
 

Jeugdraad 2 september 2015 
 

Aanwezig: Lien, Rhania, Diederik, Rani, Chresten, Thomas, Jan, Maarten, Lise, 

Sylvia, Isaac, Joris en Ben 

Verontschuldigd: Marine, Joy, Nick, Lucie, Sander, Elke 

 

1. Voorstel nieuw DB + stemming 

Diederik stopt dit jaar als voorzitter en Thomas stopt als DB’er. Lien vervoegt het team 

(hoera!). Toch doen Rhania en Lien een warme oproep naar mensen die zich geroepen voelen 

om het DB te vervoegen. Geïnteresseerden mogen zich altijd melden bij Lien, Rhania of Ben! 

 

De jeugdraad heeft unaniem beslist dat het nieuwe Dagelijks Bestuur, met Rhania en Lien, is 

goedgekeurd. Rhania wordt de nieuwe voorzitter van jeugdraad Hoeilaart. Proficiat! 

 

2. Overlopen van werkgroepen 

We overlopen alle werkgroepen en geven er een kort woordje uitleg bij. Het is de bedoeling 

dat iedereen zich voor minstens een werkgroep engageert! In Oktober overlopen we opnieuw 

en kunnen de afwezigen en twijfelaars nog beslissen! 

    

 - Kerstmarkt 

Een afgevaardigde (of twee) nemen deel aan de vergaderingen omtrent de kerstmarkt (19 tem 

27 december) om de belangen van de verenigingen te verdedigen. Het is de bedoeling om een 

manier te vinden waarop de verenigingen een rol van betekenis kunnen krijgen op de 

kerstmarkt. 

Kandidaten werkgroep: Jan, Maarten en Rhania 

 

    - Meivuur 

Mee organiseren van het evenement met de andere jeugdraden en Meivuur vzw. Iedereen 

wordt in werkgroepen verdeeld en komt op geregelde basis samen. 

Kandidaten werkgroep: Karel, Jan, Lise en Rhania 

 

    - Meifeesten 

Vergaderingen over de Meifeesten bijwonen om de jeugdraad te vertegenwoordigen + een 

springkasteel zoeken voor op de dag zelf. 

Kandidaten werkgroep: Diederik, Isaac en Lien 

 

    - Dagje Vorming  

Vorig jaar ging de jeugdraad naar Asse om een cursus brandbestrijding te volgen. Ook dit jaar 

zou de jeugdraad een vorming willen organiseren. Ben zoekt op wat er allemaal kan gedaan 



 
worden en doet enkele voorstellen. De hoofdleiding checkt met de 

leidingsploegen/kern waar interesse voor is. 

Kandidaten werkgroep: Ben 

 

    - Solidariteitsactie – ontbijtfilm 

Organisatie van een ontbijtfilm voor het goede doel. Film op groot scherm in Felix Sohie voor 

kinderen en hun (groot)ouders. Voor de film kunnen ze een lekker ontbijtje eten. De winst 

gaat naar een goed doel. 

Kandidaten werkgroep: Rani, Lien, Lise en Karel 

 

    - Voetbaltoernooi Mariën 

Vervolg van het project Hangman, bedoeling is om het Mariën terrein op een positieve manier 

in de spotlight te zetten en toenadering te zoeken tussen buurtbewoners en de ‘hangjongeren’. 

We doen dit door, net als vorig jaar, een voetbaltoernooi te organiseren met de nodige 

randanimatie. 

Kandidaten werkgroep: Joy, Karel, Ruben, Rhania 

 

    - Etentjes jeugdraden 

Afscheidsetentje plannen: een etentje voor de mensen die stoppen na vorig jaar. 

Jeugdraden-diner: een etentje organiseren voor de jeugdraden van Hoeilaart, Overijse, 

Tervuren en Huldenberg 

Jeugdraadweekend: weekend organiseren voor de leden van de jeugdraad. 

Kandidaten werkgroep: Jan, Isaac, Lien en Rhania 

 

3. Nieuws van het DB  

- Pullen jeugdraad kiezen/voorstellen (kleur kiezen) 

De voorstellen voor de kleuren voor de pull zullen op Facebook worden gezet. Like je 

favoriet! 

- 11.11.11: Jong PRO zou dit jaar een after-school en afterwork willen organiseren. De 

After-school is bedoeld voor ouders met kinderen. Er zou een soort van Vlaamse Kermis 

voorzien worden. Er wordt gevraagd of de jeugdraad en/of verenigingen een steentje 

willen bijdragen. De afterwork zou later starten maar is nog maar weinig over bekend. 

De 11.11.11-fuif van vroeger is hoe dan ook gedaan. Het evenement zou nog steeds in 

november doorgaan. We nodigen Jong Pro uit voor de volgende jeugdraad om hun 

voorstel concreet voor te stellen. 

 

 

 

 

 



 

4. Nieuws van de schepen 

 Joris licht kort het masterplan Sport & Jeugd toe. De politieke werkgroep 

heeft samengezeten na het lezen van het verslag van de werkgroep Jeugd. 

De werkgroep volgt zoveel als mogelijk de opmerkingen van de werkgroep jeugd. 

Concreet betekent dit dat er zal geopteerd worden voor een nieuwbouw ipv het laten 

staan en renoveren van de zaal van JC Koldam. 

 

Er wordt nu een lastenboek opgesteld voor een ontwerper. (Gemeenteraad November) 

 Visieontwikkeling voor de hele site 

 Betrekking van de voetbalterreinen in het plan 

Er zullen 3 a 4 scenario’s worden gevraagd zodat er, na participatierondes, een ontwerp 

kan worden gekozen met een groot draagvlak bij de gebruikers en verenigingen. 

 

Er wordt verwacht dat het hele ontwerp in 2016 klaar zal zijn. Er zal worden gestart 

met de uitbreiding van de sporthal, daarna wordt de site voor Jeugd aangepakt. De 

bouw is hopelijk voor 2018-2019. Bedoeling is om de Koldam zolang mogelijk te laten 

staan (het nieuwe bouwen vooraleer het oude af te breken, in de mate van het 

mogelijke). 

 

 Huldenberg heeft de aanvraag van het Meivuur geweigerd. Het Meivuur zal dus zeker 

niet in Huldenberg doorgaan! 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

     voorstel subsidies jeugdverenigingen – iedereen Akkoord! 

     Griezels (tappen op 31 oktober + opkuis cafetaria voor inkomsten toog) – iedereen 

akkoord! 

     Banner Joengele staat er! De jeugdraad is erg positief over de banner, kortom, 

geslaagd projecct! Nieuwe ideeën om iets te doen rond verkeersveiligheid en jeugd 

zijn welkom. Er is een cursus gemachtigde opzichter op 21 oktober om 19.00 uur @ 

GC FS! 

     Speelterrein park timing – het speelterrein zal uitgebreid worden eind september. 

Tegen oktober moet de volledige speeltuin er staan! Joepie! 

     Pigment doet net als in Overijse mee aan de reclamestoet in Hoeilaart. Bedoeling is 

om promo te maken voor het evenement ‘De Brug’ op 17 oktober 2015. Dan neemt 

pigment de brug aan de zavelenborre onder handen, meer dan 250m² street art en 

graffiti, een pop-up bar uitgebaat door de 3 JR’en), discobar en gratis workshops 

voor jong en oud! Noteer de datum alvast in je agenda! ;) 

 

 

 



 

6. Varia  

Sylvia haalt nog eens aan dat er nog altijd kinderen door de tralies van de 

omheining van de Joengele kunnen. Hier moet dringend een oplossing voor 

komen! 

 

Goed dat de jeugdraad aanwezig was op de cultuurmarkt! 

 

De gemeente zal een app lanceren. De infovergadering hierover gaat door op donderdag 3 

september (morgen dus!). Onder de app van de gemeente kun je sub-app’s maken voor de 

verenigingen, zeer interessant dus! Diederik gaat naar de vergadering. 

 

Jan pleit ervoor om de gebruikersovereenkomst aan te passen om het aantal dagen aan te 

passen dat het jeugdhuis geopend kan zijn.  

 

Jan heeft opgemerkt dat er onlangs een foto van Joris in de krant stond in kader van Pigment. 

Hij betreurt het dat enkel Joris op de foto stond en niet de volledige werkgroep van Pigment. 

Er wordt binnenkort een perstekst de wereld ingestuurd, het is een goed idee om hier een foto 

van de werkgroep aan toe te voegen. Joris geeft aan dat hij dit zelf ook betreurd. Het is zo dat 

de pers graag zeer snel iemand ter plaatse wil om een foto te nemen. Joris let er wel op dat hij 

steeds melding maakt van de stuurgroep en het feit dat JR Hoeilaart de grondleggers zijn van 

het project. Hij heeft jammer genoeg geen controle over wat er effectief gepubliceerd wordt. 

 

Sylvia meld dat er op dinsdag 15 september om 20.00 uur een tapcursus wordt georganiseerd 

door het Druivencomité in GC Felix Sohie.  

 

Ben nodigt alle nieuwelingen uit op de facebookgroep van het jeugdraad. 

 

Isaac laat een ballonetje op om met de jeugdraad een nieuwjaarsfuif te organiseren in 

Hoeilaart. Joris haalt aan dat Blueprint momenteel twijfelt om het opnieuw op te starten, 

misschien kan de jeugdraad toenadering zoeken? 

De jeugdraad zet een oproep op Facebook om gemotiveerden te zoeken die iets willen 

organiseren. 

 

 

 


