
 
     
 
 

Jeugdraad 4 december 2019 
 
 
Aanwezig:  Janne, Nick, Anne, Charlotte, Pauline, Isaac, Ian, Jason, Sofie, Marine, 
Laura, Robin, Rani, Pieter, Marinne en Ben 
Verontschuldigd: Matthieu, Sean 
Afwezig: / 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

         - Win Je Eigen Fuif 

Werkgroep moet verslagen nog maken met sterke en zwakke punten voor de 

deelnemers.  

 

Stuntsubsidie-aanvraag moet nog ingediend worden, Ben bezorgd het formulier aan 

Isaac. 

 

Er is een eerste keer samengezeten met de jins en aspi’s, het concept is stilaan 

uitgewerkt, maar praktisch moet zowat alles nog gebeuren. Qua datum mikken ze op 

24 april. Wat de locatie betreft moet er nog gepolst worden of ze samen met het 

jeugdhuis zouden willen samenwerken of toch liever de polyvalente zaal beneden 

nemen.  

 

         - Solidariteitsactie – Ontbijtfilm  

Werkgroep: Polle, Isaac, Anne en Charlotte. 

 

Facebook-event en poll moet gemaakt worden voor de kerstvakantie, Anne maakt dit 

aan. Zelfde concept als vorig jaar, met dezelfde uren. Anne heeft GROS gemaild, zij 

gingen het op hun volgende vergadering bespreken en laten nog iets weten. 

 

De werkgroep denkt nog over een snack voor de kinderen van de jeugdverenigingen, 

dit jaar wel geen eten in de zaal! Ofwel pauze ofwel snack na de film. 

 



 
Ben brengt de ticketverkoop via de website van het GC 

in orde en laat iets weten aan de werkgroep. 

 

3. Nieuws van het DB  

         - Antwoord op advies voordeur 

Laura overloopt de antwoordbrief.  

 

Er is nu ook een online meldingsformulier gemaakt speciaal voor de jeugdlokalen. Als 

er een defect is kan dat via deze weg gemeld worden en kan de technische dienst het 

opnemen. Bedoeling is om zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven wat er kapot is en 

waar, je kan eventueel ook een foto toevoegen. 

Ben vraagt om vanaf nu enkel nog meldingen te doen via dit formulier, zo zijn alle 

aanvragen geregistreerd en komt alles op dezelfde manier binnen. De hoofdleiding 

deelt de link dus best met de hele leidingsploeg en moet hen hierover briefen! 

https://www.hoeilaart.be/meldingsformulier-de-joengele 

 

         - Advies voetgangersbrug SJC Koldam 

Robin leest het advies voor, iedereen is akkoord. Het advies wordt afgewerkt en 

geagendeerd op het college. 

 

- Jeugdraad Bertem 

Op aangeven van jeugdraad Overijse wordt jeugdraad Bertem ook uitgenodigd op het 

jeugdraadetentje van de streek. Zij maken deel uit van de intergemeentelijke 

samenwerking waardoor ze in de toekomst meer betrokken zouden worden bij de 

Druivenstreek. 

 

4. Nieuws van de schepen 

- adviesvraag: parkeren op het gemeenteplein 

Op het plein staan bloembakken aan de kant van de handelaars. In de zomer staan er 

terrassen tussen de bloembakken, in de winter worden de bloembakken weggehaald 

om meer parking te creëren.  

Een deel van de handelaars is vragende partij om in de winter de bloembakken te 

laten staan, een deel wil ze graag verwijderen ten gunste van de parkeerplaatsen.  

Het college ziet het niet zitten om een deel van de bakken te verwijderen en een deel 

te laten staan, ze willen liefst alles weg of alles laten staan. Het college is van mening 

om de bakken overal te laten staan.  

https://www.hoeilaart.be/meldingsformulier-de-joengele


 
 

Nu staan er geregeld camionetten of grote auto’s op de 

bewuste parkeerplaatsen waardoor je de handelszaken 

niet meer kan zien.  

 

De jeugdraad staat achter het idee om alles of niets te doen. De meerderheid is 

voorstander om de bloembakken te laten staan. Als er auto’s voor de handelaars 

staan beperkt dat niet enkel de zichtbaarheid van de winkels, het zorgt er ook voor 

dat er potentieel gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Er wordt vaak veel te snel 

gereden rond het gemeenteplein, waardoor het gevaarlijk kan zijn om als voetganger 

over te steken. Mensen die van achter een auto komen gewandeld om over te steken 

zijn veel minder zichtbaar voor aankomende auto’s. De jeugdraad is dan ook eerder 

voorstander om de bloembakken te laten staan omdat ze de zichtbaarheid van zwakke 

weggebruikers minder blokkeren dan geparkeerde wagens.  

 

- Infrastructuur-reglement 

Het college heeft adviezen ontvangen van de sportraad, cultuurraad en jeugdraad. Ze 

gaan alle adviezen nu verwerken en het reglement finaliseren. Het reglement zal niet 

op de GR december staan, maar in januari.  

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- Eindejaarsvervoer Druivenstreek 

De jeugd-coördinatoren van de Druivenstreek werken ook dit jaar samen om gratis 

eindejaarsvervoer te voorzien voor de feestgangers. Het concept zal dit jaar weer licht 

veranderen. Er wordt opnieuw gewerkt met belbussen, in totaal zijn er 4 bussen die 

rondrijden. Elk bus heeft een gemeente als vaste standplaats (Hoeilaart, Overijse, 

Tervuren of Huldenberg).  

Er wordt dit jaar met een centraal nummer gewerkt. Concreet bel je dus naar de 

dispatch en de dispatch stuurt de dichtstbijzijnde bus naar jouw locatie. De bussen 

zullen nu ook binnen de hele druivenstreek actief zijn, waardoor je van de ene 

gemeente naar de andere zal kunnen gaan. 

De communicatie hierrond wordt eind december verspreid. 

 

- adviesvraag huishoudelijk reglement vakantiewerking 

De jeugdraad levert een positief advies af voor het voorstel. Ze vinden het een heel 

goed idee om het sociaal tarief te behouden op de huidige tarifering en kunnen zich 



 
verder wel vinden in de argumenten om gelijk te stellen 

met de regio en het reserveren van plaatsen zonder 

gebruik te maken ervan tegen te gaan.  

 

- adviesvraag verloning animatoren vakantiewerking 

Positief advies. De jeugdraad vind het een goed idee om de lonen gelijk te stellen met 

die uit de streek. Een nodige stap om het tekort aan animatoren aan te pakken 

aangezien nu veel jongeren naar de buurgemeentes trekken omdat ze daar meer 

kunnen verdienen.  

In de toekomst raadden ze aan om de mogelijkheden te bekijken om 

opvangmonitoren te voorzien omdat deze bijdragen aan de werking, de werklast 

verminderen en een opportuniteit bieden voor anderen om iets bij te verdienen.  

De jeugdraad is blij dat hiermee tegemoet wordt gekomen in een van de speerpunten 

uit het referendum van de jeugdraad naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

6. Varia  

Volgende jeugdraad is op 1 januari.. We stellen uit tot: 8 januari! 

 

Pauline: Hard Blok Café, niet mogelijk in eindejaars-periode in het GC Felix Sohie. 

Advies om te vragen om wifi te voorzien in het SJC. Het Groene Dal (Robin), Sint-

Clemens (Charlotte) en Eekhoorn (Pauline) kunnen een oplossing zijn, de jeugdraders 

nemen contact op. Ook het jeugdhuis zou een optie kunnen zijn, Ben informeert of er 

een mogelijkheid is om tijdelijk wifi te voorzien.  

 

 


