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Verslag Jeugdraad 04/01/2017  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Joris wilt even verduidelijken dat het voorstel om de straatverlichting te dimmen 

momenteel nog niet besloten is. Dit is slechts een voorstel. Om een dergelijke 

maatregel te treffen moet er voorbij de juiste instanties gegaan worden om de 

verkeersveiligheid te garanderen en worden studies uitgevoerd.  

Daarnaast haalt hij aan dat het idee om de verlichting te vervangen met LED-

verlichting een goed idee is dat nu al wordt toegepast. Zo zijn er al enkele 

straatverlichtingspalen vervangen door LED-verlichting, dit gebeurt echter niet 

allemaal in een keer maar wordt gestructureerd geïmplementeerd  in Hoeilaart. 

 

Joris wilt ook verduidelijken dat ze recente afwezigheden te wijten zijn aan het feit dat 

hij als schepen twee mandaten meer heeft opgenomen, wat meer van zijn tijd 

inneemt. Hij belooft echter aan de raad dat hij in de toekomst zijn uiterste best zal 

doen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn. 

 

Diederik laat weten dat Kamiel sowieso vervangen mag worden als lid van de raad 

van beheer. Karel gaf aan dat hij nog interesse heeft om aan te blijven als lid van de 

raad, de vraag is echter in hoeverre hij nog op de hoogte is van lopende zaken. 

 

Verder geen opmerkingen of toevoegingen,  verslag goedgekeurd! 

 

2. Overlopen van werkgroepen  

 

- Kerstmarkt – evaluatie 

Nick merkt op dat het een erg succesvolle editie was. De kortere editie van drie dagen 

werd erg gesmaakt door het publiek. Er wordt opgemerkt dat de opkomst vooral te 



 

danken is aan de achterban van de verenigingen. Het 

comité wil, naar volgend jaar toe, inzetten om nog meer 

verenigingen aan te trekken. 

 

Op vrijdag werden er rond middernacht een 200 a 250 personen geteld. Er wordt 

geschat dat er nog iets meer volk aanwezig was. Het hoogtepunt van de 

aanwezigheden lag vooral op vrijdag. Zaterdag was er ook veel volk, enkel zondag zat 

een beetje tegen qua opkomst. De raad merkt op dat de zondag sowieso een 

ondankbare dag is om uit te baten en dat een beperkte opkomst op zondag te 

verwachten valt. 

 

Er waren wel enkele activiteiten voorzien in het weekend, maar deze haalden niet de 

gehoopte opkomst. Het comité wil volgend jaar ook inzetten op het programma. 

 

De kerstmarkt werd voor de eerste keer georganiseerd in zijn huidige vorm, wat 

maakt dat er nog enkele kinderziektes in het concept zitten. 

 

De algemene mening is dat de locatie van de kerstmarkt pakken beter was dan de 

afgelopen jaren. De markt was erg gezellig ingericht.  

 

Nick merkt op dat de communicatie naar de gemeente toe vaak stroef verliep. Lientje 

fungeerde nu als contactpersoon vanuit de gemeente. De samenwerking met Lientje 

verliep vlot, maar doordat zij constant moest rapporteren bij het diensthoofd en terug 

moest koppelen naar het comité duurde het vaak lang voordat er knopen werden 

doorgehakt. De visie tussen de gemeente/het diensthoofd en het comité lag vaak ver 

uit elkaar. 

 

De algemene conclusie is dat het een erg geslaagde editie was, waarbij zowel de 

uitbatende verenigingen en bezoekers erg tevreden waren. 

 

- Ontbijtfilm 

We zijn nog steeds ‘in onderhandeling’ met de GROS om een deel van de winst voor 

de ontbijtfilm bij te leggen. In principe willen ze ook dit jaar winst bijdragen aan een 

goed doel, maar ze doen moeilijk over het feit dat we de winst aan particulieren 

zouden schenken en niet aan een vzw.  

 



 

De werkgroep zou opteren om de samenwerking met de 

GROS te laten vallen aangezien dit erg veel energie kost 

om te onderhandelen. Rani merkt ook op dat een 

verdubbeling niet nodig is aangezien de studenten dan een onnodig groot bedrag te 

besteden hebben.  

 

Diederik contacteert Beatrijs van de Wereldwinkel en Rein om hen te laten weten dat 

een financiële tussenkomst niet nodig is. Hij zal ze wel de vraag stellen om de fair 

trade producten te sponsoren voor de film. 

 

De studenten aan wie we de medische goederen zullen schenken zullen zelf ook 

aanwezig zijn op de film. Zij zullen daar ook een woordje uitleg geven. De praktische 

kant van het aankopen van materiaal regelt Rani. 

 

Diederik heeft contact opgenomen met Coulembier Films, zij hebben de meest recente 

dvd’s doorgestuurd. De meerderheid stemt op ‘Zootropolis’.  

 

De werkgroep maakt asap een facebookevent aan. Nick vraagt na bij Jonas of hij een 

affiche wilt maken en laat weten dat hij tóch aanwezig zal zijn op de ontbijtfilm! Lien 

vraagt eens na bij Robert voor een affiche aangezien deze toch zo snel mogelijk 

gemaakt moet worden. 

 

- Meivuur 

Het Meivuur heeft nog eens vergaderd en de editie van 2017 wat meer vorm gegeven. 

Aangezien het Meivuur dit jaar in een weekend valt wordt er opnieuw een 

kindernamiddag gepland. Momenteel zijn de Ketnetband en de Ghost Rockers in optie 

genomen. Naast een kinderact wordt er ook animatie voorzien.  

 

Aansluitend op de kindernamiddag gaat de fuif door waarop de jeugdraden een shift 

zullen doen. De opkuis zal worden toegekend tot enkele groepen van de scouts en 

chiro van de druivenstreek. Zij zullen €300 krijgen voor de opkuis. Nick laat weten dat 

de jins van scouts Hoeilaart hierin geïnteresseerd zijn. 

 

- Dagje vorming 

Het DB stelt nogmaals de vraag of er mensen al een idee hebben voor dagje vorming. 

Lise stelt voor om een EHBO-cursus te geven voor leiding. Rhania merkt dat zo’n 

vorming vaak erg saai en theoretisch kan zijn dus dat er op zoek moet worden gegaan 



 

naar een lesgever/organisatie die dat op een leuke, 

actieve manier kan geven. Een EHBO-vorming wordt 

wel aanzien als enorm nuttig. Iedere nieuwe 

leider/leidster/kernlid zou een basiskennis van EHBO moeten hebben. 

 

Nick haalt aan dat de brandweer in Overijse ook EHBO-cursussen kan geven. De 

werkgroep gaat op zoek naar een geschikte workshopgever én een datum. 

 

Het idee blijft om de vorming te combineren met een groepsactiviteit, de hoop is dat 

er hierdoor meer mensen zullen deelnemen. 

 

- Nieuwjaarsdrink interraden 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de adviesraden opnieuw hun nieuwjaarsdrink. 

De afspraak was dat de jeugdraad meehelpt met de opbouw. Kunnen aanwezig zijn: 

Nick, Rani, Lien, Rhania. Maarten komt later. Afspraak om 5 voor 10 in GC Felix 

Sohie! Als Rhania te laat trakteert ze een fles cava (brut) aan iedereen die wél op tijd 

was! De mensen die niet aanwezig zijn op de vergadering zijn natuurlijk ook meer dan 

welkom! 

 

 

3. Nieuws van het DB  

Werkgroep weekend spreekt zaterdag nog eens af om alles in orde te brengen voor 

een slaapplaats. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Geen nieuws!  

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

 

Evaluatie Belbus: 

- Belbus Hoeilaart was niet te bereiken omdat het gsm-nr. van de chauffeur 

veranderd was zonder iemand daarvan op de hoogte te brengen. 

- De buschauffeurs waren super vriendelijk en erg gedienstig 

- De overige bussen waren ook actief in Hoeilaart wat maakte dat het gemis 

van de bus in Hoeilaart wat werd opgevangen. 

- Er waren naar schatting zo’n 600 a 700 mensen die gebruik hebben gemaakt 

van de bussen. 



 

- Naar volgend jaar toe zouden de bussen beter 

sowieso actief zijn over de gemeentegrenzen 

aangezien er maar weinig fuiven zijn en de 

meeste mensen naar naburige gemeenten trekken voor evenementen. 

 

Nieuw initiatief in de Paasvakantie: KidsMix 

Naast de aanpassing van de ticketprijzen voor de gemeentelijke vakantiewerkingen 

stelt Ben ook een nieuw initiatief voor, KidsMix. Het nieuwe initiatief grijpt terug naar 

het Sport & Spel concept van enkele jaren terug. De Sportvedetten en Speelpleinen 

van de Paasvakantie worden gecombineerd in 1 werking. Het idee hierbij is dat er 

telkens een halve dag sport wordt aangeboden onder leiding van de sportmonitoren 

en een halve dag volgens het traditionele speelpleinprogramma. 

 

Update masterplan sport en jeugd 

De lastenboeken voor het masterplan werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 

november. Hierin staan enkele belangrijke en interessante zaken. Ben overloopt de 

voornaamste punten uit de lastenboeken en geeft de planning mee voor de 

Koldamsite. Voor de POM-site is er momenteel nog geen concrete planning. Dat komt 

omdat dit project op een langere termijn gepland is dan de Koldamsite. 

De eerste voorstellen voor de Koldamsite worden eind januari verwacht. Naast de 

lastenboeken is er ook een brief verstuurd van schepenen Joris en Eva waarin ze 

toelichten dat er een afgevaardigde van de jeugd en een afgevaardigde van de sport 

zal mogen zetelen in de jury die zal beslissen over de aanstelling van de ontwerper 

voor het masterplan. 

 

Update overnachten in de lokalen 

De brandweer is intussen langs geweest in de Joengele en heeft een controle van de 

brandveiligheid gedaan met het oog op overnachten. De conclusie is dat de Joengele 

perfect veilig zijn om overnachtingen in toe te staan. Zodra de brandweer verslag 

opmaakt van de controle kan er dus werk gemaakt worden om het overnachten van 

groepen in de Joengele te versoepelen. 

 

6. Varia  

Data’s scoutskamp ligt vast: Klein kamp van 3 tot 9 juli in Olmen. Groot kamp van 3 

tot 12 juli in Graide. 

 



 

Bij de Chiro was er een dubbele boeking. De andere 

vereniging heeft het terrein toegekend gekregen 

waardoor de Chiro nu op zoek moet gaan naar een 

ander kampterrein. 

 

20 januari: kerstboomverbranding in het park! Ben haalt aan dat de aanvraag voor 

sterke drank zeker ingediend moet worden en dat dat niet vergeten mag worden! Nick 

bezorgt deze zo snel mogelijk aan de jeugddienst. 

 

De buitenlamp van de Joengele brandt constant. Dit is altijd in de winterperiode voor 

de mannen van Interrand. Na de winterperiode wordt het licht terug uitgeschakeld. De 

timers van de chauffage werken niet, de chauffages draaien constant. Ben vraagt na 

bij de TD wat er scheelt met de installatie. 

 

Maarten vraagt aan scouts en chiro om de vrijdag van het jeugdraadweekend zeker 

geen activiteit te plannen aangezien de jeugdraad dan gebruikt maakt van de lokalen. 

 

 


