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Inleiding 
 

Met zo’n 35% van de Hoeilaartse bevolking die jonger is dan 30 jaar kunnen we gerust stellen dat Hoeilaart een jonge gemeente is.  Jeugdraad Hoeilaart 

vind het dan ook belangrijk om de jeugd een stem te geven én kenbaar te maken wat de Hoeilaartse jeugd belangrijk vind. In dit memorandum, dat 

gebaseerd is op de resultaten uit bevraging die de jeugdraad lanceerde eind april, poogt de jeugdraad aan te tonen wat er leeft bij de jeugd en wat zij als 

belangrijk ervaren. Sterke punten worden weergegeven, maar ook pijnpunten worden bloot gelegd.  

 

De bevraging wordt opgebouwd rond 5 thema’s. In dit document krijgt u een overzicht te zien van elk van die thema’s en hoe de gemeente Hoeilaart 

scoort op elk onderwerp. Naast cijfermateriaal heeft de jeugdraad ook 7 actiepunten geformuleerd ter inspiratie voor de volgende bestuursploeg. 

  

Er werden 154 reacties verzameld voor de enquête. Om te kunnen situeren welke mensen bereikt werden met de bevraging werden enkele basisvragen 

gesteld, zoals geslacht en leeftijd. Op vlak van geslacht zijn de respondenten mooi verdeeld, 75 mannen vulden de bevraging in tegenover 76 vrouwen. 3 

personen sloegen de vraag over. 

Op vlak van leeftijd zien we dat het grootste aantal respondenten, zo’n 87 personen, zich in de groep van 18 tot 25-jarigen bevind. 57% van de bevraagden 

bevind zich dus in de groep van stemgerechtigde jongeren. 1 op 3 deelnemers is ouder dan 25 jaar, de overige deelnemers bevinden zich in de 

leeftijdscategorieën van 6 tot 12 jaar (10 respondenten) en 13 tot 17 (7 respondenten). 

 

De jeugdraad daagt de politiek uit om de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan om van Hoeilaart een thuis te maken voor jong én oud!  

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheid 
 

Het eerste onderwerp dat we hebben aangekaart in onze bevraging gaat om veiligheid. Dit onderwerp gaat in eerste instantie om het 

veiligheidsgevoel, of gebrek daaraan, dat jongeren ervaren in Hoeilaart. Met de vraag of het een goed idee is om camera’s te plaatsen op 

openbare plaatsen wordt ook een erg actueel onderwerp, zowel in Hoeilaart als daarbuiten, bevraagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een grote meerderheid van de respondenten voelt zich veilig op de openbare weg. Respectievelijk 82% en 72% voelt zich veilig als hij door het dorp fietst 

of wandelt of rondhangt in zijn eigen straat. Slechts 3% voelt zich niet veilig wanneer hij fietst of wandelt in Hoeilaart. Een hoger percentage, zo’n 15%, 

kan niet op een veilige manier rondhangen in zijn eigen straat, al moet hier wel genuanceerd worden dat dit ook aan de aard van de straat kan liggen, 

een drukke steenweg is dan ook gevaarlijker dan een straat in een rustige wijk. 

 

 

 



 
 

 

Wanneer gepeild wordt naar vandalisme in Hoeilaart zien we dat de 

meningen een pak verdeelder zijn. Zo’n 17% vind dat er wel degelijk veel 

vandalisme is in Hoeilaart. Met 52% dat vind dat er een beetje vandalisme 

is kunnen we toch stellen dat er een vandalisme-probleem is in Hoeilaart. 

Vandalisme kan verschillende vormen aannemen, van het bekladden van 

openbaar of privédomein met graffiti, tot sluikstorten of het toebrengen 

van schade aan bijvoorbeeld parkbanken, vuilnisbakken, enz..  

 

 

 

 

 

Wanneer gepeild wordt naar het veiligheidsgevoel merken we ook hier op dat de 

meningen verdeeld zijn. Hoewel een kleine minderheid, zo’n 5%, aangeeft niet overal 

te durven komen in Hoeilaart, hetzij ’s avonds of overdag, valt het vooral op dat een 

groot deel van de respondenten dat niet altijd durft. Dit kan er op wijzen dat er plekken 

zijn in Hoeilaart waar een onveiligheidsgevoel heerst. Het is echter niet enkel kommer 

en kwel in Hoeilaart, zo’n 2 deelnemers op 3 durft wel overal te komen in Hoeilaart. 

Het resultaat van deze vraag kan ook in nauw verband staan met de vorige vraag in 

verband met vandalisme. Vandalisme en een gevoel van onveiligheid gaan vaak hand 

in hand.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Een actueel onderwerp in Hoeilaart, het plaatsen van camera’s op openbare 

plaatsen. Reeds in 2009 werd er al sprake gemaakt van het plaatsen van camera’s, 

om overlast tegen te gaan. De jeugdraad formuleerde destijds, in november 2009, 

een advies waarin het andere methodes aanreikte en het repressieve karakter van 

camera’s hekelde. Het plaatsen van camera’s werd niet onthaald als oplossing, maar 

een verschuiving van het probleem. Het toenmalige bestuur ging mee in het advies 

van de jeugdraad destijds, met de hangmanprojecten als gevolg.  

Bijna 10 jaar later blijft het voorstel echter levend. De jeugdraad wou dan ook van 

de gelegenheid gebruik maken om het onderwerp op te nemen in onze bevraging. 

De meningen zijn verdeeld. 46% van de respondenten vind het een goed idee om 

camera’s te plaatsen om openbare plaatsen te bewaken. 27% is tegenstander van 

het idee. Met zo’n 27% van de deelnemers die het niet weten of niet overtuigd voor 

–of tegenstander zijn is het duidelijk dat ook de jeugd verdeeld is. 

 

 

Aan het eind van elk thema kregen de respondenten de optie om Hoeilaart een score te geven van 0 tot 10. Daarnaast kregen ze ook de kans om zelf 

ideeën te formuleren ter verbetering. Met een score van 8,5 op 10 lijkt Hoeilaart dan ook goed te scoren op vlak van veiligheid. Tot slot vind u hieronder 

enkele opvallende uitspraken, verzameld uit de reacties van de respondenten. 

 

 

 

Resultaat Veiligheid: 8,5/10 



 

Onderwijs & Werk 
 

Het tweede onderwerp de bevraging gaat om onderwijs en werk. Een moeilijk onderwerp om te bevragen aangezien de doelgroep, ondanks 

het feit dat ze allen jeugd zijn, erg uiteenlopende leeftijden hebben. Hoeilaart beschikt niet over een middelbare school, wat het moeilijk 

maakt om jongeren te bevragen over hun schoolomgeving. Die ligt namelijk niet in Hoeilaart. Er zijn daarnaast ook al een heel aantal mensen 

die niet langer naar school gaan die ook deelnamen aan de bevraging. In dit onderdeel vind je de resultaten mbt Onderwijs en Werk. 

 

Het is, zoals hierboven reeds aangehaald, moeilijk om duidelijke 

gegevens te filteren uit deze vraag. Het grootste deel van de 

respondenten komt uit de groep van 18 tot 25-jarigen. Deze groep 

heeft niet de mogelijkheid om in Hoeilaart naar school te gaan, wat 

maakt dat de resultaten op deze vraag ook erg gespreid zijn. Het 

interessantste onderdeel van de vraag is daarom misschien wel het 

feit dat zo’n 9% van de deelnemers graag in eigen gemeente naar 

school zou willen gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wat naschoolse activiteiten betreft, op school of daarbuiten, zien we 

dat een kleine meerderheid goed aan zijn trekken komt. Met een 40% 

van de deelnemers dat een gebrek opmerkt op vlak van 

buitenschoolse activiteiten is er echter wel nog ruimte voor 

verbetering, zeker als je ziet dat 14% vragende partij is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vlak van werk zien we dat een kleine meerderheid in Hoeilaart werkt, of dat graag 

zou doen. De verdeling ligt hier dicht bij elkaar, met 37% dat bewust niet in eigen 

gemeente wil werken en een 20% dat het niet weet. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ook wat vakantie –en studentenjobs betreft zijn de meningen verdeeld. Hier 

liggen de resultaten nog dichter bij elkaar. 36% is tevreden en vind het 

makkelijke om aan de slag te gaan in eigen gemeente. 30% merkt hier echter wel 

een gebrek op, wat toch een hoog cijfer is, wat suggereert dat er op dit vlak 

verbeteringen mogelijk zijn in Hoeilaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultaat Onderwijs en Werk: 7,5/10 



 

Mobiliteit 
 

Het derde onderwerp dat we hebben aangekaart in onze bevraging gaat om mobiliteit. Dit onderwerp gaat in op de staat van de weginfrastructuur, het 

openbaar vervoer in de gemeente en parkeerplaatsen. Daarnaast greep de jeugdraad ook de kans om een ander actueel onderwerp aan te kaarten, het 

doven van straatverlichting vanaf bepaalde uren ’s nachts.  

 

Over de staat van de wegeninfrastructuur is in België al heel wat 

inkt verbruikt. Voor kinderen en jongeren is de staat van de 

fietspaden echter minstens even belangrijk. Goede en veilige 

fietspaden dragen enorm bij aan de mobiliteit en zelfstandigheid 

van de jeugd en het is dan ook belangrijk dat hier voldoende 

aandacht aan wordt besteed. 

Het valt dan ook op dat de meerderheid, goed voor 56%, niet 

tevreden is over de staat van de fietspaden. Tel daar de 25% op 

die meestal tevreden is en dan valt het op dat de infrastructuur 

van fietspaden in Hoeilaart duidelijk niet overal voldoet. 19% van 

de deelnemers is tevreden over de fietspaden in Hoeilaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Naast de fietspaden werd ook gevraagd naar de staat van de wegen in Hoeilaart. 

Er is duidelijk sprake van een trend. 54% van de respondenten vind dat er veel 

putten in de Hoeilaartse wegen zitten. Slechts 6% vind dat niet zo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de beschikbare ruimte voor parkeren kunnen de meningen niet 

verdeelder zijn. 53% vind dat er voldoende ruimte is, tegenover 47% dat 

het daar niet mee akkoord is. Het gaat hier niet enkel om 

parkeergelegenheden voor auto’s, maar ook voor fietsen en andere 

voertuigen. 

 

 

 



 
 

 

Wat het openbaar vervoer betreft valt vooral op dat 1 respondent 

op 3 van mening is dat er ruimte voor verbetering is. Het aantal 

deelnemers dat resoluut nee antwoord is met 13% relatief beperkt. 

We moeten echter vaststellen dat een groot deel van de 

deelnemers niet overtuigd is van de kracht van het openbaar 

vervoer in Hoeilaart. 45% is tevreden met het openbaar vervoer. 

 

 

 

Straatverlichting doven na een bepaald uur wordt gezien als een goede manier om 

energie te besparen en kan een gemeente vaak veel geld besparen. Buurgemeente 

Overijse dooft nu al reeds zijn straatverlichting ’s nachts. De jeugdraad heeft 

hieromtrent eind 2016 een spontaan advies geschreven aan het bestuur. In dat 

advies werd het voorstel niet zo zeer afgekeurd, al werd er wel aandacht gevraagd 

voor de gevolgen op vlak van veiligheid. Zo werd aangehaald dat op vrijdagavond en 

in het weekend veel mensen, waaronder jongeren, uitgaan. Een compleet doven van 

de verlichting op deze momenten zou dan ook een verhoogd risico met zich kunnen 

meebrengen. Vooral zwakke weggebruikers zouden risico kunnen lopen door een 

slechtere zichtbaarheid. De jeugdraad blijft dan ook waakzaam en vraagt hetzelfde 

van het bestuur, nu en in de toekomst. 

Wanneer we de vraag stellen aan de Hoeilaartse jeugd zien we ook hier een 

verdeeldheid van de meningen. 40% staat niet achter het idee om de verlichting te 

doven. Hier tegenover staat 27% dat wel voorstander is en een groot deel van de 

deelnemers, zo’n 28% dat het idee een beetje genegen zijn.  

Resultaat Mobiliteit: 6,5/10 



 

Vrije Tijd 
 

Het onderwerp vrije tijd werd bewust ruim genomen. Naast het vrije tijdsaanbod werd gepeild naar de sportvoorzieningen, het cultuuraanbod voor jeugd 

en in hoeverre de jeugd ondersteund wordt om zelf de handen uit de mouwen te steken om iets te organiseren. 

 

De overgrote meerderheid is tevreden over het aanbod en aantal 

jeugdverenigingen in Hoeilaart. Chiro en Scouts zijn beide twee grote, 

sterke verenigingen die erg actief zijn in het Hoeilaartse 

verenigingsleven. 11% geeft aan niet het niet te weten, wat suggereert 

dat nog niet iedereen de weg vind naar de jeugdvereniging. Niet-

geëngageerde jongeren blijven moeilijk bereikbaar. Ook de sportclubs 

hebben een breed aanbod aan jeugdploegen en competities.  

 

 

Dat wordt ook goed weergegeven in volgend diagram. 84% van de deelnemers 

geeft aan tevreden te zijn over de mogelijkheden tot sport in Hoeilaart. 5% is 

ontevreden over het sportaanbod. 10% geeft aan dat er ruimte tot verbetering 

is. 

 

 

 

 



 
 

 

Als we naar beleving kijken moeten we vaststellen dat een groot deel van 

de deelnemers tevreden is over het aantal activiteiten en evenementen. 

60% gaat resoluut voor ‘ja’. Een respondent op drie houdt het op ‘soms’ en 

slechts een kleine minderheid, 8% vind dat er onvoldoende te doen is in 

Hoeilaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er specifiek wordt gekeken naar cultuur voor jeugd zien we soortgelijke 

resultaten, al zijn de meningen hier wat verdeelder over. 53% is tevreden 

over het aanbod van cultuur op maar van jeugd. 16% vind dat er te weinig 

cultuur wordt aangeboden op maat van jeugd. 1 deelnemer op 3 geeft aan 

dat er een klein aanbod is. Wat suggereert dat er op vlak van cultuur nog 

stappen ter verbetering mogelijk zijn. 

 

 

 

 

 



 
 

Wanneer we de ondersteuning vanuit de gemeente 

bekijken om zelf initiatieven te organiseren zijn de meningen opnieuw 

verdeelt. Opvallend is dat de grootste groep, 29% van de respondenten, 

aangeeft niet op de hoogte te zijn van de ondersteuning die de gemeente 

aanbied. Dit impliceert dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt vanuit 

de gemeente over de mogelijkheden. 

1 op 4 vind dat er voldoende ondersteuning is. Hetzelfde aantal vind het 

tegendeel. Tot slot vind zo’n 22% van de deelnemers dat de gemeente de 

jeugd een beetje stimuleert en ondersteund. 

 

 

Op het vlak van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede zien we 

opnieuw eenzelfde resultaat. Meer dan de helft van de respondenten is niet 

op de hoogte van de initiatieven die de gemeente onderneemt om mensen 

in armoede te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Ook hier lijkt 

onvoldoende communicatie aan de oorzaak te liggen. 

29% van de deelnemers is tevreden over de inspanningen en slechts 3% is 

ontevreden. Wat impliceert dat de gemeente wel degelijk inspanningen 

levert, maar dat ze de jeugd onvoldoende kunnen bereiken om ze kenbaar 

te maken. 

 

 Resultaat Vrije Tijd: 8/10 



 

Ruimte 
 

Het laatste thema dat werd aangekaart in de bevraging handelt over ruimte. Van speelplekken en plekken om rand te hangen tot de beschikbare 

infrastructuur, alles wat ruimte voor jeugd betreft komt in dit laatste onderdeel aan bod. 

 

Als we de beschikbare infrastructuur bekijken voor de vrijetijdsbesteding 

van jeugd stellen we vast dat hier wel wat ruimte voor verbetering is. 

Slechts 57% is tevreden over de voorzieningen. Opvallend is dat 29% 

slechts een beetje tevreden is. Met de realisatie van de nieuwe sport –en 

jeugdsite wordt alvast geïnvesteerd in de infrastructuur. Hopelijk zal die 

investering zich vertalen in een hogere tevredenheidsgraad.  

 

 

 

Wanneer we peilen naar de tevredenheid met betrekking tot de speelplekken 

in Hoeilaart kunnen we vaststellen dat de meerderheid tevreden is over de 

speelplekken in het dorp. 70% geeft aan tevreden te zijn. 25% van de 

deelnemers geeft aan dat er ruimte voor verbetering is. Slechts 5% geeft aan 

niet tevreden te zijn.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Driekwart van de respondenten is tevreden over de beschikbare ruimte 

om rond te hangen en jong te zijn. Ruimte om samen te komen, een 

balletje te trappen, te picknicken, ontmoeting lijkt voldoende aanwezig in 

Hoeilaart. Slechts 19% ervaart een klein tekort aan ruimte, terwijl slechts 

6% vind dat er onvoldoende ruimte is.  

Als jeugdraad willen we graag pleiten voor ruimte om jong te zijn, voor 

iedereen. Ondanks de goede score blijft er dus zeker nog ruimte ter 

verbetering. Elke jongere heeft recht op ruimte! 

 

 

Ook als we de vraag stellen of Hoeilaart een kindvriendelijke gemeente is zien 

we soortgelijke resultaten, zij het wat minder overtuigd. 65% vind dat er 

voldoende aandacht wordt besteed aan kinderen en jongeren bij de inrichting 

van de openbare ruimte, met een minderheid van 7% dat vind dat hier 

onvoldoende aandacht aan wordt besteed. 27% geeft aan dat er een beetje 

aandacht wordt besteed aan kinderen en jongeren in de openbare ruimte. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Als we nagaan of de jeugd het gevoel heeft dat ze alles heeft in Hoeilaart om gelukkig te zijn moeten we vaststellen dat de meeste 

deelnemers best tevreden zijn, zo’n 65% geeft aan dat Hoeilaart over alle voorzieningen beschikt die ze nodig hebben. 35% geeft aan dat er toch enkele 

zaken missen. Als we de antwoorden van die 35% onder de loep nemen zien we enkele zaken terugkeren:  

De meest voorkomende antwoorden pleitten voor: 

- een snackbar 

- geschikte uitgaansmogelijkheden: fuifzalen en cafés 

- uitgebreider aanbod in winkels (van doe-het-zelf zaken tot 

hippe kledingszaken) 

Verder wordt er gepleit voor aangepaste speelruimte voor de 

allerkleinsten en ruimte voor alternatieve sporten, al dan niet in 

open lucht, zoals fitness, skaten en frisbeeën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat Ruimte: 8/10 



 

Actiepunten 
Het doel van deze bevraging is in de eerste plaats om te informeren, om de jeugd in Hoeilaart een stem te geven en hun noden en wensen kenbaar te 

maken. Om dat op een duidelijke en krachtige manier te doen hebben we alle informatie gebundeld in dit memorandum. In dit laatste onderdeel heeft 

de jeugdraad een oplijsting gemaakt van actiepunten. Deze punten werden gefilterd uit de resultaten van de bevraging. Dit memorandum is geen pleidooi 

voor of tegen agenda’s van politieke partijen, maar wil dienen als een incentive om aan de slag te gaan. Het is opgemaakt door en voor de jeugd van 

Hoeilaart en kan dienen om het jeugdbeleid in Hoeilaart voor de komende jaren te stofferen. Hopelijk wordt het memorandum opgepikt en onthaald als 

de inspiratiebron die het beoogd te zijn.  

1. Veiligheid moet altijd een prioriteit zijn voor een gemeentebestuur. De gemeente moet inzetten op een verhoging van de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel door vindplaatsgericht te werken en potentieel onveilige plekken aan te pakken.  

 

2. Het is belangrijk dat jongeren in eigen gemeente een vakantiejob kunnen uitoefenen. Er moet gewerkt worden aan betere werkgelegenheid voor 

vakantie –en studentenjobs. Daarnaast is het belangrijk om de concurrentie aan te gaan met de naburige gemeenten zodat de jeugd een 

aantrekkelijke vakantiejob in eigen gemeente kan vinden. 

 

3. Het  blijft heel moeilijk om niet-gebonden jeugd te betrekken bij initiatieven van de gemeente. Zowel voor het toekomstige gemeentebestuur als 

de jeugdverenigingen berust de taak om extra acties te ondernemen om elke jongere binnen Hoeilaart te betrekken.  

 

4. Cultuur voor jongeren en jongerencultuur zijn eigen aan het jong zijn en belangrijk in de vorming van een jongere tot volwassene. De gemeente 

moet meer inzetten op een cultureel programma op maat voor jongeren én ruimte en infrastructuur voorzien voor de ontplooiing van 

jeugdcultuur; ontmoeting en fuiven.  

 

5. De gemeente doet tal van dingen ter ondersteuning van zijn bewoners en verenigingen, die initiatieven zijn echter niet altijd bekend bij het 

publiek. De gemeente moet inzetten op een heldere, duidelijk communicatie en daarbij gebruik maken van jeugdvriendelijke, moderne 

informatiekanalen. 

 

6. Een goede wegeninfrastructuur en dienstverlening is essentieel voor de ontplooiing van jongeren. Kinderen en jongeren moeten zich op een 

veilige manier kunnen bewegen binnen en buiten de dorpsgrenzen. Het gemeentebestuur moet daarom inzetten op een verbetering van de 

fietspaden en staat van het wegennet. Een uitgebreidere dienstverlening van openbaar vervoer verhoogt de zelfstandigheid van de jeugd. 

 

7. De jeugdvereniging kan een belangrijke leerschool zijn voor kinderen en jongeren. Geëngageerde jeugdverenigingen dragen enorm bij aan het 

verenigingsleven in een gemeente en zorgen voor een bruisend dorpsleven. Het gemeentebestuur moet de (jeugd)verenigingen ten volle 

ondersteunen en kansen geven om te groeien. Dat moet gebeuren op een gelijkwaardige manier voor alle sport, -cultuur –en jeugdverenigingen.  


