
  
Jeugdraad 3 april 2019 

 

Aanwezig:  Laura, Rani, Marine, Pauline, Sean, Robin, Isaac, 

Sylvia, Charlotte, Anne, Jason, Pieter, Janne en Ben 

Verontschuldigd: Louise, Karlien, Nick en Lise  

Afwezig: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

- Meifeesten 

 

Shiften 

UUR VERENIGING 

10u30 – 12u30 PHOBOS (8 personen) 

12u30 – 14u30 JEUGDRAAD (10 personen) 

14u30 – 16u30 CHIRO (10 personen) 

16u30 – 18u30 SCOUTS (10 personen)  

Opkuis Min 2 per vereniging + JR 

 

De jeugdraad wordt ook verwacht om mee te helpen met de opruim! Ook de 

verenigingen moeten minstens 2 mensen voorzien voor de opruim! Na de opruim 

trakteert de jeugdraad op frietjes voor alle opruimers! 

 

De hoofdleiding geeft zo snel mogelijk de namen door van de mensen die gaan shiften 

voor hun vereniging, zo kan Ben de namen doorgeven aan Doendervolk. 

 

Ben haalt nog eens aan dat we van de verenigingen verwachten dat ze aanwezig zijn 

en hun steentje bijdragen. De winst die de jeugdraad die dag maakt wordt verdeeld 

onder de verenigingen. Het is dus voor hun eigen goed dat ze komen tappen. Vorig 

jaar werd er €400 uitgedeeld aan elke vereniging, zeker de moeite waard dus! 

 

Ben haalt aan dat het voor scouts en chiro dit jaar dus leuker kan zijn om op zaterdag 

activiteit te doen tijdens de Buitenspeeldag ipv de jaarlijkse picknick op zondag. 

 



  
Ben toont het plan van de indeling voor de Meifeesten. In 

principe veranderd er weinig ten opzichte van vorig jaar, behalve 

dan dat de toog waar de jeugdraad zondag staat groter zal 

worden gemaakt en beter wordt uitgerust. 

 

Qua programmatie zijn er enkele wijzigingen tov van de vorige editie. Zo zullen de 

meicrossen opnieuw in en rond het park doorgaan en niet meer door het bos. De 

13km tour is ook geschrapt, in de plaats komt de ‘held/heldin van Hoeilaart’-tour 

erbij; Een looptocht van 7km met obstakels langsheen het parcours. 

 

Daarnaast zal er op vrijdag ook een samenwerking komen met Vief, zij organiseren 

een afterwork in het park op vrijdagavond. Tot slot valt de houthakkerswedstrijd op 

zondag weg. 

 

- Win je eigen Fuif 

o Opstart & Timing werd vorige jeugdraad opgemaakt. Volgende stap is 

nu om met de werkgroep samen te komen en het project op te 

starten. 

o Laura maakt een doodle voor de win-je-eigen-fuif zodat de werkgroep 

kan samenzitten. In tussentijd mag er al eens nagedacht worden wie 

er eventueel een affiche zou kunnen maken! 

 

- Dagje vorming + bedanking vrijwilliger 

Pieter haalt aan dat die dag ook het nieuwe vrijetijdscentrum officieel zal openen, het 

zou dus jammer zijn om de opening te missen en we laten alles best op dezelfde plek 

doorgaan.  

Charlotte haalt aan dat Joke Muyldermans nog steeds bereid is om een ehbo-cursus te 

organiseren. Het lijkt een goed idee om te vragen of zij dat voor de kampen kan 

komen geven aan de jeugdverenigingen. De blok start eind mei, er wordt dit weekend 

nagevraagd bij de leidingsploegen welke datum eind mei nog acceptabel is voor de 

examens. Eens gevonden organiseren we een avondopleiding EHBO voor de 

leidingsploegen en speelpleinanimatoren. 

 

Ben haalt aan dat de kans reëel is dat hij vanaf 31 augustus met verlof gaat.  

 

 



  
3. Nieuws van het DB  

- Uitnodiging BIN (zie mail Gilberte) 

Gilberte doet oproep naar de jeugdraad om lid te worden van de 

BIN-whatsapp groep. Niemand van de jeugdraad voelt zich echt 

geroepen om lid te worden van de groep, maar wil wel de boodschap verspreiden naar 

ouders en grootouders die eventueel wel interesse hebben.  

 

- Overlopen statuten jeugdraad 

Het participatiereglement is goedgekeurd op de gemeenteraad. Nu moeten de 

statuten nagekeken worden om na te gaan of alles nog in lijn is met het reglement. 

We moeten de statuten dus overlopen en bekijken waar eventuele aanpassingen of 

wijzigingen nodig zijn. het DB bereid dit voor en stelt voor aan de raad. 

 

- Etentje jeugdraden Druivenstreek 

Vroeger werd er jaarlijks in een andere gemeente een gezamenlijk etentje gepland, JR 

Overijse vraagt om dit initiatief opnieuw op te pikken.  

Pieter haalt aan dat het een goed idee kan zijn om Bertem erbij te vragen in kader 

van IGS. Zij kunnen dan als nieuwkomers misschien het initiatief nemen. 

14 mei zitten de db’s samen om het concept al eens te bekijken.  

 

4. Nieuws van de schepen 

- Plan overlopen proefproject schoolomgeving 

o Proefopstelling hopelijk in september, effectieve werken 2020 

o In grote lijnen is het idee om woonerf  aan te leggen rondom de 

school. Daarbij liggen de weg en stoepen op dezelfde hoogte met 

dezelfde afwerking. De stoepen voor de school zullen verbreed 

worden waardoor het makkelijker en veiliger is om met te voet of 

met de fiets naar school te gaan. Verder wordt bekeken of er een 

kiss & ride zone geplaatst kan worden ter hoogte van de sporthal 

van de school. 

o Doel is om de verkeersstromen van auto’s rondom de school 

zoveel mogelijk via dezelfde weg te sturen en mensen aan te 

sporen om met alternatief vervoer naar school te komen. Zo zullen 

alle verkeerstromen doorvloeien naar de waversesteenweg. 

 



  
- De dienst vrije tijd heeft een nieuw tijdelijk 

diensthoofd. Margot is aangesteld als tijdelijk 

diensthoofd en zal 3 dagen per week op de dienst 

vrije tijd werken. Zij werd via een extern kantoor 

aangetrokken. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- Heropstart jeugdhuiswerking 

Pieter en Ben hebben een overleg gehad met Elmo, de lokale ondersteuner van 

Formaat (de koepel van jeugdhuizen). Ze hebben het onder andere gehad over het 

afsluiten van het oude jeugdhuis en de opstart van een nieuw jeugdhuis en hoe dat in 

zijn werk kan gaan. 

 

Opvallend argument bij een opstart was vooral dat er goesting moet zijn bij de 

jongeren uit Hoeilaart om zich te engageren. Je kan als gemeente wel oproepen 

lanceren, maar als er geen goesting is dan bereik je daar niet veel mee. 

Om die reden werd ook gesuggereerd dat een oproep vanuit de jeugdraad vaak 

doeltreffender werkt dan een oproep vanuit de gemeente. Jongeren voelen zich meer 

aangesproken wanneer de boodschap vanuit de jeugd zelf komt.  

Om die reden vraagt Ben of de jeugdraad zich graag mee achter de dienst vrije tijd 

schaart en mee op de kar wil springen om een nieuw jeugdhuis uit de grond te 

stampen. In eerste instantie betekent dat vooral mee promo maken voor een oproep 

naar geïnteresseerden. Een volgende stap in het proces is om een soort open 

vergadering te organiseren waarbij iedereen welkom is om een kijkje te komen 

nemen. 

Ben maakt momenteel werk van een soort stappenplan waarin de heropstart wordt 

uitgewerkt. Hij zal dan ook op geregelde basis verslag uitbrengen op de jeugdraad 

hierover. 

 

Charlotte haalt aan dat jeugdhuis de kaaf een dergelijk traject gedaan hebben en dat 

het misschien interessant kan zijn om daar inspiratie op te doen. 

 

- Indienen subsidieaanvragen: deadline vrijdag 3 mei, Ben stuurt 

aanvraagformulieren door naar de hoofdleiding. 

 

- Inkanteling RvB in JR: tijdelijke opvolging vs. definitief plan? 



  
Tegen volgende jeugdraad maakt Ben een oplijsting van de 

zaken die op de raad van beheer besproken werden om iedereen 

een beeld te geven van wat de raad allemaal bezighield. Op 

basis daarvan kunnen we bespreken welke dossiers door de 

jeugdraad moeten worden opgevolgd en bespreken we de opties ter vervanging van 

de raad. 

o Robin is geen voorstander om de inhoud integraal op de jeugdraad te 

behandelen wegens te technisch.  

o Op de vergaderingen die binnenkort georganiseerd zullen worden voor 

het nieuwe verhuurreglement komen ook de mensen uit sport en cultuur, 

het kan ook een optie zijn om een overkoepelend overleg te organiseren 

mbt de infrastructuur, al wordt er dan gevreesd dat iedereen er voor ‘zijn 

eigen winkel’ zit en niet geïnteresseerd zal zijn in de infrastructuur van 

de ander. 

 

- Aangekondigde controle jeugdlokalen 

o Donderdag 25 april 2019! 

 

6. Varia  

Instagram maken van de jeugdraad? Het DB maakt een account aan en koppelt ze 

aan de facebookpagina! 

 

Charlotte haalt punt aan van op Onderwijsoverleg: is er samenwerking mogelijk met 

de school of gemeente over 50%? Mensen doorverwijzen/helpen die het financieel 

moeilijk hebben? 

Pieter haalt aan dat IGS werk zou willen maken van uitpas, in samenwerking met 

buurgemeenten. Het idee zou zijn dat iedereen dezelfde pas zou hebben, maar een 

gemeente kan daar ook zelf een bedrag aan opladen. Zo kunnen mensen die het 

moeilijk hebben een extra steun krijgen, zonder stempel of stigma. 

Charlotte informeert een bij het sociaal huis voor doorverwijsbrieven met info over de 

50% regeling van de gemeente. 

 

Ramen chiro en scouts nog steeds kapot! Ben stuurt reminder naar de technische 

dienst. 

 

De scouts wil graag weten of ze sowieso hun groepsfeest volgend jaar in de nieuwe 

zaal kunnen doen of niet. Ze halen aan dat het reservatiesysteem in het 



  
gemeenschapscentrum op dit moment niet klopt, 

voorrangsregels en jaarlijks weerkerende activiteiten maken dat 

het onmogelijk is om met een nieuwe activiteit binnen te 

geraken in het gemeenschap. 

Pieter haalt aan dat een belangrijk aspect zal zijn om aan alle lokalen een specifieke 

bestemming te geven en specifieke activiteiten aan te koppelen.  

Het groepsfeest zou in principe in de nieuwe zaal kunnen doorgaan, maar aangezien 

er nog geen reservaties mogelijk zijn en er nog geen reglement is is het voorlopig nog 

even afwachten. 

 

1 juni organiseren de scouts een stoempavond met aansluitend kampinfoavond! 

Iedereen is welkom! 

 

Jinfuif was een succes, er was veel volk en er is veel winst gemaakt, zeker voor 

herhaling vatbaar! Er was wel wat vandalisme in de jongens-wc, maar de kapotte 

dispensers worden vervangen met reservestukken. 

 

Het DB heeft een nieuw emailadres aangemaakt voor de jeugdraad, vanaf nu kan je 

hen contacteren via <jeugdraad.1560hoeilaart@gmail.com> 

 

 


