
 

    
    

Jeugdraad 9 mei 2018 

 
Aanwezig: Rani, Lien, Diederik, Isaac, Robin, Nick, Pauline, Marine, Lise, Maarten, 

Sylvia, Charlotte, Anne, Louise, Joris en Ben. 
 

Verontschuldigd: Karlien, Rhania en Sander. 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

Verkiezingsproject 

De enquête is gelanceerd en moet nu vooral zo veel mogelijk verspreid worden. Er 

zijn al enkele mensen die de enquête hebben opgepikt, maar dit moeten we nog 

stevig opdrijven. Ook de facebookpagina van de jeugdraad moet nog in actie schieten. 

Diederik haalt aan dat hij een gepromoot bericht wilt maken voor op de 

facebookpagina. Nu de meifeesten achter de rug zijn heeft hij hier tijd voor. 

 

Verder is het belangrijk om een knoop door te hakken wat de debattle-avond betreft. 

Willen we een avond organiseren waarop de jeugd wordt uitgenodigd of niet ? 

Ben haalt aan dat enkele andere raden gezamenlijk een debat willen organiseren. Zij 

hebben al gepolst in hoeverre de resultaten van de jeugdraad daarin gebruikt 

kunnen/mogen worden. 

 

Sylvia haalt aan dat ze het zonde zou vinden dat de jeugdraad meegaat in het debat 

van de raden omdat de focus dan niet meer op jeugd zal liggen. Het is belangrijk om 

dit project een eigen podium te geven, in welke vorm dan ook. De voorkeur van de 

raad gaat er naar uit om, indien er een evenement wordt georganiseerd, dat los van 

het debat van de raden te doen. Als er beslist wordt om geen debattle-avond te 

organiseren kunnen de resultaten eventueel wel vertoond worden op het debat van de 

raden. 



 

 

Nick maakt een doodle op om binnenkort met de 

werkgroep samen te komen. Op die vergadering 

hakken we de knoop door op welke manier we de 

resultaten willen bekend maken. Ofwel met een debattle-avond, als onderdeel van het 

radendebat of via filmpjes op sociale media/facebooklive filmjes. 

 

Intussen mag iedereen zoveel mogelijk reclame maken voor de bevraging. Ben 

voorziet een tekstje dat in de chirist en korrelaar geplaatst kan worden. Zo kunnen 

scouts en chiro hun leden aansporen om de bevraging in te vullen. 

 

Er moet dan ook nog een officieel schrijven komen dat naar de politieke partijen kan 

worden verstuurd. Daarin moet een korte uitleg komen van het project, alsook de 

manier waarop we de partijen willen betrekken in het project. Dat is belangrijk zodat 

de partijen weten dat ze in een latere fase aangesproken zullen worden. Dat schrijven 

moet vanuit de jeugdraad vertrekken, kan niet vanuit Ben vertrekken. 

 

Evaluatie Meifeesten 

Het valt moeilijk te ontkennen dat de Meifeesten dit jaar een topeditie gekend 

hebben, iedereen was erg enthousiast en tevreden. De opkomst was erg groot en het 

programma zat goed in elkaar. De jeugdraad is het er over eens dat het niveau van 

het evenement elk jaar hoger ligt. 

 

Ook de keuze om de Buitenspeeldag naar zaterdag te verplaatsen wordt positief 

geëvalueerd. Het levert een win-win situatie op aangezien het makkelijker is om 

begeleiders te vinden voor een zaterdag, in tegenstelling tot een woensdagnamiddag 

buiten de vakantieperiode. Daarnaast is er ook een veel ruimer kader voor de 

Buitenspeeldag, met tal van randactiviteiten die ook voor de ouders erg aangenaam 

zijn. Diederik haalt alvast aan dat Doendervolk vragende partij is om de ook volgend 

jaar de Buitenspeeldag tijdens de meifeesten te organiseren.  

Ook het programma van de Buitenspeeldag was een schot in de roos. Er waren veel 

enthousiaste kinderen en ouders bij wie het gevarieerde programma erg gesmaakt 

werd. 

 



 

De nieuwe terreinindeling is beter dan die van de 

voorbije edities, al wordt de bedenking wel gemaakt 

dat de toog in de grote tent minder zwaar belast werd 

doordat niet meer centraal op  het terrein staat. De 

’kleine’ toog werd drukker bezocht. Diederik haalt aan dat ze naar volgend jaar toe 

gaan kijken om beide togen evenwaardig in te richten zodanig dat de kleine toog de 

grotere belasting makkelijker kan verwerken. 

 

De shiften van de jeugdraad verliepen erg vlot zondag. Isaac maakt wel de opmerking 

dat er onvoldoende wisselgeld was aan de kassa, met de bijbehorende problemen. 

Diederik erkent het probleem, hij geeft aan dat er veel wisselgeld voorzien was, maar 

dat het desondanks nog steeds niet genoeg was gezien de grote opkomst. 

 

De jeugdraad merkt verder ook op dat er op zaterdagavond een aanvullend 

avondprogramma voorzien kan worden. Dit jaar was het erg gezellig op 

zaterdagavond na het voorziene optreden. Het kan dan ook een opportuniteit zijn om 

zaterdagavond verder te laten uitlopen met extra optredens en/of een dj. Diederik 

haalt aan dat dit de voorbije jaren bewust niet gedaan werd aangezien de highland 

games op zondag veel tijd vroegen. Dit jaar was het afwachten met het BK 

timbersports. Er lijkt echter wel meer ruimte vrij te komen waardoor dit in de 

toekomst zeker bespreekbaar kan worden. 

 

Het BK Timbersports is een leuke vervanger voor de highland games, al was het dit 

jaar te warm waardoor het volk geregeld de schaduw moest opzoeken. 

 

Diederik wilt de jeugdraad graag nog eens extra bedanken voor de hulp bij de opkuis 

op zondagavond. De jeugdraad heeft meer gedaan dan oorspronkelijk voorzien 

waardoor de opkuis voor Doendervolk aanzienlijk verlicht werd. Een hele dikke merci 

dus voor alle hulp, wordt enorm geapprecieerd!  

 

Dagje vorming  

Zaterdag is het zover! We spreken af met de jeugdraad om 13u30 aan de Joengele 

om tafels en banken klaar te zetten. De opkomst wordt geschat op een 30-tal 

personen van Scouts, Chiro, JH Phobos en het speelplein.  



 

 

De workshop upcycling van Mooss krijgt wel een iets 

andere invulling. De communicatie met de organisatie 

verloopte heel stroef. De focus zal niet liggen op het 

maken van meubels, maar eerder op het inspireren en het aanleveren van handvaten 

om zelf aan de slag te gaan met upcycling en kinderen te inspireren. Er kunnen 

maximaal 15 mensen deelnemen aan de workshop upcycling. 

 

Diederik en Ben spelen opnieuw fourage en voorzien een lekker avondmaal. 

Na het eten en de workshops voorzien we nog een extra activiteit, escape rugzakken. 

Het concept is hetzelfde als een escaperoom, met de uitzondering dat je op locatie 

kan spelen. Er worden enkele varianten voorzien, zodanig dat teams het tegen elkaar 

kunnen opnemen en indien ze dat willen ook nog een tweede escaperoom kunnen 

uitproberen. 

 

3. Nieuws van het DB  

Het DB herhaalt de oproep van vorige vergadering naar mensen die mogelijks 

interesse hebben om het DB te vervoegen volgend jaar. Interesse tonen betekent niet 

automatisch de verplichting om lid van het DB te worden! 

 

Lien haalt aan dat er de voorbije periode heel wat te doen was rond het nieuws dat er 

een nieuwe middelbare school zou komen in Hoeilaart. De jeugdraad vraagt aan Joris 

om de situatie kort toe te lichten. 

Joris haalt aan dat er inderdaad plannen zijn om een middelbare school op te starten 

in Hoeilaart, in samenwerking met de scholenkoepel. Het zal dus geen gemeentelijke 

school worden, wat betekent dat er ook geen kosten voor de gemeente zijn. Met 

uitzondering van het eventueel ter beschikking stellen van infrastructuur.  

Bedoeling is om een eerste graad op te richten, geen volledig middelbaar. Het gaat 

dus enkel om het eerste en tweede middelbaar. Een beperkt aantal klassen en dus 

ook een beperkt aantal leerlingen.  

Lien vraagt hoe concreet de plannen zijn om die school in het POM-gebouw te 

organiseren, en wat de mogelijke gevolgen dan zullen zijn voor de jeugdlokalen die er 

vlak naast liggen. Joris haalt aan dat zowel het POM-gebouw als het GC Felix Sohie 



 

mogelijke pistes zijn, maar dat er nog niets concreet 

beslist is. Beide locaties kunnen een mogelijkheid zijn, 

maar het kan evengoed dat er een andere optie naar 

voren komt. 

De dag van vandaag moeten leerlingen allemaal uitwijken naar de naburige 

gemeenten of Leuven en Brussel. Een school in eigen dorp kan daar een oplossing aan 

bieden en kan de druk op de naburige scholen ook verlichten. 

De jeugdraad vraagt om op de hoogte gehouden te worden aangaande dit onderwerp. 

 

  

4. Nieuws van de schepen 

Joris nodigt iedereen uit voor het bal van de burgemeester aanstaande zaterdag. Hij 

haalt ook Sylvia’s oproep aan om kandidaten voor de kindergemeenteraad. De 

verkiezing ervan zal ook op zaterdag plaatsvinden. 

Sylvia haar doel is om de kindergemeenteraad vanaf dit jaar meer te betrekken dan 

de voorbije jaren. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

De nieuwe pullen zijn gearriveerd! Ze liggen jammer genoeg wel op de andere bureau 

van Ben.. Volgende vergadering krijgt iedereen eindelijk zijn/haar pull! 

 

De subsidieaanvragen van scouts en chiro zijn goed ontvangen en zijn in orde. Ze zijn 

nog niet behandeld omdat er nog controle van de jeugdlokalen moet plaatsvinden 

(hint hint). Wordt binnenkort dus voorgelegd aan de jeugdraad ter goedkeuring. 

 

De chiro heeft het plan om een nieuwe keuken te installeren in het aspilokaal. De 

keuken zelf hebben ze al, ook de voorzieningen zijn aanwezig. Ze zullen op de 

volgende RvB een voorstel doen hoe ze de keuken willen realiseren. 

 

De afvalcontainer aan de Joengele wordt geregeld gebruikt door buurtbewoners om te 

sluikstorten. Om dit probleem tegen te gaan zal de container verplaatst worden 

zodanig dat hij niet meer van aan de straat gebruikt kan worden. De container zal aan 



 

de parking van Interrand geplaatst worden, naast de 

groene deur die de buitenruimte met de parking 

verbind. 

 

Griezels zal net als vorig jaar via een projectsubsidie gepromoot worden. Verenigingen 

die graag een Halloweenactiviteit willen organiseren kunnen een aanvraag indienen en 

met ondersteuning van de dienst Vrije Tijd aan de slag. Wie meer info wilt kan terecht 

bij Ben. 

 

6. Varia  

Nu Laura terug is uit Afrika kan de werkgroep bedanking vrijwilliger in actie schieten. 

Het plan blijft om een drink/BBQ te organiseren aan het eind van de zomer. Eerste 

taak voor de werkgroep: een datum prikken! 

 

 

 

 


