
    

 
 

      

 

Jeugdraad 4 Februari 2015 

 

Aanwezig: Sylvia, Chresten, Ruben, Lien, Karel, Vincent, Kamiel, Jan, Rhania, 

Diederik, Thomas, Joris en Ben. 

Verontschuldigd: Rani, Ineke en Joy. 

  

1. Goedkeuring vorig verslag 

Sylvia merkt op dat ironische opmerkingen best cursief worden gezet om verwarring 

te vermijden. 

 

Verslag goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

 Ontbijtfilm goede doel 

Zoals iedereen al weet gaat de film volgende zondag door, er moeten wel nog 

enkele zaken afgesproken worden: 

 Sleutel ophalen op vrijdag bij Hilde op de cultuurdienst voor de middag 

(LIEN) 

 Zaterdag rond 15.00 uur langsgaan in Felix Sohie voor de uitleg van de 

beamer, scherm, koffiemachine, enz. (THOMAS EN DIEDERIK) 

 Zaterdag langsgaan in de Delhaize voor beleg en drank (RHANIA EN LIEN) 

 Zondag afspreken om klaar te zetten om 8.00 uur (JAN, RHANIA, THOMAS, 

LIEN, KAREL, KAMIEL EN BEN) 

 Drank bestellen bij Vantuycom (DIEDERIK) 

 Laptop, wisselkassa en film meebrengen (BEN) 

 

 Win je eigen fuif 

Geen nieuws, de contactpersonen van Overijse zaten in Thailand..  

Wordt vervolgd! 

 

 Meivuur 

Het Meivuur gaat dit jaar uitzonderlijk niet door in Overijse. Het 

gemeentebestuur van Overijse zag het niet meer zitten om het begijnhofplein 
ter beschikking te stellen en aangezien de kwestie rond Kamp Kwadraat niet 



opgelost raakt dit jaar hebben ze de vraag gesteld aan de omliggende 
gemeenten of ze het zouden zien zitten om het Meivuur voor een jaar over te 
nemen. Hoeilaart en Tervuren hebben hier negatief op gereageerd, Huldenberg 

positief. 
Het Meivuur zal dus voor een jaartje verhuizen naar Huldenberg, aan het 

gemeenteplein (parking + volleybalvelden) 
 
Gisteren heeft het Meivuur vergaderd. Financieel gezien is er een probleem 

aangezien er tot nu toe nog geen sponsors zijn gevonden. Dit leidt er toe dat er 
dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis van het Meivuur inkom zal 

worden gevraagd. Er zal dan ook met voorverkoop gewerkt worden (online en 
bij krantenwinkels) €6 vvk en €12 kassa. 
 

Ook naar vrijwilligerwerking toe zullen er enkele zaken veranderen. Hier kom je 
binnenkort  meer over te weten. 

 

 

3. Nieuws DB  

Niet vergeten! Morgen State of the Union van het schepencollege! Afspraak om 

19.00 uur in GC Felix Sohie! Diederik, Jan, Thomas en Ben zijn aanwezig! 

 

Diederik is sinds kort officieel raadslid van de raad van beheer Felix Sohie. Moest 

je vragen hebben over het GC Felix Sohie mag je hem die gerust stellen! 

 

4. Nieuws schepen 

Er is momenteel een politieke werkgroep bezig met het masterplan sport en jeugd. 

Zij hebben beslist dat het luik jeugd vervroegd kan worden en reeds deze maand 

al actie rond zal worden ondernomen. 

De gunninsprocedure voor architecten zal bepaald worden op drie criteria; prijs, 

ontwerp en participatieproces. Op basis van deze criteria zal er een architect 

worden gekozen.  

De buitenbouw wordt momenteel uitgewerkt door de werkgroep, de inhoudelijke 

input zal gebeuren met betrekking van de jeugdraad. 

Het plan is om dit participatieproces eind dit jaar te houden zodat tegen het 

volgende jaar kan gestart worden met de werken. 

Om in de tussentijd de werkingen van het speelplein en dergelijke  op te vangen 

moet nog gezocht worden naar oplossingen. 

Het basisidee is momenteel om de zaal te verbouwen/renoveren en het woonhuis 

(nu JH Phobos en de jeugddienst) te slopen.  

 

De visietekst Koldam wordt ook aan kandidaat architecten bezorgd zodat het 

ontwerp zoveel als mogelijk rekening houdt met de aanbevelingen in de visietekst. 

 



 

 

5. Nieuws Jeugddienst 

Verminderde tarieven vakantiewerkingen: Er is een voorstel uitgewerkt om ouders 

van kinderen die onder een bepaalde inkomensgrens vallen 50% korting te geven 

op de gemeentelijke vakantiewerkingen. De Jeugdraad is voorstander van het 

voorstel, maar maakt de opmerking dat er zeker aandacht moet besteed worden 

aan sensibilisering zodat mensen makkelijk te weten komen of ze in aanmerking 

komen. 

 

Elk jaar heeft de jeugddienst een budget om aan sensibilisering te spenderen. 

Voorbije jaren ging het vooral om gehoorschade (gratis oordopjes) en 

alcoholsensibilisering (Nog Tijd Zat). Dit jaar wordt gekozen om te werken rond 

verkeersveiligheid. Zo willen ze belangrijke oversteekplaatsen en plekken waar 

veel jeugd vertoefd extra in de verf zetten om automobilisten attent te maken. Dit 

jaar zal er een grote banner worden geplaatst aan de Joengele om de knuffelzone 

die naast de lokalen ligt in de spotlight te zetten. Momenteel wordt deze nog heel 

vaak onjuist gebruikt waardoor ouders zich vaak in de Kasteelstraat moeten 

parkeren om hun kinderen af te zetten. Met de banner willen we dus benadrukken 

waarvoor de knuffelzone dient. 

 

Op 28 februari gaat het intergemeentelijk graffitiproject, dat de naam Pigment 

kreeg, officieel van start. Vanaf 11u zal er een graffiti-jam plaatsvinden aan de 

graffitimuur en zullen professionele graffiteurs een kunstwerk op de muren van JC 

Koldam zetten. JH Phobos voorziet drank en muziek, de scouts verkoopt er iets om 

te eten. Ook de chiro kan hier iets verkopen, Rhania vraagt na of er interesse is. 

 

Na het advies van de jeugdraad en GECORO werd het plan rond Project Mariën nog 

een keer aangepast. Het definitieve ontwerp is intussen goedgekeurd. De 

aanpassingen die gebeurd zijn komen er mede op aangeven van de jeugdraad. Ben 

presenteert het definitieve ontwerp. 

 

6. Varia 

Sylvia wilt de scouts een welgemeende proficiat wensen voor een zeer geslaagde 

eerste editie van hun kerstboomverbranding. Doe zo voort! Sylvia is zelf 

geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met een nieuw project. 



Nele heeft achteraf contact opgenomen met Thomas voor een eventuele 

samenwerking. Naar volgend jaar toe misschien een streepje muziek voorzien op 

de kerstboomverbranding. 

 

De cultuurraad heeft contact opgenomen met Diederik omtrent Hoeilaart Zomert. 

Vorig jaar deed de jeugdraad mee op papier (Sexy Summertime). De vraag is of 

JH Phobos opnieuw van plan is om Sexy Summertime opnieuw te organiseren. 

Kamiel geeft aan dat hier binnenkort een eerste vergadering over plaatsvind, hij 

houdt de raad op de hoogte. Sylvia is nu al dolenthousiast! 

 

Niet vergeten! 27-28-29 maart gaan we op jeugdraadweekend! Verwacht 

binnenkort een mailtje in je mailbox! Ben vraagt na of de galaxy mag gebruikt 

worden. 

 

4 en 5 april is het 50 uur phobos én promotour van het meivuur, meer info volgt! 

 

Vrijdag 13 februari organiseert Het Groene Dal voor de eerste keer een 

carnavalsstoet door de straten. Om 9u30 zijn ze aan het GC Felix Sohie om enkele 

dansjes te doen, daarna gaan ze naar het rusthuis voor een optreden en warme 

choco. Als er dan nog wat tijd is komen ze nog eens langs aan het Felix 

Sohiecentrum. 

 

Het Werkverslag Hangman is intussen op de gemeenteraad geweest, Ben mailt het 

door naar alle jeugdraadleden. 

 

Zaterdag 7 februari topfeest in JH Phobos, allen daarheen! 

 

21 februari is het in JH De Pit de tweede editie van Control, allen daarheen! 

 

De opening van JH De Pit was trouwens een groot succes, veel volk en veel vertier. 

 

 

 

 

 


