
    
 
 

Verslag jeugdraad 4 juni 
 
Aanwezig: Joy, Thomas, Diederik, Jan, Joris, Karel, Rhania, Sarah 
Afwezig: Ruben 

Veronschuldigd: Karlien, Chresten, Sylvia, Maarten 
 

1. Goedkeuring vorig verslag  

Goedgekeurd! 

2. Opvolging en afsluiting werkgroepen  

o Meifeesten + Meivuur  

Diederik had gehoopt om vandaag een overzicht te geven van wat er verdient (of niet 
verdient) werd op beide evenementen, maar hij heeft helaas nog geen gegevens 

gekregen van Doendervolk en Meivuur. 

Diederik was op de evaluatievergadering van het Meivuur. Op zich niet veel te 
melden, behalve dat het Meivuur graag een groter engagement had gezien van 

Hoeilaart. Jan was niet aanwezig en heeft het gevoel dat ze hem niet zo tof vinden 
omdat hij zoveel klaagt. 

Evaluatie meifeesten: ook hier moet worden opgemerkt dat het engagement van de 
vereniging erg pover was. Shiften werden niet volledig bemand, op zich was dat dit 

jaar geen probleem, maar als het goed weer was geweest dan had de jeugdraadtoog 
wel een probleem gehad. Als de verenigingen het niet kunnen opbrengen van te 

komen tappen, is het dan nog de moeite van een toog te organiseren met de 
Meifeesten? Ook de opkomst van jeugdraadleden was heel pover. Dit moet echt 

beter.. 

o Speelkoffer 

De koffers zijn aangekomen! Nu nog het speelgoed..! Dat komt de 3e week van juni 
aan. De koffers zullen dus klaar zijn tegen de zomervakantie. 

o Dagje Vorming 

Zowel scouts als chiro heeft niet gepolst bij de leiding of er interesse is in een cursus 

brandveiligheid. Hier is op zich geen haast bij, maar als dit niet gechecked wordt 
organiseert de jeugdraad niets. 

 

3. Project Hangman 

De hangmannen gaan nog steeds langs op het Mariënterrein, meestal op 

dinsdagavond. 

Thomas wilt binnenkort nog een game-night organiseren in JH Phobos op aanvraag 
van de jongeren zelf. De datum moet nog bepaald worden, maar dat zou voor 

binnenkort zijn. 

Er komt binnenkort een overleg met de jeugddienst om het project op te volgen. 



Kapotte lamp is nog niet gerepareerd, dit moet opnieuw gemeld worden. 

Er is een blijvend probleem met afval. Er wordt onderzocht om extra vuilnisbakken bij 
te plaatsen in het park en Mariën. 

Op navolging van het advies van de jeugdraad komt er een afdak aan het 

Mariënterrein. 

 

4. Nieuws van het DB 

 Opvolging Wouter bij de RvB Jeugdwerkinfrastructuur en RvB GC Felix Sohie. 
Karel wilt Wouter opvolgen bij de RvB jeugdinfrastructuur (hoera!). 

Diederik offert zich op om in de RvB GC Felix Sohie te stappen. Hij maakt 

echter de opmerking dat hij een afvaardiging enkel nuttig vind als er ook 
jeugdgerelateerde zaken besproken worden op de raad. Indien dit niet zo is 
stelt hij voor om de jeugdraad terug te trekken als uit de raad.  

 Diederik doet ook nogmaals een zeer warme oproep aan de leden van de 
jeugdraad om hem te vervoegen bij het Dagelijks Bestuur. Thomas haalt aan 
dat hij eventueel interesse heeft om Diederik te vervoegen, maar hij zou hier 

graag nog eens over nadenken alvorens hij toezegt. 

Daarnaast doet hij een oproep aan iedereen om eens rond te horen of er nog 
mensen interesse hebben om deel uit te maken van de jeugdraad. 

Er zijn helaas enkele stoppers dit jaar: Sarah, Tashie en Jan. Bij deze al een 

hele dikke merci voor de jaren van inzet. U zal gemist worden! 

 

5. Nieuws van de schepen  

 Er is onlangs een bijenhotel geplaatst in de boomgaard van de gemeente. Dit 
zou nog gevuld moeten worden voor het openingsmoment. Joris vraagt na of er 

interesse is bij scouts en chiro om dit te doen. Interesse is er wel, maar gezien 
de examenperiode is dat praktisch niet haalbaar. Een andere optie is om dit 

met het speelplein te doen, dat kan wel pas in de 2e week van juli. 
 Het Kerstmarktcomité rekruteert! Geïnteresseerden zijn welkom om het comité 

te vervoegen. Het is misschien wel interessant om een afgevaardigde van de 

jeugd hier naartoe te sturen, al was het maar op de startvergadering. Wordt 
vervolgd. 

 Het vernieuwde alcoholbeleid zal in juni op de gemeenteraad behandeld 
worden.  

 

6. Nieuws van de jeugddienst  

Hard Blok Café: Het Hard Blok Café is sinds 2 juni gestart. Het is nog wat vroeg om 

van een succes te spreken, maar tot nu toe valt de opkomst best goed mee. Met een 
tiental studenten verspreid over drie dagen kunnen we voorzichtig positief zijn.  



Nieuwe schommel aan JC Koldam: In het kader van de enquêteresultaten werd er 
een nieuwe schommel geplaatst in de speeltuin van JC Koldam. Daarnaast werd ook 
nieuw gras gezaaid en werden de zandbakken aangevuld en van onkruid ontdaan. 

Enquêteresultaten: De resultatennota met betrekking tot de enquête van de 

jeugddienst over de centrale sport- en spelterreintjes is zo goed als af. Deze wordt 
heel binnenkort afgewerkt en de resultaten zullen dan ook binnenkort bekendgemaakt 

worden. Ben ligt wel al een tipje van de sluier op en kan vertellen dat alle drie 
terreintjes (park, Koldam en Mariën) goede scores halen. 

Jeugdmobiel: Naar aanleiding van de vragen van de jeugdraad omtrent de nieuwe 

bus (wordt het opnieuw een jeugdmobiel? Wat zijn de voorwaarden? Wie zal de bus 
allemaal gebruiken? Krijgt jeugd voorrang?) is er een en ander te melden. De nieuwe 
bus die de gemeente heeft aangekocht zal niet langer een jeugdmobiel zijn. 

Aangezien het een nieuwe bus is, is het ook de bedoeling dat deze zoveel mogelijk in 
gebruik wordt genomen. Dit betekent dat ook andere verenigingen hiervan gebruik 

zullen kunnen maken.  

Daarom wordt er, op initiatief van de jeugddienst, een gebruikersreglement 
opgemaakt voor het gebruik van de nieuwe gemeentebus. Hierin zal onder andere 
staan hoe je de bus kan reserveren enz. Wat betreft de chauffeurs zal het oude 

systeem opnieuw gebruikt worden waarbij de verengingen zelf instaan voor het 
zoeken van een chauffeur met gepast rijbewijs. Er kan eventueel wel een soort poel 

worden opgemaakt met potentiele chauffeurs. Dit reglement zal uiteraard ook ter 
advies worden voorgelegd aan de raden.  

 

7. Varia 

Karel: 25 jaar Koldam: Karel vraagt of scouts en chiro interesse heeft om mee te 

helpen. Zij zijn dat uiteraard vergeten en vragen het binnenkort nog eens na. 

Joris merkt op dat Tim Vandenput en enkele andere oprichters van JH Phobos die 
avond nog wel eens achter de toog zouden willen kruipen.  

Joris: Joris betaalt een tourneeke om de stoppers te bedanken voor hun diensten! 

 


