
 

Jeugdraad 2 april 2014 

Aanwezig: Tashie, Thomas, Charlotte Vanstallen, Maarten, Karel, Sarah, Joris, 

Diederik, Rhania, Sylvia 

Verontschuldigd: Jan, Karlien, Joy, Tiffany, Kamiel, Chresten 

Niet verontschuldigd: Ineke, Ellen 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! Maarten had volgende keer graag eens een ander lettertype! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

2.1    Hangjongeren  

De werkgroep hangman is enkele weken geleden samengekomen. Er werd beslist om 

de werkgroep/buurtvergaderingen vanaf nu in twee delen op te splitsen. 

Zo zal het in de ene werkgroep gaan rond het algemene onveiligheidsgevoel en de 

opstarting van een BIN voor Hoeilaart. 

 

De huidige werkgroep Hangman blijft bestaan maar zal zich puur focussen op de 

integratie van het Mariënterrein in de buurt + de interactie van de hangmannen met 

de jongeren en buurtbewoners. 

 

Concreet behaalde resultaten: 

- Openingsuur van het speelterrein werd aangepast van 23u naar 22u, conform 

het politiereglement. Dit was eerder een positief signaal naar de buurt toe. 

- Er wordt verder gegaan met de oprichting van een Buurt Informatie Netwerk, 

een samenwerkingsverband tussen inwoners en politie die het veiligheidsgevoel 

verhoogt. De basis rond een BIN is dat er korte en snelle informatie uitwisseling 

bestaat tussen de politie en de leden van het BIN. BIN-leden houden een oogje 

in het zeil en kunnen verdachte zaken melden, de politie en overige BIN-leden 

worden dan op de hoogte gebracht. 

Op Donderdag 10 april om 19.00 uur vind er een informatievergadering plaats in GC 

FS omtrent de opstart rond het BIN.  

 

Sylvia haalt aan dat zowel Vincent en Youri geen rol van waarde meer vervullen in de 

werkgroep Hangman en dat zij best uit de werkgroep stappen. Joris is van mening 

dat, eens het BIN opgestart is, zij vrijwillig in het BIN zullen stappen. JP Maeyens zou 

dan de rol van de BIN’ers vervullen in de werkgroep. 

 

 



2.2    Meifeesten 

Maarten heeft al eens gezocht naar leuke randanimatie. 

De meifeesten gaan door op 8-9-10-11 mei, de randanimatie wordt voorzien voor de 

11e. Het budget bedraagt €400. De werkgroep regelt dit tijdens de paasvakantie. 

Doelpubliek zijn de wat oudere jeugd. 

 

Doendervolk vzw heeft een plan doorgestuurd met de indeling van het park. De 

jeugdraad beslist waar ze graag hun toog wilt. (op het huidige plan op de plaats van 

de carrousel). Verder wordt er nog opgemerkt dat de grote tent nogal ongelukkig 

geplaatst is aangezien ze het veld in 2 verdeeld en de Highland games afsluit van de 

rest van het gebeuren. 

 

De jeugdraadtoog werkt met een aparte kassa, zonder bonnetjes. We nemen wel 

drankbonnen van Doendervolk aan die later ingewisseld zullen worden voor cash. 

 

De opmerking wordt gemaakt dat elke vereniging aanwezig MOET zijn. Wie er niet is 

krijgt geen centen! Shiften worden later nog meegedeeld. 

 

2.3    Dagje Vorming  

Het ziet er naar uit dat het Dagje vorming dit werkjaar niet meer rond zal geraken, 

het zal eerder naar het einde van dit jaar zijn. Chiro was vragende partij om een korte 

vorming rond brandveiligheid te houden. Aanwezigheid in grote getale is vereist! 

 

2.4    Meivuur  

Groepsleiding/voorzitters/… krijgen deze week een mailtje met de vraag om aan te 

geven hoeveel volk zij kunnen voorzien. Gelieve zo snel mogelijk te antwoorden. 

 

Qua indeling veranderd er heel wat. Alles wordt ongeveer omgedraaid. De parking van 

het zwembad zal de mainstage worden voor het jonge volk. In de speeltuin wordt een 

gebied afgebakend ter grootte van het scoutsdorp. Hier zal het oudere publiek zijn 

gading vinden. 

 

Vrijdag is het jeugdhuizentour  om 20.00 uur aan Den Blank, of om 19.30 uur aan JH 

Phobos. Jan en Diederik willen chauffeur spelen. Hoe meer zielen hoe meer vreugde! 

Karel gaat ook mee. 

 

Ook is er een warme oproep om mee te helpen met opbouwen en afbreken op: 

Zondag avond 27 april 

Maandag 28 april héél de dag 



Dinsdag 29 april héél de dag 

Woensdag 30 april héél de dag 

Afbraak: Donderdag 1 Mei héél de dag 

 

3. Nieuws van het dagelijks bestuur 

 

Etentje JR Overijse 

De doodle om te gaan eten met JR Overijse is afgesloten! Vrijdag 11 april om 19.00 

uur in Salerno in Hoeilaart! 

 

25 jaar phobos & 30 jaar JC Koldam 

JH Phobos bestaat dit jaar 25 jaar. Zij hebben het initiatief genomen om hier een heus 

verjaardagsfeest rond te organiseren, in combinatie met de verjaardag van JC 

Koldam.  

Het idee is om een soort ‘opendeurdag’ te organiseren waar elke vereniging en dienst 

een podium krijgt om zichzelf voor te stellen aan het publiek. De vraag is nu of de 

verenigingen dit zien zitten? De verenigingen stellen het voor aan hun leidingsploeg 

en geven er volgende jeugdraad een antwoord op! Het voorstel wordt gelanceerd om 

wat randanimatie te voorzien en de scouts en chiro te laten langskomen mét hun 

leden. Zo kan de activiteit in de Korrel/Chirist gezet worden. 

 

Een mogelijkheid is ook om jeugdfonds 2014 aan dit project te besteden. 

 

Raden van beheer 

Wouter is op bezoek in de jeugdraad om te melden dat hij op dit moment nog steeds 

lid is van de raden van beheer jeugdinfrastructuur en GC Felix Sohie. Aangezien hij 

niet langer lid is van de jeugdraad polst hij eens of er leden van de jeugdraad zijn die 

zich geroepen voelen om Wouter op te volgen. 

 

GC Felix Sohie: vertegenwoordigd de jeugd in de raad van het gemeenschapscentrum. 

Alle jeugdgerelateerde zaken worden hierin besproken en geeft de jeugd een stem 

binnen het gemeenschapscentrum zoals bv. Kostprijs voor een vereniging die een film 

wilt komen kijken, hangjongerenproblematiek, enz.. 

Ook wanneer er (hopelijk) binnen enkele jaren het JC Koldam wordt verbouwd is het 

belangrijk dat de jeugd zijn stem behoudt in deze raad. 

Deze raad komt ongeveer een 3-4 keer samen per jaar. 

 

Jeugdwerkinfrastructuur: Deze raad gaat enkel en alleen om de jeugdinfrastructuur, 

zijnde de Joengele, JC Koldam, Halan Kouter, .. In deze raad zitten 8 



vertegenwoordigers vanuit de jeugd; scouts, chiro, phobos, speelplein en de 

jeugdraad zijn er vertegenwoordigd. 

Ook deze raad komt een drietal keren per jaar samen. 

 

Bij deze dan ook een warme oproep als er mensen zich geroepen voelen! 

 

Advies speelterreinen 

Diederik overloopt het geschreven advies voor de jeugdraad. Er worden geen aan- of 

opmerkingen gemaakt. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Busvervoer 

Het busvervoer van het Meivuur wordt jaarlijks voorzien door de gemeentes en de 

politie. Dit jaar trekt de politie zich echter terug waardoor de rekening gevoelig 

omhoog is gegaan. Er wordt een budgetswijziging uitgevoerd waardoor de rekeningen 

alsnog betaald kunnen worden. 

 

De jeugdraad formuleert een advies waarin het betreurt dat de politie zich terugtrekt 

uit deze regeling en vragen daarin een verklaring waarom zij zich uit deze, toch wel 

sensibiliserende actie terugtrekken. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

De verantwoordingsnota voor het JBP is geschreven! De jeugdraad MOET hier advies 

over uitbrengen. Ben mailt de nota door naar de leden van de jeugdraad, 

opmerkingen kunnen op de volgende jeugdraad besproken worden. 

De verantwoordingsnota geeft weer wat de gemeente in 2013 allemaal gedaan heeft 

op vlak van jeugdbeleid. Adhv een korte presentatie geeft Ben een woordje uitleg. 

 

In de week van 22 april, de week na de paasvakantie dus, komt Ben op bezoek in de 

lokalen met zijn gevreesde checklist. Opkuisen is dus de boodschap! Een 

gewaarschuwde vereniging is er twee waard! 

 

Paasvakantie = Speelpleinen! Dit jaar opnieuw aan de scoutskant. Joost zal de 

groepsleiding nog contacteren voor verdere info en afspraken. 

 

De enquête is afgesloten, er hebben 304 mensen gereageerd! De jeugddienst zal de 

resultaten zo snel mogelijk verwerken! 

 



De jeugddienst vraagt aan scouts en chiro om de exacte kampdata door te sturen. 

Daarnaast willen zij ook graag de data waarop zal worden ingeladen en uitgeladen. Zo 

kunnen er afspraken gemaakt worden met het speelplein om alles zo vlot mogelijk te 

doen verlopen. 

 

De jeugddienst lanceert het idee om tijdens de maand juni JC Koldam open te stellen 

voor studenten. De zaal of vergaderlokaal zal geopend worden en studenten zullen 

samen kunnen komen studeren tijdens de blokperiode. Het idee wordt positief 

onthaald en de jeugddienst zal hier verder werk van maken. 

 

6. Varia 

3 mei is het NeroRockRally, massale opkomst wordt gewaardeerd! Jeugd moet zelf 

niks doen enkel komen drinken en luisteren! 

 

De speelkoffers zijn besteld! Binnenkort kunnen mensen die een speelstraat willen 

organiseren heel leuk speelmateriaal ontlenen bij de jeugddienst! 

 

Vanaf nu worden verslagen ook naar de groepsleiding doorgestuurd. 

 

Vrijdag 7 april organiseert het Groene Dal een fuif voor (oud)leerlingen. Ook de Nog 

Tijd Zat Campagne zal aanwezig zijn. De jeugdraad betreurt dat er niet echt 

voldoende reclame werd gemaakt naar oud-leerlingen toe. 

 

Thomas merkt op dat hij de tekening van het oudemannengezicht op de 

jeugdraadpullen spuuglelijk is. 

 

Zaterdag 8 april is het maffianight in JH Phobos 

18-19-20 april is het 50 uur Phobos, allen daarheen! 

 

Er is een poort geplaatst in het hek naast JC Koldam. 

 

20 april is het paaseierenraap in het park, organisatie Chiro Hoeilaart. 

 

De pleinplakkers voor de buitenruimte zijn aangekomen en worden zo snel mogelijk 

geplaatst! 

 

De jeugddienst vraagt dat de Amsterdammer paaltjes aan de Joengele niet uit de 

grond worden getrokken, dat is niet de bedoeling. Er is een sleutel beschikbaar op de 

jeugddienst, verder moeten de paaltjes altijd blijven staan!  


