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Verslag 

1. Voorstelling 

Karlien De Man zal dit jaar de stuurgroep speelplein Boemerang vertegenwoordigen. 

We doen een rondje zodat ze iedereen kent. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

3. Verdeling werkgroepen 

 Wereldsolidariteit (wandelzoektocht) 

Aangezien de fotozoektocht de voorbije 2 jaar een succes was, gaan we door met dit 

initiatief. Er wordt wel door de jeugdverenigingen aangegeven dat dit voor de 

kinderen niet echt een spannende activiteit is, en bijgevolg voor de leiding een echt 

karwei om de kinderen erdoorheen te slepen. Om deze sleur te doorbreken willen we 

het dit jaar  grootser aanpakken, en de zoektocht voor de kleintjes interactiever 

maken, door bijvoorbeeld onderweg opdrachten te voorzien. De werkgroep zal 

hierover nadenken. Ook denken we dat we meer mensen zullen aantrekken als we 

vanaf het Lindenhof (11.11.11.-etentje) vertrekken, zodat meer toevallige passanten 

kunnen meedoen. We bekijken dit met het GROS. 

Werkgroep: Diederik, Ben, Maarten 

 Wereldsolidariteit (11.11.11-fuif) 

Er werd ons door JongPRO, de jarenlange organisatoren van de 11.11.11-fuif, 

gevraagd of de jeugdraad het niet zag zitten om mee in de organisatie van de fuif te 
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stappen. Ze hebben al jaren te kampen met een verlies aan volk, en vrezen dat zij 

niet jong en hip genoeg meer zijn om een aantrekkelijke fuif op poten te zetten.  

We bespreken dit, en concluderen dat de jeugdraad de fuif niet mee zal organiseren. 

Enkel Kamiel is hiervoor gemotiveerd. We maken ook de bedenking dat we het risico 

zouden lopen binnen enkele jaren de volledige fuif alleen te moeten organiseren, en 

dit is niet echt de taak van een jeugdraad. Ben geeft aan dat dit misschien meer iets 

is voor het jeugdhuis, maar zij hebben net daarvoor al hun Concrete Jungle-fuif. 

Sylvia merkt op dat het misschien een idee is om het concept te veranderen, en de 

doelgroep aan te passen. Misschien is PROHoeilaart wel bereid mee in dit verhaal te 

stappen. Zij legt dit voor bij de partij.  

De jeugdraad is wel bereid om JongPRO input te geven, maar mee organiseren zit er 

niet in. Het Dagelijks Bestuur communiceert dit door naar Jong PRO. 

 Hangjongeren 

De jeugdraad heeft van het college een aanvraag tot advies ontvangen omtrent het 

sportterrein Mariën. De oppositie heeft een voorstel gedaan binnen de gemeenteraad 

om het speelterrein te ontmantelen, en om aan de jeugdraad en de sportraad advies 

te vragen over een eventuele verplaatsing ervan.  

We schetsen even de problematiek: In 2002/2003 werd op na een onderzoek op het 

terrein van Mariën een speel/sportveld geplaatst. Sindsdien is gebleken dat dit voor 

veel jongeren een favoriete hangplek geworden is. Vaak hangen er jongeren rond, die 

het terrein gebruiken om te voetballen, en met hun leeftijdsgenoten om te gaan. Deze 

jongeren hebben bij de buurtbewoners inmiddels een slechte reputatie gekregen, 

omdat er zwerfvuil is gevonden, graffiti werd gespoten,mensen lastiggevallen werden, 

en er in het naburige GC Felix Sohie vandalisme is ontdekt. Al deze voorvallen worden 

op de jongeren die aan het Mariënveld rondhangen gestoken. De gemeente is nu bang 

dat als er geen actie ondernomen wordt, de toekomstige bewoners van den ‘Travoo’ 

hiervan ook last zullen ondervinden. Ouders durven hier met hun kinderen niet meer 

te gaan spelen, omdat ze vinden dat het speelterrein wordt gemonopoliseerd door de 

hangjongeren. Naar verluidt verdenkt de politie hen ook van naburige diefstallen, en 

druggebruik. Hiervan hebben we echter geen bevestiging. 

De afwezige schepen van jeugd Joris heeft op voorhand zijn visie over de zaak 

doorgegeven: Persoonlijk ben ik niet akkoord dat dit heet hangijzer enkel in de 

handen wordt geduwd van de jeugd. De jeugd moet ook professionele ondersteuning 

krijgen om dit aan te pakken. 

Een idee is om een maatschappelijk werker in te schakelen, op intergemeentelijk vlak, 

dus bijvoorbeeld samen met Overijse en Tervuren, waar ze ook te kampen hebben 

met deze 'problematiek'. Het voordeel van die intergemeentelijk aanpak is 

kennisdeling en zorgt er ook voor dat je het probleem niet verschuift naar een andere 

gemeente. 
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De jeugddienst zou kunnen/moeten 'leren' van die maatschappelijk werker om het 

beleid zelfstandig te kunnen uitvoeren achteraf. De jeugdraad kan de maatschappelijk 

werker begeleiden in zijn taak. Hiervoor zou de nieuwe werkgroep van de jeugdraad 

ideaal zijn! 

De leden van de jeugdraad geven onmiddellijk aan dat wij tegen een ontmanteling 

zijn. Deze repressieve aanpak zal enkel tot een verplaatsing, of zelfs een escalatie van 

het “probleem” leiden. De jeugdraad is van mening dat niet enkel de jongeren het 

probleem zijn, maar dat ook de mentaliteit van omwonenden, politie en bestuur aan 

verandering toe is.  

Joy merkt op dat enkele van de omringende handelaars onlangs met een petitie van 

start zijn gegaan, om druk op de politiek te zetten dit “probleem” opgelost te krijgen. 

Sylvia geeft aan dat de problematiek van hangjongeren zich niet concentreert aan het 

veldje van Mariën. Ook in het Groene Dal moet er elke maandag zwerfvuil opgeraapt 

worden dat door mensen werd achtergelaten op de speelplaats van de school. Vorige 

jeugdraad heeft Jan ook al meegedeeld dat er ouders publiekelijk op facebook 

berichten plaatsen, dat hun kinderen van het skateterrein zijn weggepest door oudere 

jongeren, en geven zelfs publiekelijk toe van plan te zijn indien nodig het heft in eigen 

handen te nemen.  

Het is volgens de jeugdraad duidelijk dat de serieuzere aantijgingen niet in de 

schoenen van alle jongeren die in Hoeilaart rondhangen kunnen geschoven worden. 

Zwerfvuil en geluidsoverlast zijn één ding, maar deze jongeren zonder bewijzen ook 

beschuldigen van diefstal en vandalisme is in onze ogen een brug te ver. Op deze 

manier gaan we alle rondhangende jongeren stereotyperen als dieven en vandalen. 

Dit kan absoluut niet de bedoeling zijn. 

De jeugdraad betreurt het dat de politiek nog geen overlegmoment heeft 

georganiseerd met politie, jeugdraad en jeugddienst. We beslissen dan ook dat de 

jeugdraad hierin het voortouw zal nemen. Het DB schrijft een advies naar de 

gemeenteraad, en koppelt hieraan een uitnodiging om met alle betrokken partijen 

(jeugdraad, jeugddienst, sportdienst, politie en politiek) eens rond de tafel te gaan 

zitten, om zo een visie te formuleren over hoe we deze situatie het beste aanpakken. 

Zoals reeds vorige jeugdraad gezegd, wil de jeugdraad streven naar de aanwerving 

van een intergemeentelijke straathoekwerker, die het probleem in kaart kan brengen, 

en een spreekbuis kan vormen tussen hangjongeren enerzijds, en gemeente 

anderzijds.  

Werkgroep: Diederik, Jan, Joy, Thomas (of Ben) 

 

 Meifeesten 
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Jan legt kort uit wat deze werkgroep juist inhoudt: Elk jaar baat de jeugdraad op 

zondagnamiddag een toog uit naast de trappen van het gemeentehuis. Hier worden 

de jeugdverenigingen verwacht om te komen shiften. Ook is deze werkgroep 

verantwoordelijk voor de randanimatie. Jaarlijks huurt de jeugdraad een speeltoestel 

(bv. speleobox, sumopakken), met als doelgroep +10-jarigen. Ook zal de werkgroep 

afspraken moeten maken met de organisatie van het folkdorp en de highland games, 

omtrent verdeling van opbrengst, en plaatsing van toog enz. 

Werkgroep: Ben en Maarten 

 Meivuur 

Na een overlegvergadering heeft het DB namens de jeugdraad beloofd om ons 

engagement naar het Meivuur toe te verhogen. Dit wilt zeggen dat we op zoek zijn 

naar een tweede afgevaardigde om in de organisatie te stappen. Karlien zal Jan 

vergezellen op de opstartvergadering op 8/10, om de sfeer eens op te snuiven.  

De jeugdverenigingen werd vorige jeugdraad ook gevraagd met hoeveel ze elk 

maximaal konden komen shiften op het Meivuur. 

   Phobos: 15 

   Scouts: 30 

   Chiro: 35 

   Speelplein: Nog na te vragen.  

 Dagje Vorming 

Iedereen kent intussen het concept wel. De jeugdraad organiseert een dag vol 

vormingen voor de vrijwilligers van het jeugdwerk. Het enthousiasme is echter soms 

laag om hier naar toe te komen. De vorige editie was zeer geslaagd. Alleen gaat er 

veel tijd naar het motiveren om hier jeugdwerkers naartoe te brengen. De jeugdraad 

vraagt zich af of het concept aangepast moet worden. Vorig jaar is de input van de 

verenigingen gebruikt voor het plannen van de vormingen. Als de jeugdverenigingen 

zelf te kennen geven dat ze hierin niet meer geïnteresseerd zijn, is het misschien tijd 

om naar een nieuw concept op zoek te gaan. Ben merkt op dat Jeugdraad Overijse 

een paar maand geleden een zeer geslaagde editie gehad heeft. Misschien moeten we 

daar eens gaan horen. Ook het principe van een activiteit als beloning voor deelname 

aan te bieden wordt meegenomen door de werkgroep. 

Werkgroep: Natascha, Jan, Karlien, Ineke 

 Kerstmarkt 2013 
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Er gaan heel veel geruchten hierover de ronde. Sylvia meldt dat de gemeente 

inderdaad van plan is om de kerstmarkt en de schaatsbaan 3 weken te laten staan. Er 

zou dit jaar ook een schaatspiste met echt ijs aangelegd worden, met als 

kostenplaatje 20.000€. Hiervan zou het sponsorgedeelte van 15.000€ bijna volledig 

rond zijn. We maken ons onmiddellijk de bedenking dat als voor een initiatief als een 

schaatspiste zo makkelijk 15.000€ sponsoring kan gevonden worden, het ons vreemd 

lijkt dat er op zoveel andere dingen fors bespaard moet worden.  

De jeugdraad stelt de vraag aan de jeugdverenigingen of zij nog geïnteresseerd zijn in 

een stand op de kersthappening. De jeugdraad heeft namelijk vorig jaar duidelijk te 

kennen gegeven dat als er van de (jeugd-)verenigingen nog deelname verwacht 

wordt, wij een afgevaardigde van de jeugdraad in het organiserend comité wilden, om 

erop toe te zien dat de verenigingen correct behandeld worden. Jan geeft te kennen 

dat hij hier kandidaat voor is, maar enkel als de verenigingen nog gemotiveerd zijn 

om op de kersthappening te staan. Het heeft niet veel zin om mee rond de tafel te 

gaan zitten als de jeugdverenigingen geen interesse meer hebben.  

Er wordt ook nagedacht om met de verenigingen een alternatief te organiseren voor 

de kerstmarkt. Het voorstel om een gezellige drink in het Groene Dal te organiseren 

wordt enthousiast onthaald. Sylvia doet navraag bij de directie of dit mogelijk is. 

Scouts, chiro en Phobos zullen een werkgroep oprichten om dit uit te werken. De 

datum van 20 december wordt voorgesteld, zodat we niet opzettelijk concurreren met 

de kersthappening. Ben stelt zich kandidaat om een affiche te maken. Er wordt ook 

opgemerkt dat het nieuwe alcoholcharter tegen dan nog niet van toepassing zal zijn. 

Werkgroep (indien nodig): Jan, Sylvia 

4) Nieuws van het Dagelijks Bestuur 

- Het bedankingsetentje voor de oude (en nieuwe) leden zal niet doorgaan op 10 

november, wegens 11.11.11.-etentje, wandelzoektocht en 11.11.11.-fuif.Datum, uur 

en plaats worden nog gecommuniceerd. 

- Het DB herinnert de jeugdverenigingen aan de 800 euro die ze krijgen door het 

schiften op de Meifeesten en het Meivuur. De voorstellen hiervoor moeten ten laatste 

op de jeugdraad van december binnen zijn, zodat we deze dan kunnen bespreken. 

 Phobos wilt het geld gebruiken voor de aankoop van hun nieuwe led-verlichting 

--> de jeugdraad gaat hiermee akkoord. 

 Andere verenigingen denken hierover na. 

- GROS wereldfeest op zaterdag 12 oktober overdag. 
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- Vorming Geluidsmeters gaat ook door op zaterdag 12 oktober, om 18u in het 

Pachthof Stroykens in Duisburg. Dit zal een zeer nuttig vormingsmoment rond het 

gebruik van de geluidsmeters en de nieuwe geluidsnormen worden.  

- ANB had gevraagd om een advies te schrijven over speelzones in het Zoniënwoud. 

Jeugdraad had input gevraagd aan de verenigingen maar geen reacties gekregen. Het 

advies werd geschreven om de huidige speelzone te behouden, en te bekijken of er 

eventueel zouden kunnen bijkomen. 

- Het advies omtrent de heropstart Jeugdatelier dat de jeugdraad verstuurde in 

augustus werd eindelijk beantwoord. Hierin stond jammer genoeg slechts een melding 

van inachtname. Het DB zal het advies opnieuw versturen, met de vraag om een 

deftig antwoord.  

5) Nieuws van de schepen 

- Meerjarenplan (BBC) timing: Het dagelijks bestuur van de jeugdraad zal na 4/10 de 

ambtelijke tekst (d.w.z. de doelstellingen, actieplannen en acties, zonder politieke 

inbreng) krijgen. Verschiet niet, dit trekt geenszins op de vorm van het 

jeugdbeleidsplan, het is veel "drogere" materie. 

Op 15/10 en 19/10 trekt de politiek twee volledige dagen uit voor de bespreking van 

alle ambtelijke teksten en de politieke vertaling te doen en keuzes te maken. Niet 

alles is mogelijk uiteraard. Als deze vertaling klaar is, dus normaal na 19/10, zal de 

tekst verstuurd worden naar de adviesraden. 

Op de jeugdraad van 6 november zal Ine Leemans (diensthoofd) de toelichting komen 

geven en staat de tekst dus officieel voor advies geagendeerd. 

 

- Alcoholcharter: We zijn naar een alcoholbeleid gegaan ipv slechts een nieuw charter 

te maken. Deze zou eind oktober klaar moeten zijn, vervolgens langs het 

schepencollege passeren en dan naar de verenigingen, handelaars en adviesraden 

gaan voor advies. De adviesraden consolideren hun advies en dat van hun 

verenigingen en in november zou al het advies overgemaakt moeten zijn aan het 

schepencollege. Op de gemeenteraad van december wordt dan gestemd 

 - Halan Kauter: We hebben de dame in kwestie nog tot het eerste college van 

oktober de tijd gegeven om te beslissen of ze de toegangsweg nu verkoopt of niet. 

Een ultimatum. Ze overlegt momenteel met haar raadsman. Indien ze niet wil 

verkopen, gaan we maandag op het college beslissen welke stappen we gaan 

ondernemen. 

 

6) Nieuws van de jeugddienst 
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- BBC Zie "Nieuws van de schepenen" hierboven. 

Naast de prioritaire doelstellingen moet er ook een beleidsnota geschreven worden en 

hiervoor willen wij graag de input van de jeugdraad hebben. Dit moet klaar zijn rond 

25/10/2013. Zijn er mensen die hiervoor geïnteresseerd zijn? 

Werkgroep: Jan, Ben, Kamiel + stuurgroep JBP oude leden. 

- Stand van zake aanwerving nieuwe jeugdconsulent 

Er zijn 15 kandidaturen voor de functie binnengekomen, ongeveer de helft hiervan is 

vanuit de streek. De schriftelijke proef gaat door op 10/10/2013. De kandidaten die 

geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte komen terug voor het mondelinge 

gedeelte op 18/10/2013. 

- Werkgroep Jeugdbeleidsplan: Verslag stuurgroep JBP 10 09 2013 

- Buitenruimte Joengele 

Zoals de meesten al zullen gemerkt hebben vlotten de werken aan de buitenruimte 

Joengele redelijk snel. Men is momenteel bezig met het plaatsen van de omheining 

rond het nieuwe gedeelte. Als dit geplaatst is gaat men wachten tot begin november 

en starten met de aanplantingen die nog moeten gebeuren. 

Met het budget dat nog over is van het aanleggen van de buitenruimte Joengele gaan 

er, zoals eerder al medegedeeld, kleurrijke "pleinplakkers" gekocht worden. Hiervoor 

willen we graag een overleg plannen met alle gebruikers van de Joengele (Speelplein, 

Chiro en Scouts) en ook geïnteresseerden uit de jeugdraad. Dit overleg moet er 

redelijk snel komen. De groepsleiding van de Scouts/Chiro en een afvaardiging van de 

stuurgroep van het speelplein en jeugdraad worden uitgenodigd voor een overleg 

i.v.m. de aankoop van de pleinplakkers. 

- Animatorenactiviteit Speelplein op 19/10/2013 in de Joengele, enkele animatoren 

blijven slapen. 

- 2 Nog Tijd Zat-banners kwijt na druivenfestival. Deze moeten zo snel mogelijk 

gevonden worden, want ze worden komend weekend in Huldenberg gebruikt. Maarten 

denkt dat deze onderaan in de container zitten, en zal dit zo snel mogelijk uitzoeken. 

Jan merkt op dat er in de tent bij Nerorock ook een banner hing, maar weet niet wat 

hiermee tijdens de opruim gebeurd is. Er word voorgesteld om de zondagavond van 

het druivenfestival direct de banners te verzamelen op één plaats. 

7) Agenda werkjaar 2013-2014 

Jeugdraden: 
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·         6 november 2013 

·         4 december 2013 

·         8 januari 2013 

·         5 februari 2013 

·         5 maart 2013 

·         2 april 2013 

·         7 mei 2013 

·         4 juni 2013

 

·         30 april 2014: Meivuur 

·         2-4 mei 2013: Meifeesten 

·         Te plannen: weekend 

 

8) Varia 

- Ben herinnert zich dat de vorige jeugdraad werd gezegd dat er eend 

verantwoordelijke per werkgroep zou aangeduid worden,om er voor de zorgen dat alle 

verantwoordelijk niet bij het dagelijks bestuur valt. Tegen volgende jeugdraad duidt 

elke werkgroep een verantwoordelijke aan, die dan telkens de vooruitgang van de 

desbetreffende werkgroep zal toelichten.  

 


