
 
    

 

 

Jeugdraad 3 september 2014 
 

Aanwezig: Diederik, Thomas, Rhania, Joy, Kamiel, Chresten, Sylvia, Lien, Rani, Ineke, Vincent, 

Ruben, Karel, Maarten, Jan, Ben. 

Verontschuldigt: Joris Pijpen. 

 

1. Verwelkoming – voorstelling werking jeugdraad 

Diederik verwelkomt iedereen op de eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. We doen 

even een rondje om alle nieuwe (en oude) gezichten te leren kennen: 

 

 Thomas: Is hoofdleider van de scouts, hangman en kandidaat dagelijks bestuur. 

(lievelingsdrankje: cava) 

 Maarten: Is ook hoofdleider van de scouts. (lievelingsdrankje: Duvel) 

 Ruben: zat vorig jaar nog in de chiro, is nu individueel geïnteresseerde. 

(lievelingsdrankje: ginto met komko) 

 Vincent: is animator en hoofdanimator op het speelplein en zit in de stuurgroep. 

(lievelingsdrankje: kriek) 

 Ineke: Zit in de chiro en probeert dit jaar wél naar de jeugdraad te komen. 

(lievelingsdrankje: sangria) 

 Rani: is leidster bij de chiro. (lievelingsdrankje: datte cava en witte wijn) 

 Lien: zat vier jaar in de chiro maar is nu individueel geïnteresseerde. 

(lievelingsdrankje: sangria of rode wijn of skatericetea) 

 Jan: dacht dat hij vorig jaar ging stoppen, maar blijkt van niet. Hij heeft ook niets 

beters te doen in de winter. (lievelingsdrankje: Duvel in gezelschap van chiromeisjes of 

pastis) 

 Karel: is kernlid van de Phobos. (lievelingsdrankje: hij denkt blauwe chimay) 

 Sylvia: heeft drie kindjes waarvan 2 bij de chiro en zit in de ouderraad van het Groene 

Dal. (lievelingsdrankje: ijskoude melk) 

 Chresten: heeft ook twee kinderen die bij de scouts zaten en is voorzitter van de 

ouderraad van het groene dal. (lievelingsdrankje: cuba libre) 

 Kamiel: voorlopig nog voorzitter van JH Phobos en is dagelijks bestuur van het 

Meivuur. (lievelingsdrankje: Duvel, maar niet te dicht bij chiromeisjes) 

 Rhania: zit in de chiro en is kandidaat dagelijks bestuur. (lievelingsdrankje: ginto met 

komko of limoen) 

 Joy: zit niet in een vereniging, maar vertegenwoordigd de ongeorganiseerde jeugd en 

is hangman. (lievelingsdrankje: nalu) 

 Ben: Is jeugdconsulent en secretaris, heeft een adviserende stem. (lievelingsdrankje: 

pastis) 



 
 Diederik: is voorzitter van de jeugdraad. (lievelingsdrankje: eskimo met 

een stevige druppel op het terras van de fille) 

 Joris Pijpen: schepen van jeugd, heeft een adviserende stem. 

 

2. Eric Kumps, milieuambtenaar komt op bezoek 

Eric is de milieuambtenaar van de gemeente. Een van zijn taken is het opvolgen van het 

afvalbeleid binnen de gemeente, de verenigingen horen hier uiteraard ook bij. 

Eric werd vorige week op het matje geroepen door de directrice van Interrand, omdat het de 

laatste tijd de spuigaten uitloopt mbt het afval aan de Joengele. 

Sinds het nieuwe afvalbeleid van vorig jaar is het de bedoeling dat Interrand meer van de 

afval-ophaling op zich neemt, in tegenstelling tot de technische dienst. Enkele afspraken 

blijken echter niet goed nageleefd te worden. Daarom wil Eric graag enkele regels overlopen: 

- Bij het opruimen van lokalen moet de TD (=Technische Dienst) op de hoogte worden 

gebracht zodat afval kan worden opgehaald ipv dat het blijft rondslingeren of ophopen. 

- Afval zelf deponeren in het recyclagepark kan ook. Er zijn twee kaarten waarmee de 

verenigingen gratis binnen mogen. De kaart moet enkel afgehaald worden bij Eric. 

- Groot huisvuil zoals zetels, tv’s en dergelijke kunnen worden opgehaald door de TD, 

maar dat moet tijdig gecommuniceerd worden! 

- Idem voor papier en andere afvalsoorten. 

Eric roept ook nog eens op om de lokalen en vooral de buitenruimte van de Joengele 

respectvol te behandelen! EN om op 21 maart deel te nemen aan de zwerfvuilactie! 

 

Vuilniszakken worden ook gratis aangeboden via de jeugddienst, maak hier gebruik van! Als je 

iets te melden hebt kan je Eric contacteren via de milieudienst (02 658 28 75 of 

eric.kumps@hoeilaart.be) of via de jeugddienst (02 657 98 38 of jeugddienst@hoeilaart.be)  

 

3. Voorstel nieuw DB + stemming 

Er zijn 2 kandidaat dagelijks bestuurleden: 

- Thomas Moffat 

- Rhania Nakhili 

De jeugdraad is unaniem en neemt Thomas en Rhania aan als dagelijks bestuur. Zij worden 

hierin bijgestaan door Diederik, die voorzitter blijft. 

 

4. Overlopen en voorstellen van werkgroepen 

    - Kerstmarkt: na het ontstaan van ‘Hoeilaart Schaatst!’ neemt de jeugdraad het op 

voor de verschillende verenigingen die vroeger op de kerstmarkt van de scouts 

stonden. Als de verenigingen het nog steeds zien zitten om op de kerstmarkt te staan 

zal de jeugdraad dit ook blijven doen. Rhania zal deze vergaderingen opvolgen voor de 

jeugdraad.  

 

    - Meivuur: Oorspronkelijk was het Meivuur een organisatie van de 4 jeugdraden uit 
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de druivenstreek. Over de jaren is die organisatie meer en meer naar 

Overijse verschoven. Jan en Kamiel vertegenwoordigen jeugdraad 

Hoeilaart in deze organisatie. Belangrijk aangezien de verenigingen er elk 

jaar gaan tappen en er dan ook een centje voor krijgen. 

Nieuw naar volgend jaar toe is dat de verdeelsleutel voor de winst anders zal zijn. De 

verenigingen zullen vanaf volgend jaar een deel van de centjes krijgen als ze komen 

opbouwen en/of afbreken. Diederik zal als voorzitter ook deelnemen aan de 

maandelijkse vergaderingen. Ook Karel ziet het zitten om mee in de werkgroep te 

stappen. Ineke, Rhania en Rani twijfelen dus gaan de eerste vergadering mee een 

kijkje nemen op 11 september! 

 

    - Meifeesten: Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de jeugdraad een toog op de 

meifeesten waar alle verenigingen een shift doen en een centje voor krijgen. Er wordt 

ook telkens wat randanimatie voorzien zoals een springkasteel of elektronische stier. 

Ruben en Joy nemen deze werkgroep voor hun rekening. 

 

    - Dagje Vorming – Brandpreventie: Al enkele jaren organiseert de jeugdraad een 

dagje vorming waar de verenigingen gratis vorming kunnen komen volgen. Wegens 

weinig succes werd er vorig jaar geen dagje vorming georganiseerd. Daarom het plan 

om dit jaar een speciale vorming te organiseren, rond brandveiligheid. Het plan is dan 

ook om naar PIVO Asse te gaan om daar een vorming te gaan volgen. Die vorming gaat 

door op 4 oktober. Tegen 10 september moet de jeugddienst een lijst hebben 

met de mensen die meegaan!!! Diederik en Ben volgen deze werkgroep op. 

 

    - Solidariteitsactie: De alom bekende wandelzoektocht voor het goede doel. De 

jeugdraad speelt al een tijdje met het idee om van concept te veranderen. Andere 

ideeën zijn meer dan welkom! Maarten, Thomas en Lien stappen in de werkgroep. 

 

- Win Je Eigen Fuif!: Een wedstrijd waarbij groepen jongeren of verenigingen een 

fuifvoorstel kunnen indienen bij de jeugddienst. De voorstellen worden behandeld door 

een jury en het winnend voorstel wint dan zijn eigen fuif. Zij krijgen een startkapitaal, 

zaal en begeleiding bij het organiseren van hun fuif. 

Vraag is nu of dit project opnieuw opgenomen kan worden? Eventueel in een 

samenwerking met jeugdraad Overijse? Jeugdraad Hoeilaart ziet het idee alleszins 

zitten! Joy, Karel, Ruben, DB en Ben vormen de werkgroep. 

 

- Jeugdfonds: Jaarlijks krijgt de jeugdraad centjes van de gemeente om in een 

project te investeren. Zo bouwde de jeugdraad de graffitimuur, kochten ze 

speelkoffers en een geluidsmeter. Voor dit jaar zou het jeugdfonds gespendeerd 

worden aan 30 jaar Koldam en 25 jaar JH Phobos. Het idee zou zijn om samen met 

de jeugdverenigingen een soort ‘dag van de jeugd’ te doen. Er wordt een concept 



 
uitgedacht om voor te leggen bij de jeugdverenigingen! Ineke wilt wel 

mee vergaderen om een concept te bedenken. 

Nieuwe ideeën voor leuke projecten in de toekomst zijn altijd welkom! 

 

Als er nog mensen in een werkgroep willen stappen, twijfelen of vragen hebben kunnen ze 

steeds bij Ben, Rhania, Thomas en Diederik terecht! 

 

5. Nieuws van het DB  

Overijse krijgt er binnenkort een jeugdhuis bij! Deze vrijdag organiseren ze een pop-up 

jeugdhuis. Diederik stelt voor om als jeugdraad Hoeilaart onze steun te betuigen. Het 

jeugdhuis is van 15u30 tot 00u aan het Gito! 

 

De jeugdraad organiseert elk jaar ook een bedankingsetentje voor de mensen die gestopt zijn 

met de jeugdraad. De datum wordt nog bepaald! 

 

6. Nieuws van de schepen 

Hier een overzicht van wat er in 2014-2015 in de steigers staat. Belangrijke projecten waar de 

jeugdraad zeker zijn stem in kan/moet laten horen! 

 

 Optimalisatie omgeving Mariën. Ism met architect Polak (die de wedstrijd van vzw 

'hoeilaart 2000' gewonnen heeft). De bedoeling is om om er een eco-educatieve ruimte 

van te maken waar plaats is voor verschillende leeftijden. Waar nu het voetbalveld 

hoofdzakelijk adolescenten aantrekt. 

 Uitbreiding speelplein park met natuurlijke speelelementen.  

 Start intergemeentelijk (tervuren, overijse, hoeilaart) graffiti project. 

 Voorstel ontwerpplannen voor masterplan sport/jeugd. Belangrijk voor de jeugdraad 

want Koldam en Phobos zijn betrokken. Van zodra er een voorstel van plan is trekken 

we naar de bevoegde adviesraden. 

 Volgende maand zal er advies gevraagd worden mbt tot de nieuwe gemeentelijke 

website. 

 Heb enkele heel goede reacties gekregen van zowel de hangjongeren als omwonenden 

ivm het voetbaltoernooitje dat is georganiseerd. Daarom mijn vraag of er interesse is 

vanuit de jeugdraad om er jaarlijks evenement van te maken met een DJ en barbecue. 

Eventueel ism met ERCH en/of een andere vereniging (doendervolk, blueprint, dynamo, 

....) 

Sylvia maakt hierbij de opmerking dat hoewel het voetbaltoernooi een zeer leuk en mooi 

project was, het heel jammer is dat de werkgroep hangman niet op de hoogte werd gebracht! 

Dit werd jammer genoeg over het hoofd gezien bij het organiseren van het toernooi.. 

 

7. Nieuws van de jeugddienst 



 
 De subsidies voor scouts en chiro worden binnenkort uitbetaald! Er 

mankeert enkel nog een busfactuur van de chiro. Die moet heel dringend 

binnen als ze daarvoor hun subsidie willen krijgen!! 

 Het speelplein zit er weer op voor de zomer! De jeugddienst plant nu een 

kleine enquête om te polsen naar de tevredenheid en kwaliteit van het speelplein. 

Binnenkort meer info! 

 Voor de uitbreiding van het speelterrein park heeft de jeugddienst een subsidieaanvraag 

ingediend bij de provincie. Zij kunnen een extra €10.000 krijgen voor de uitbreiding van 

het speelterreintje, als zij aan enkele extra voorwaarden van de provincie voorzien. Een 

van die voorwaarden is om een extra inspraakmoment te organiseren waarin wordt 

gepolst naar de mening van kinderen. Het plan is dan ook om naar de twee 

basisscholen te trekken om de kinderen enkele vraagjes te stellen. Bedoeling is om het 

zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen en met foto’s en tekeningen te werken. De 

jeugddienst is hiervoor nog op zoek naar een tweetal personen die zin hebben om te 

helpen bij dit inspraakmoment. Rhania en Rani geven aan dat zij dat wel zien zitten, 

wat van Ben een zeer gelukkige jongen maakt! Meer info volgt zeer binnenkort! 

 

8. Varia  

 Diederik maakt facebook evenementen en een facebookgroep voor de jeugdraad 

 JongPRO is van plan om het nieuwe concept voor de 11.11.11-fuif (= dans tegen 

honger)  verder te zetten, maar stelt dat de jeugdraad meer dan welkom is om mee de 

organisatie op te nemen. Thomas en Rhania halen aan dat het nieuwe concept niet echt 

geschikt is voor de jeugdverenigingen aangezien de doelgroep voor de fuif een ouder 

publiek is dan zij zelf. Flying jeugdraadteam is nog steeds beschikbaar, maar de 

verenigingen zelf zien het niet echt zitten om nog langer mee te werken aan het nieuwe 

concept. Jan wilt echter wel deelnemen aan de vergadering. Wordt ongetwijfeld 

vervolgd! 

 Rhania stelt de vraag of mensen zin hebben in een jeugdraadweekend. Het antwoord is 

ja, dus Rhania neemt de organisatie voor zich. 

 Karel stelt voor om opnieuw een etentje te organiseren met JRO. 

 

 

Volgende vergadering: Woensdag 1 oktober !!! 


