
Persnota : sluiting jeugdhuis “De Shelter” 

 

Wat in de sterren stond geschreven.  Na iets meer dan een jaar sluit  

het jeugdhuis “ De Shelter” zijn deuren. Collega Jan Van Acker had 

tijdens de laatste gemeenteraad een stand van zaken gevraagd aan 

de schepen en die beweerde dan dat  hij bezig was met het jeugdhuis.  

Het jeugdhuis werd met veel poeha aangekondigd een aantal 

maanden voor de verkiezingen door schepen voor of beter gezegd 

van jeugd Marc De Keyrel.  Kostenplaatje voor de Diksmuidse 

belastingsbetaler : bijna 25.000 euro (15.000 euro en 7500 euro)  

voor deze verkiezingsstunt van de schepen. 

Idee2006 had reeds bij de aanvang  heel wat bedenkingen bij het 

jeugdhuis.  Een jeugdhuis, dat voor 90 procent  fungeert als café 

kan toch niet de bedoeling zijn.    Andere cafés krijgen immers geen 

subsidies om hun zaak te runnen.  In 2003 werd een Jop ingericht 

voor de niet-organiseerde jeugd op de cultuur-en jeugdsite door de 

toenmalige meerderheid Pro-OpenVld.  Ikzelf was dan schepen voor 

jeugd.  Daar werd geen alcohol toegelaten en toch vonden veel 

jongeren hun gading in dit Jop.  Diksmuide heeft immers heel wat 

jongerencafés, die op vandaag floreren en waarom moet een 

jeugdhuis dan concurrentie bieden. 

Ook in dit dossier wordt de oppositie volledig buitenspel gezet.  De 

subsidies die de vzw de shelter genereerde via het schepencollege 

vragen toch op zijn minst een voorlegging van de balans omtrent 

deze vzw aan de gemeenteraad.  De oppositie moet enkel akte nemen 

van de sluiting via de pers. Van transparantie en democratisch 

gehalte  gesproken! 

Tot overmaat van ramp, heeft de schepen een handelspacht voor dit 

jeugdhuis gehanteerd.  Een vzw, die samengesteld is uit jongeren 

met weinig of geen ervaring in dergelijke materie. Wie zal die 

handelspacht nu verder nakomen? 

Beste, na het débacle met het GRUP sportzone Keiem, dat de 

belastingsbetaler ook meer dan 20.000 euro heeft gekost, nu bijna 

25.000 euro Diksmuids belastingsgeld, die in rook opgaat voor een 

jeugdhuis is naar onze bescheiden mening van het goede teveel.  

Idee2006 kan dit niet zomaar meer tolereren. Het is genoeg geweest! 

 

 


