
 

 

 

Jeugdraad 1 Maart 2016 

 

Aanwezig: Lien, Sylvia, Lucie, Rhania, Diederik, Vincent, Maarten, Lise, Ruben, Nick, 

Karel, Joris en Ben 

Afwezig: Kamiel, Jan, Marine, Rani, Isaac, Sander  

 

 

1. Bezoek van Rein Van Gisteren van G3W en GROS 

Rein legt kort de werking van G3W toe aan de leden van de jeugdraad. Na de uitleg 

nemen we even tijd om samen te poseren voor de foto. Rein wordt bedankt voor de 

komst. Bedankt Michel voor de foto’s! 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Sylvia stond op afwezig, maar was wel degelijk aanwezig!  

Sylvia vraagt of er intussen meer nieuws is over het Mariën-terrein. Ben heeft 

intussen een update gekregen en licht deze toe in ‘nieuws van de jeugddienst’. 

 

Het verslag is goedgekeurd! 

 

3. Stand van zaken werkgroepen: 

 Dagje Vorming 

Update Maarten en Ruben. Maarten vraagt na bij zijn pa of hij met het busje van de 

gemeente wil rijden. Ben heeft de gemeentebus al vastgelegd voor de zekerheid. 

Maarten Ruben bekijken wat we na de vorming in de brouwerij kunnen 

eten/drinken/doen. 

 

Inschrijvingen:  

JH Phobos: Isaac, Timo, Sander, Lorcan, Evert, Arno, Jason. 

Jeugdraad: Ben, Ruben, Lien, Rhania, Diederik, Maarten. 

Scouts: (8) Nick, Jasper, Jonas 

Chiro: (8) 

Stuurgroep speelplein: niemand wegens opbouw speelplein Pasen. 

 



 

Volgende week woensdag 9 maart = deadline voor het 

indienen van de namen van de deelnemers. Kamiel en 

Jan navragen. 

 

 Meivuur 

De indeling van het veld is nog wat aangepast. De inkom van de medewerkers is nog 

steeds hetzelfde als voor de fuifgangers, er zal wel een duidelijk punt zijn voor de 

vrijwilligers op het veld. 

 

Woensdag 27 april start de opbouw van het Meivuur. We gaan met z’n allen samen 

opbouwen! Pret, sfeer, eten en drank gegarandeerd! 

 

 Meifeesten 

Rhania en Nick zijn naar de vergadering van de Meifeesten geweest. De bezorgdheid 

is er bij de raad dat de laatste drie standjes in de halve cirkel het zicht op de 

jeugdraadtoog gaan ontnemen. De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om de halve 

cirkel langs die kant in te korten of door te trekken zodat hij niet meer voor de toog 

komt te staan. 

 

Rhania en Lien sturen een mailtje naar de organisatie om de plek van de 

jeugdraadtoog verder te bespreken. Rhania legt een springkasteel vast. 

 

4. Nieuws van het DB  

Gisteren was er de langverwachte vergadering in Overijse over de enquête die 

jeugdraad Overijse wil organiseren. Diederik en Rhania waren beide aanwezig. 

Diederik licht de vergadering toe. Jeugdraad Overijse is op vorming geweest en zou 

meer ongebonden jeugd willen bereiken met hun werking. Een van de ideeën om dat 

te doen is via een enquête. Aangezien het nogal stom is om dat enkel tot Overijse te 

beperken werd de vraag gesteld om de enquête open te trekken naar de hele 

Druivenstreek. 

 

Er werd tijdens de vergadering gebrainstormd over verschillende thema’s die aan bod 

zouden kunnen komen in die enquête. Kennis van jeugdbewegingen, sportaanbod, 

anderstalige jongeren, uitgaan, enz.. kwamen aan bod. Bedoeling zou zijn om een 

beeld te krijgen van de gemiddelde jongere uit de Druivenstreek. De manier waarop 

de enquête zou worden afgenomen en welke leeftijdscategorieën bevraagd zouden 

worden moet allemaal nog bekeken worden. Het idee zou zijn om hiermee in 



 

september te starten voor het nieuwe schooljaar. Het 

voornaamste probleem lijkt nu om een goede 

afbakening van onderwerp en leeftijdscategorie te 

vinden.  

 

Het zou de bedoeling zijn om vanuit de jeugdraden wat concreter uit te werken wat 

het doel moet zijn van de enquête. Er moet een concrete bevraging worden 

uitgewerkt die zal worden voorgesteld aan de gemeentebesturen. Qua praktische 

uitwerking is er op dit moment nog niets beslist, dus ook niet hoe de jeugdraders 

ingezet zullen of kunnen worden. 

 

Adviesvraag politieke mandatarissen in adviesraden. De jeugdraad heeft een brief 

ontvangen van het gemeentebestuur over de rol van raadsleden met een politiek 

mandaat. Het gemeentebestuur zou willen dat mensen met een politiek mandaat niet 

langer lid kunnen zijn van een adviesraad, maar wel eenmalig uitgenodigd zouden 

kunnen worden op basis van hun kennis of expertise in een bepaald onderwerp op de 

vergadering. De mening van de raad is dat de jeugdraad vrij moet zijn om te 

beslissen wie ze uitnodigt voor de vergadering. De uitnodiging zou gaan om een 

specifiek punt op de agenda. Een beperking van 1 bezoek is dan te nauw aangezien 

een punt altijd hernomen kan worden op een volgende vergadering. Er moet dan 

gewaakt worden dat die persoon zijn aanwezigheid enkel beperkt blijft tot het 

specifieke punt waarvoor hij/zij is uitgenodigd. Ben kijkt statuten na of er geen 

conflicten zijn.  

 

5. Nieuws van de schepen 

Schepen Annelies Vanderlinden doet een warme oproep naar iedereen om deel te 

nemen aan de zwerfvuilactie! De Scouts doet ook dit jaar opnieuw mee. Ook 

jeugdraad Hoeilaart is van de partij. Hou 19 maart dus zeker vrij in je agenda! Lichte 

peer pressure om de chiro te doen deelnemen! 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

Update speelterrein Mariën. Ben heeft een overlegvergadering gehad met het 

diensthoofd van de technische dienst en Christophe Polak, de architect van het 

Mariënproject. Hoewel het project nog niet volledig is opgeleverd zijn er wel enkele 

grote wijzigingen gebeurd sinds het voorstel dat destijds aan de jeugdraad werd 

voorgesteld. In maart zullen er nog zitbanken voorzien worden onder het afdak en 

wordt het terrein opgeruimd en gras en modder fatsoenlijk aangelegd.  



 

Na de jeugdraad is het project voorgelegd aan de 

GECORO-raad. Op basis van wat die raad te vertellen 

had, en het financieel plaatje, zijn er enkele 

wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de calesthenics 

vervangen door twee soortgelijke sporttoestellen. Deze maken maximaal gebruik van 

de beschikbare oppervlakte, de geplande calesthenics bleken niet geschikt voor kleine 

beschikbare oppervlakte. Het energiegenererend fietstoestel is helaas ook geschrapt 

wegens te duur. De architect heeft echter aangegeven dat dit in de toekomst nog een 

mogelijk kan zijn indien hiervoor geschikte budgetten gevonden worden. Er wordt 

momenteel nog bekeken door de architect of het verwijderen van de plakpaal nodig is. 

De kans is dus bestaande dat deze gewoon blijft staan en niet vervangen wordt door 

een aanplakbord.  

De muziekbol onder het afdak is er bijgekomen. Momenteel komt hier enkel 

nederlandse kindermuziek uit. Er is echter wel een mogelijkheid om de muziek van de 

bol te veranderen. Ben vraagt na hoe het hierbij zit met sabam en muziekrechten. 

 

De jeugdraad benadrukt dat het heel jammer is dat er een communicatiefout gebeurd 

is en dat er geen terugkoppeling is gebeurd naar de raad. Sylvia haalt aan dat dit 

zeker niet de eerste keer is dat dit gebeurd is. Ze waarschuwt dat dit, zeker met de 

geplande projecten in het verschiet, niet nog eens mag gebeuren!  Maarten haalt aan 

dat het dak nogal laag is waardoor er geregeld kinderen op kruipen. 

 

Het nieuwe systeem van verloning voor animatoren werd uitgesteld op het college en 

zal dus op een volgende jeugdraad behandeld worden.  

 

Buitenspeeldag gaat door in Hoeilaart op 13 april van 13u tot 17u. Tijdens de 

Buitenspeeldag worden ouders en kinderen aangezet om samen buiten te spelen. Er 

zullen twee locaties zijn in Hoeilaart waar van alles te doen zal zijn. In het park zal de 

focus op natuur en avontuur liggen met workshops blaaspijpschieten en boogschieten, 

een hoogteparcours en death-ride. Aan het Mariënterrein wordt een ballenbad, 

knutselworkshop, voorleeshoek, schminkstand, glittertattoos en fietsparcours 

voorzien. JH Phobos voorziet die dag ook een drankstand voor dorstige kinderen en 

ouders. De ouderraden van de basisscholen organiseren vanaf 12u een gezonde 

picknick in het park. Daarnaast zal de gemeente ook gezonde snacks uitdelen aan 

ouders en kinderen. Het Mariënterrein zal die dag ook officieel geopend worden. 

 



 

Alcoholbeleid. Ben en Jan waren aanwezig op de 

evaluatie van het alcoholbeleid. Er waren niet zo veel 

aanwezigen, wat erg te betreuren is. De conclusie is 

dat de jeugd het goede voorbeeld geeft en zich goed 

aan het nieuwe beleid weet te houden. Er moet echter wel een inspanning gebeuren 

zodat ook de andere verenigingen bewuster omgaan met het schenken van sterke 

drank. 

Er werd dan ook beslist van meer in te zetten op sensibilisatie en te kijken naar meer 

algemener sensibiliseringsmateriaal.  

Concreet veranderd er niets aan de manier waarop het beleid wordt toegepast. 

Verenigingen krijgen jaarlijks een uitzondering die ze aanvragen via het college. Op 

grote evenementen met meerdere verenigingen worden zulke aanvragen consequent 

geweigerd. 

 

7. Varia  

Diederik vraagt of het jeugdfonds nog bestaat. Ben legt nog eens uit wat het 

jeugdfonds net is. Het jeugdfonds bestaat wel degelijk. Volgende jeugdraad plannen 

we een korte brainstormsessie om te bekijken of er leuke/goede ideeën bestaan voor 

het jeugdfonds van dit jaar. 

 

Maarten vraagt of er al een datum is voor het jeugdraadweekend. De werkgroep is er 

mee bezig! Isaac stuurt een doodle door in de Facebookgroep. 

 

Karel wil de boodschap van Sylvia nog eens benadrukken dat we er als jeugdraad erg 

op moeten waken dat de jeugd niet gepasseerd word in de belangrijke dossiers die 

momenteel op tafel liggen. Joris heeft exacte hetzelfde punt aangehaald op het 

college om de communicatie tussen de TD en jeugddienst transparanter te doen 

verlopen. Hij volgt Karel en Sylvia dus volledig in hun bezorgdheid. 

 

Nick vraagt aan de Chiro of er een gezamenlijke opkuis kan worden gepland met chiro 

en scouts. Ben post algemene info vanaf nu ook in de facebookgroep ‘jeugdwerk 

hoeilaart’. Aangekondigde controle op 22 maart! 

 

Diederik haalt aan dat de jeugdradenagenda nog steeds bestaat. Het is jammer dat 

dat in Hoeilaart niet zo goed wordt opgevolgd, met als gevolg dat er vaak 

evenementen dubbel geboekt zijn. 


