
    

 
 

      

 

Jeugdraad 4 maart 2015 

 

Aanwezig: Sylvia, Chresten, Joy, Ruben, Vincent, Jan, Rhania, Diederik, Thomas, Joris 

en Ben. 

Verontschuldigd: Lien, Karel, Kamiel, Inneke, Rani, Maarten. 

  

1. Goedkeuring vorig verslag 

Diederik vergist zich even schromelijk en vertelt de stagiaire Jessy dat hij ooit in de Chiro 

zat. Tot groot jolijt van de raad! 

 

Joy merkt op dat het verslag een foute hoofding heeft, de datum is niet correct en moet 

nog aangepast worden. Diederik merkt op dat de promotour van het Meivuur niet langer 

op 4 en 5 april door, maar op zaterdag 18 april. 

 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken en evaluatie projecten: 

a. Meifeesten 

Joy is gisteren naar het Meifeestenoverleg geweest. Belangrijk om weten is dat er 

vrijdag niets op het programma staat, maar dat er zaterdag en zondag wel een volle 

agenda is. Er wordt opgemerkt dat de jeugdverenigingen nog moeten doorgeven of 

ze van plan zijn om iets van eten te verkopen. Dit wordt nooit op voorhand 

doorgegeven, wat dit jaar wel de bedoeling is.  

 

De jeugdverenigingen worden nog steeds om 18u verwacht voor de opkuis. 

Minimum 3 personen per vereniging. Net als altijd trakteert de jeugdraad iedereen 

die mee komt opruimen en shiften. Het doorschuifsysteem voor de tapshiften blijft 

behouden. Meer info hierover volgt! 

 

De jeugdraadtoog zou dit jaar iets lager geplaatst worden als gewoonlijk, ook zal de 

toog dit jaar op het gras gezet worden, aan de fit-o-meter. 

 



Het springkasteel van de jeugdraad is dit jaar een levende voetbaltafel. Vincent 

vraagt na bij de stuurgroep of zij de begeleiding op zich willen nemen. Sylvia haalt 

aan dat de ouderraad ook interesse heeft om een deel van de begeleiding op zich te 

nemen. Na feedback van de stuurgroep wordt een shiftenlijst opgemaakt. 

 

Er zijn dit jaar op twee locaties activiteiten, het park en GC Felix Sohie. Er wordt 

gedacht over een ludieke manier om beide locaties in de verf te zitten, zoals 

voetafdrukken. De jeugdraad heeft niet meteen een beter idee. 

 

b. Ontbijtfilm 

Het geluid van de film was te luid. Er waren weinig afzeggers, en een aantal mensen 

die niet gereserveerd hadden. De opkomst was echter wel in orde. 

 

Rhania merkt op dat de voorbereidingen beter konden. Het DB heeft nu veel 

ingevallen voor taken die de werkgroep op zich had moeten nemen. Misschien moet 

er een draaiboek worden opgesteld voor volgende jaren? Thomas maakt werkt van 

een draaiboek! 

 

De winst bedroeg €300, ongeveer de helft van de wandelingen. Op zich is dat geen 

probleem aangezien dit project veel meer gedragen wordt door zowel de 

organisatoren als de deelnemers. De jeugdverenigingen waren opnieuw enthousiast 

om deel te nemen. Het project is dus zeker voor herhaling vatbaar. De opkomst was 

wel goed, de reden voor de mindere inkomsten is te wijten aan het feit dat er aan 

deze activiteit ook meer kosten gekoppeld zijn, zoals beleg, croissants, de film, 

brouwer, enz.. 

 

In het vervolg moet het aantal reserveringen in het oog gehouden worden, om er 

over te waken dat de maximumcapaciteit van de cafetaria niet overschreden wordt. 

 

Diederik haalt aan dat het een goed idee is om Les Cajoutiers uit te nodigen om de 

winst te overhandigen op de volgende jeugdraad. Sylvia vraagt aan Michel of hij een 

foto kan komen nemen.  

 

Dit is zeker voor herhaling vatbaar!  

 

 

 

 



c. Pigment - Graffiti-jam 

Afgelopen zaterdag vond het startschot plaats van Pigment. De Muur was een 

succes. De dag is nogal stressy begonnen aangezien de kunstenaars voor de grote 

muur een drietal uur te laat waren. De opkomst was meer dan in orde. Jammer 

genoeg zijn de kunstwerken nog niet volledig af. Deze zullen deze week afgewerkt 

worden. 

 

Diederik herinnert iedereen er aan dat de jeugdraad geïnteresseerd is om met het 

jeugdfonds een project te ondersteunen van Pigment. Het zou gaan om een project 

in Hoeilaart, en iets waardevoller dan de aankoop van slechts materiaal. Thomas 

neemt het mee naar de volgende stuurgroep en houdt de jeugdraad op de hoogte. 

 

Sylvia is dolenthousiast over beide kunstwerken! Diederik haalt aan dat het project 

meer dan geslaagd was. Joris haalt ook aan dat de schepenen van Overijse en 

Tervuren ook erg tevreden waren. 

 

d. Meivuur 

De beslissing werd genomen om het Meivuur dit jaar betalend te maken. Momenteel 

is het idee om de voorverkoop aan 6 euro te verkopen en 12 euro aan de kassa. 

Hier is redelijk veel commentaar op gekomen vanuit verschillende hoeken. 

 

Het idee zou zijn om te werken met een bepaalde maximum capaciteit, vanaf die 

limiet zouden er geen tickets verkocht worden. Het principe is ook dat je eens 

binnen niet langer naar buiten kan. 

 

Een andere reden is dat de organisatie ook een groot deel sponsorsinkomsten is 

misgelopen vanwege de verhuis. Meer nieuws volgt! 

 

3. Nieuws DB  

Rvb 

Diederik en Vincent zijn enkele weken geleden naar de Raad van Beheer geweest. Hier 

zijn enkele nieuwtjes uit voort gekomen: 

- Zo is het niet de bedoeling dat het slot naar de berging zal aangepast worden. 

- Het sleutelplan is niet ideaal, zoals iedereen al weet. De jeugddienst is al een tijdje 

bezig om een oplossing te zoeken. Meer info volgt. 

- Het groen achter het podium in de buitenruimte is inmiddels weggehaald. Ben moet 

nog achterhalen wie wat en waarom. Ook hier volgt meer info. 



Sylvia haalt aan dat de poort momenteel te breed is waardoor kinderen door de tralies 

kunnen glippen. Ze vraagt of en wanneer hier iets aan wordt gedaan. Rhania haalt aan 

dat de nieuwe banner voor de knuffelzone hier al deels een oplossing voor zou kunnen 

bieden. Ben legt de kwestie voor aan de RvB. 

 

 Kerstcomité 

Diederik werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het kerstcomité. Hij 

vertegenwoordigde er de jeugdverenigingen. Ook de scouts werd uitgenodigd gezien 

hun geschiedenis in de kerstmarkt en hun nieuwe project (de kerstboomverbranding). 

Na de evaluatie van het kerstcomité waren er twee grote werkpunten die naar voren 

zijn gekomen: 

- Ze betreuren het ten zeerste dat er zo weinig verenigingen aanwezig waren 

- Ook het nieuwe alcoholbeleid werd enorm negatief ervaren. Het woord petitie is er 

zelfs gevallen.. 

Er werd nogmaals aangehaald dat ze het bijzonder jammer vinden dat er tijdens de 

nocturne een kerstdrink werd georganiseerd zodanig dat het publiek verspreid werd 

over beide evenementen.  

Eigenlijk is de conclusie dat het comité heeft ingezien dat ze beter zouden 

samenwerken met de jeugd om er samen een groots en gezellig evenement van te 

maken. Moest er bij de verenigingen nog de goesting zijn om deel uit te maken van de 

kerstmarkt, dan lijkt dit het gepaste moment om dat te doen. De jeugdraad lijkt niet 

echt warm te lopen voor dit idee. Ze halen aan dat ze er over zullen nadenken en dat 

het comité vrij is om een voorstel te formuleren waaruit blijkt dat de jeugd een 

volwaardige plaats kan krijgen op de kerstmarkt. 

Diederik communiceert dit door naar het comité. 

 

 

4. Nieuws schepen 

- Doorlichting gemeentepersoneel 

Vanaf april is het de bedoeling om de nieuwe personeelsstructuur in te voegen. De 

bedoeling is om te evolueren naar een vrije tijdsdienst die sport, cultuur en jeugd 

samenvoegt. Deze dienst zou geleid worden door een coördinator. Concreet komt er dus 

iemand van een A-niveau (universitair diploma) bij als diensthoofd. Volgens de doorlichting 

zijn er echter wel teveel B-niveaus (hoger onderwijs diploma) in de huidige situatie. Er 

zouden op de dienst vrije tijd nog 4 B’s en een A overblijven, ondersteund door een 

administratief orgaan/secretariaat. De conclusie is dat de huidige B’s zich momenteel nog 

te veel bezig houden met administratieve taken. Er is echter ook de kans dat iemand van 

het huidig personeel kan doorgroeien naar de A-functie. 



 

Thomas haalt aan dat een onderverdeling jeugd, sport en cultuur nog steeds nodig zal zijn. 

Als er taken worden doorgegeven van andere sectoren is er een grote angst dat er zal 

moeten ingeboet worden op vlak van projecten en ondersteuning. Hij vraagt aan Joris dat 

dit zeker en vast bewaakt moet worden. Joris vertelt dat het de bedoeling is dat er 

kruisbestuiving ontstaat in de vrije tijdsdienst. Jan haalt aan dat het heel vreemd is dat er 

nooit advies werd gevraagd aan de jeugdraad door de doorlichtingsfirma. Ook de 

verenigingen werden nooit betrokken bij de doorlichting, wat volgens hem erg onlogisch is 

aangezien zij in nauw contact staan met de diensten en er vaak gebruik van maken. Er 

wordt opgemerkt dat andere verenigingen en gebruikers wel bevraagd zijn geweest, maar 

niemand wat betreft de jeugd. 

 

Thomas haalt aan dat de indruk gewekt is dat de raden in het duister gehouden werden bij 

de hele doorlichting en de resultaten ervan. Hij betreurt het dat deze zeer ingrijpende 

verandering nooit is besproken met de raden en dat de raden er nooit hun mening over 

hebben kunnen of mogen geven. 

 

Joris benadrukt dat de komst van een vrije tijdsdienst niet betekent dat er moet worden 

ingeboet bij de verschillende sectoren. Er wordt gewerkt aan een stroomlijning van het 

gemeenteorgaan waarbij samenwerking en kruisbestuiving belangrijke factoren worden. 

Joris denkt dat de impact op Jeugd (en de andere sectoren) zal meevallen. De jeugdraad is 

hier niet helemaal van overtuigd en hoopt van harte dat dit effectief het geval zal zijn. 

 

Thomas wil tot slot nog afsluiten door aan te halen dat het net door de mensen in de 

diensten is die zich inzetten voor de verenigingen dat de samenwerking tussen de 

verenigingen en de gemeente zo vruchtbaar is en zo goed werkt. Hij vreest dat als die 

mensen zouden verdwijnen of die dienstverlening zou verminderen dat de samenwerking 

ook zou kunnen verminderen, wat hij ten zeerste zou betreuren. 

 

 

5. Nieuws jeugddienst 

- Rolluik Phobos 

De rolluik is! Na enkele maanden vertraging is het anti-inbraak rolluik geplaatst. Eerste 

indrukken zijn goed. 

 

- Ontwerp knuffelzone banner 

Logo Joengele en logo’s verenigingen van plaast veranderen. 

Knuffelzone in het groot bovenaan op de banner zetten 



Eventueel werken met tekstballonetjes die duidelijk maken wat er juist gedaan wordt, nu is 

het niet duidelijk dat de ouder wordt teruggefloten/tegengehouden. 

Groen-gele achtergond helemaal doortrekken zodat er minder wit op de achtergrond is. 

 

In het algemeen is de tekenstijl niet aantrekkelijk genoeg, moet cartoonesker, minder 

hoekig. De mannetjes in de strip lijken niet op de mannetjes van het logo. Eventueel 

overwegen om andere mascottes te nemen dan de mannetjes van de Joengele. Deze 

kunnen dan in de toekomst gebruikt worden voor andere verkeersveiligheid initiatieven. De 

jeugdraad is van mening dat de mannetjes uit het Joengele-logo niet aantrekkelijk en 

opvallend genoeg zijn om als mascottes te dienen in een dergelijk project. 

 

De jeugddienst zal de opmerkingen doorgeven aan de ontwerper en koppelt terug naar de 

jeugdraad. 

 

- Navragen hoeveel volk per shift voor meivuur  

Werkgroep vrijwilligers van het Meivuur moet dit nog uitdokteren en brengt de jeugdraad 

tegen volgende maand op de hoogte. 

 

Voor meifeesten geen wijzigingen, tenzij speelplein de randanimatie zou doen. 

 

- Verminderd tarief 

De verminderde tariefwerking treed in werking voor de paasvakantie. De jeugdraad wordt 

bedankt voor het geleverde advies. 

 

6. Varia 

 

Zaterdag 21 maart is het Kontrol-fuif in de Koldam. Iedereen paraat vanaf 19.00 uur! 

 

De werkgroep jeugdraadweekend heeft vergaderd over het weekend. Vrijdag wordt er 

samen gegeten, een spel gespeeld en gedronken. Zaterdag is er een 

verrassingsactiviteit voorzien en wordt er een feestje gebouwd.  

 

Werkgroep pullen heeft een idee. Ze willen dit graag voorleggen aan het DB en de 

jeugddienst, met een beetje geluk zijn de pullen er dan tegen het weekend! 

 

Sylvia haalt aan dat het redelijk uniek is dat een burgemeester de hele gemeente 

uitnodigt voor zijn trouw. De ouderraden praten op dit moment over het idee om iets 

te doen ter ere van Tim. Ze vraagt of de jeugdverenigingen hier ook al eens over 



heeft nagedacht. Thomas en Rhania halen aan dat dit ze daar helemaal nog niet aan 

gedacht hadden. Het ziet er ook niet echt naar uit dat de verenigingen effectief iets op 

poten gaan zetten. Het idee is leuk, maar het lijkt niet meer te worden dan dat. 

 

 

 


