeringssubsidie. Tijdens ons overleg op 12 maart 2014 bood de schepen van Jeugd
aan om bij wijze van financiële ondersteuning voor de bouw van nieuwe lokalen de helft van de
investeringssubsidie gedurende 5 jaar te reserveren voor scouts Menen. Als we ons spaargeld
kunnen aanvullen met deze 50 000 euro, en mits extra geldinzamelacties, is het perfect haalbaar om
op korte termijn lokalen te bouwen voor onze oudste groepen.
Daarnaast denken we ook aan alternatieve steun van stad Menen, bijvoorbeeld in de vorm van
bouwmaterialen. Bij het afbreken van het oude gebouw in PTW zouden de bouwmaterialen (ramen,
deuren, toiletten, schakelaars en stopcontacten, edm.) gerecupereerd kunnen worden voor de
nieuwe lokalen van scouts Menen.
We hopen op korte termijn een bevestiging te krijgen van stad Menen over:



het gebruik van 4 lokalen in het nieuwe jeugdcomplex in PTW; en
de toekenning van de helft van de investeringssubsidie aan scouts Menen gedurende 5 jaar.

Alleen met deze zekerheden kunnen we aan de slag om ook voor onze oudste takken lokalen te
voorzien. Er is nog veel werk: nieuwe plannen laten tekenen, sponsors zoeken, geldinzamelacties
organiseren, onderhandelen met aannemers, edm. De tijd dringt want de huidige lokalen zijn in
verval. Hopelijk kunnen we snel aan de slag.
Alvast bedankt voor de hoopvolle vooruitzichten. We kijken uit naar het antwoord van stad Menen.
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