
 

    

 

    

 

 

Aanwezig: Ruben, Diederik, Nick, Lise, Lien, Rani, Rhania, Joris, Lucie, Robin, Isaac,  

Laura, Jason, Marine en Ben. 

Verontschuldigd: Sylvia, Maarten en Karel 

Afwezig: / 

 

Verslag Jeugdraad 01/02/2017  

 

  

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Overlopen van werkgroepen  

 

 Ontbijtfilm  

Het is dit weekend ontbijtfilm! De succesvolste editie tot nu toe, met 210 reservaties. 

Als al die mensen komen opdagen betekent dat een kleine €1000 aan winst! We 

hebben zelfs mensen moeten afzeggen voor dit jaar. 

 

Naast een paar verjaardagsfeestjes werken we dit jaar ook samen met het OCMW, die 

een 40-tal inschrijvingen hebben voorzien. 

 

Al dat volk betekent dat er ook veel hulp nodig is. Kunnen zéker aanwezig zijn: 

Rhania, Lien, Rani, Laura, Robin, Jason, Isaac, Diederik, Nick en Ben. 

Afspraak om 8.00 uur stipt! Laatkomers betalen een fles cava op de mensen die wél 

op tijd waren! 

 

Rani bijt de spits af met een presentatie. Daarnaast krijgt iedereen ook een 

kruiswoordraadsel dat ondertussen kan ingevuld worden. Na de film worden de 

kruiswoordraadsels opgehaald en worden er drie prijzen uitgedeeld aan 3 mensen die 

het kruiswoordraadsel correct invulden. Ook de studenten die dit jaar naar Rwanda 

gaan komen langs voor een woordje uitleg. 

 

 



 

 Dagje vorming  

Rani heeft een voorstel voor de jeugdraad. In 

samenwerking met Koning Kevin zou ze graag een 

workshop nachtspelen organiseren. In de namiddag zou er een EHBO-workshop 

gegeven worden. ’s Avonds eten we samen en na het avondeten trekken we naar het 

bos voor de workshop nachtspel. 

 

Voorstel voor data: 13 mei (voorkeur) of 8 april! 

 

 Jeugdraadweekend – 3, 4 en 5 maart 

De locatie, slaapplaats en activiteit liggen intussen vast.  

Vrijdag blijven we in Hoeilaart en wordt er ook daar overnacht. De aanvraag werd 

ingediend en Ben zal deze op het college zetten. Overnachten kan aan de Chirokant. 

 

Mensen die zin hebben om enkel op vrijdag af te komen mogen ze gerust een seintje 

geven aan Laura of Maarten! De werkgroep laat nog weten wat er allemaal voorzien 

moet worden. 

 

 Bedanking vrijwilliger 

De werkgroep wil graag een datum prikken. Ze stellen voor om dat op 30 juni te 

doen. Het idee zou zijn om een welkomstdrink te geven en achteraf een groot spel te 

spelen met alle deelnemers. Achteraf kunnen we een grote picknick of BBQ doen voor 

iedereen. Bij voorkeur kan dat doorgaan op Halan Cauter. Achteraf kan er dan een 

afterparty doorgaan in JH Phobos, gehost door de jeugdraad (of de jins/aspis?). 

 

De werkgroep vraagt zich af wat het budget is hiervoor. Ben bekijkt de financiën eens 

en laat de werkgroep nog iets weten. 

 

Uit te nodigen vrijwilligers: 

- Scouts 

- Chiro 

- JH Phobos 

- Speelpleinen 

- Het Hele Dorp 

- Doendervolk 

- Jeugdraad & Raad van Beheer 

Jeugdwerkinfrastructuur 

 

De werkgroep denkt na over een thema en doet een voorstel! 

 

 

 

 



 

3. Nieuws van het DB  

 Antwoordbrief college mbt dimmen 

straatverlichting 

Het college heeft een antwoordbrief verstuurd mbt het advies van de jeugdraad over 

het dimmen van de straatverlichting. Ben leest de antwoordbrief voor. 

 

 Adviesvraag verslaggeving raden 

Op 16.1.2017 vond een overleg plaats in aanwezigheid van de secretarissen van de 

verschillende adviesorganen. Het overleg had tot doel eenvormige afspraken te 

maken met betrekking tot het opmaken, goedkeuren en doorstromen van de 

verslagen van de vergaderingen van de adviesorganen.  

 

In verband hiermee werden volgende afspraken gemaakt : 

a. opmaak verslag : binnen de 5 werkdagen na afloop van de vergadering van het 

adviesorgaan wordt het ontwerpverslag gefinaliseerd door de secretaris van het 

adviesorgaan.  

b. de secretaris maakt het verslag, zodra opgemaakt, over aan de voorzitter en de 

leden van het dagelijks bestuur van het betrokken adviesorgaan, die gevraagd worden 

om uiterlijk binnen de 10 werkdagen eventuele opmerkingen kenbaar te maken.  

c. indien er geen opmerkingen gemaakt worden binnen de voorziene termijn, wordt 

het verslag als goedgekeurd beschouwd door de voorzitter/leden van het dagelijks 

bestuur en wordt het onverwijld ter kennis gebracht van de overige leden van het 

adviesorgaan. 

Indien er wel opmerkingen gemaakt worden, wordt dadelijk een aangepaste versie 

van het verslag opgemaakt en wordt het aangepaste verslag, met aanduiding van de 

aanpassingen, onverwijld overgemaakt aan de overige leden van het adviesorgaan.  

De overige leden van het adviesorgaan worden eveneens uitgenodigd eventuele 

aanvullende opmerkingen kenbaar te maken binnen de 10 werkdagen.  

d. bij gebreke aan verdere opmerkingen wordt het als goedgekeurd beschouwd 

verslag op de eerstvolgende zitting van het college ter kennisgeving geagendeerd.  

e. het verslag wordt, na kennisname door het college, door het gemeentesecretariaat 

aangewend voor  

- publicatie op de website 

- agendering op de lijst die aan de gemeenteraad ter kennisgeving overgemaakt 

wordt.  

Hiervoor is geen verdere tussenkomst van een secretaris vereist. 

 



 

Deze afspraken werden gemaakt onder voorbehoud van 

instemming van de adviesorganen.  

De adviesorganen kunnen dus ook opteren voor een 

andere werkwijze of het behoud van de bestaande werkwijze (bv goedkeuring van het 

verslag op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering). 

 

Na overleg beslist de jeugdraad dat het graag zijn manier van werken zou willen 

behouden. De raad doet wel een aanbeveling om de 2e termijn van 10 dagen in te 

korten zodanig dat de totale termijn op 1 maand neerkomt. 

 

 

4. Nieuws van de schepen  

5 vacatures: straathoekwerker, 2 werkmannen, 1 communicatie en een 

kuisvrouw/man. 

 

De straathoekwerker komt er vooral onder impuls van de politie. Zij zijn voorstander 

om op een structurele manier om te gaan met de hangjongerenthematiek. Aangezien 

dit soort projecten vaak van lange adem zijn is er voor gekozen om hiervoor een 

professionele kracht aan te nemen.  

De straathoekwerker zal ondersteunt worden via het LiSS (Limburgs steunpunt voor 

straathoekwerk). Er wordt geopteerd voor een proactieve aanpak in dit gegeven. 

 

Workshop communiceren via de Hoeilaart-app: 21/02/2017. Aangezien er toch een 

1000-tal gebruikers van de app zijn is het toch interessant voor verenigingen om 

gebruik te maken van de app voor promo van hun activiteiten. 

 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

 Stand van zaken Halan Cauter 

Architectenbureau Blanco uit Hoeilaart werd aangeduid als ontwerper voor de sanitaire 

blok van Halan Cauter. Zij maakten reeds een eerste ontwerp op. Dat ontwerp zal 

morgen besproken en bijgestuurd worden op een eerste bijeenkomst. De wensen, 

zoals opgelijst door de jeugdraad en raad van beheer, worden zoveel als mogelijk 

meegenomen in het ontwerp. Wordt vervolgd! 

 

 

 



 

 Stand van zaken masterplan 

Jan Holderbeke werd verkozen om namens de jeugd in de 

jury te zetelen voor de aanduiding van de ontwerper voor 

de Koldamsite. Hij haalde het nipt van Erwin Gysens. Jan zal de belangen van de 

jeugd behartigen en er over waken dat die belangen verdedigd worden. Deze fase van 

het masterplan is echter gebonden aan een zwijgplicht, wat maakt dat Jan geen 

verslag kan/mag uitbrengen aan de werkgroep jeugd en de raden. Eens de ontwerper 

gekozen wordt door de jury vervalt de zwijgplicht. 

 

6. Varia  

Vervanging Kamiel en Karel voor de RvB is nog niet doorgevoerd, er was geen GR in 

januari dus de vervanging kon nog niet. Komt in orde voor de volgende vergadering. 

 

De kerstboomverbranding was een groot succes, scouts en bezoekers waren zeer 

tevreden.  

 

Sylvia heeft een puntje doorgegeven aan Lien voor de Chiro. Op de ouderraad van Het 

Groene Dal kwam ter sprake dat er een film werd gezien die niet geschikt was voor de 

rakwi’s. De hoofdleiding van de Chiro laat weten dat ze het zouden appreciëren dat 

zulke zaken in de toekomst beter naar de hoofdleiding worden gestuurd en niet op 

een jeugdraad moeten worden aangehaald. De leiding van de desbetreffende groep 

wordt aangesproken door hun hoofdleiding. 

 

 


