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Aanwezig: Rhania Nakhili, Diederik Kumps, Thomas Moffat, Chresten Demol, Jan 
Holderbeke, Kamiel Van Assche, Ineke Van Den Broeck, Joy Sergeys, Tiffany 

Wollanders, Karel Van Assche, Joris Pijpen, Jurgen Ral 
 
Verontschuldigd: Natascha Pierlé, Sylvia Brinkhof, Ben Holderbeke, Sarah Leroy 

 

Verslag 
 

1. Welkomstwoordje + voorstelling nieuwe leden 

 
Jan verwelkomt alle nieuwe en oude leden op de eerste jeugdraad van het werkjaar! 
We doen even een rondje namen zodat we weten wie er allemaal aanwezig is. 

 
Jan Holderbeke zit al enkele jaren in de jeugdraad en was afgelopen werkjaar 

voorzitter.  
Diederik Kumps is 4 jaar geleden in de jeugdraad gekomen voor JH Phobos. Hij was 
vorig werkjaar lid van het dagelijks bestuur. Dit jaar wil hij graag nog een jaartje 

doorgaan, maar zal hij geen voorzitter meer zijn bij JH Phobos. 
Kamiel Van Assche zit in de jeugdraad als ondervoorzitter van JH Phobos. Hij komt 

ook al enige tijd naar de vergaderingen en volgt het Meivuur op voor de jeugdraad en 
is actief in nog heel wat zaken. 

Tiffany Wollanders & Karel Van Assche komen vandaag een eerste keer een kijkje 
nemen voor JH Phobos.  
Thomas Moffat is hoofdleiding bij scouts Hoeilaart. 

Joy Sergeys komt vandaag eens een kijkje nemen als individueel geïnteresseerde. 
Chresten Demol vertegenwoordigt de ouderraad van school het Groene Dal. 

Vandaag vervangt hij Sylvia Brinkhof, die normaal naar de jeugdraad komt. 
Ineke Van Den Broeck vertegenwoordigt tezamen met Rhania Nakhili chiro 
Hoeilaart op de jeugdraad. 

Jurgen Ral is de verslagnemer bij de jeugdraad en werkt voor de jeugddienst. Hij zit 
enkel met een raadgevende stem in de jeugdraad. 

Joris Pijpen is de schepen van jeugd en heeft ook een raadgevende stem.  
 

2. Woordje van de GROS 

 
Marc van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) komt even 

reclame maken voor het Wereldfeest dat ze organiseren op 12 oktober 2013 aan GC 
Felix Sohie met vele workshops. Zo zal er een workshop instrumenten bouwen uit 
afval zijn! Andere workshops worden binnenkort geboekt. De jeugdraad geeft aan dat 

koken altijd een leuk workshop is. Daarnaast is er ook een tentoonstelling over 
Transit21 

 
Spijtig genoeg is chiro Hoeilaart dat weekend op leidingsweekend. Misschien best de 
datum vroeg genoeg communiceren (langer dan twee maanden op voorhand), dan 

kan dit nog in de verschillende programma’s worden opgenomen. 
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De chiro bekijkt nog of ze hun leden kunnen aanmoedigen om langs te komen. Scouts 
Hoeilaart bekijkt dit ook. 
 

Je kan Marc bereiken op het nummer 0476 03 04 10 voor verdere vragen. 
 

3. Verkiezing dagelijks bestuur 
 
Er zijn 2 mensen kandidaat om het dagelijks bestuur van dit werkjaar te vormen: 

 
Kandidaat - voorzitter: Diederik Kumps 

Kandidaat – ondervoorzitter: Jan Holderbeke 
 
Het kandidaat dagelijks bestuur legt in een paar woorden uit wat hun 

aandachtspunten voor het komende werkjaar: 
 

 Inzetten op bestaande werking en die versterken. 
 Projecten & kansen die zich aanbieden grijpen en op de rails zetten. 
 Focus op hangjongerenfenomeen met een beleid op maat. 

 Blijven doorgaan en naar een goed eindresultaat werken. 
 

Joy vraagt welke realisaties de jeugdraad de laatste jaren heeft gedaan? Jan 
antwoordt dat er een aantal vaste zijn die de jeugdraad organiseert of ondersteunt 

zoals de solidariteitsactie (wandelzoektocht), dagje vorming voor jeugdwerkers, 
Meivuur & meifeesten. Daarnaast zijn er ook een aantal éénmalige projecten die de 
jeugdraad uitvoerde: graffitimuur, jeugddebat, Win je eigen fuif, plakpalen… 

 
We houden een stemming en iedereen is akkoord, het nieuwe dagelijks bestuur is 

verkozen!  
 
4. Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 
5. Verdeling werkgroepen + opvolging: 
 

 Solidariteitsactie 
 

We kregen van JongPRO de vraag of jeugdraad Hoeilaart bereid zou zijn om de 
11.11.11. fuif over te nemen van hen. Zij vinden het moeilijk om een leuke fuif te 
organiseren voor jongeren, nu ze zelf ouder worden. Ze willen de organisatie van de 

wandelzoektocht dan bijvoorbeeld overnemen van ons. 
 

We denken na en wegen af. Aan de ene kant is fuiven organiseren meer onze 
‘business’ dan een wandelzoektocht organiseren. Aan de andere kant is het spijtig om 
een eigen concept uit handen te geven, zeker als het vrij veel winst oplevert voor het 

goede doel. 
 

Als we de fuif organiseren dan moeten we misschien een betere datum zoeken (in het 
voorjaar bijvoorbeeld). 
 

We gaan met JongPRO tezamen zitten om dit te bekijken, maar we gaan sowieso de 
wandelzoektocht laten doorgaan, maar vanaf een andere startpositie. 
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 Jeugdfonds 2011 + 2012  
 
Elke jaar kan er een jeugdfonds worden toegekend vanuit de overschot van de 

subsidiepot. De jeugdraad doet hierover een voorstel aan het college, en als ze 
akkoord gaan krijgen we een som geld om te besteden aan een jeugdproject. Enige 

voorwaarde is dat het dient voor ‘breed jeugdbeleid’ (je kan het dus niet besteden aan 
één vereniging, maar het moet voor ‘de jeugd’ nuttig zijn). Zo is de graffitimuur met 
een jeugdfonds betaald.. 

 
Er is nog 2000 euro over op het jeugdfonds 2011. Het dagelijks bestuur stelt voor om 

dit te besteden aan campagnemateriaal van Nog Tijd Zat, in het kader van het 
vernieuwde alcoholcharter dat eraan komt. De jeugdraad vindt dit op zich geen slecht 
plan, maar we hakken de knoop op de volgende vergadering pas door, zodat iedereen 

intern eens kan nadenken over andere voorstellen. 
 

Het jeugdfonds 2012 werd toegekend voor de aankoop van groot spelmateriaal voor 
de speelstraten in Hoeilaart. Deze aankoop voor 1000 euro is nog niet gebeurd, omdat 
we dit via de koepel van de speelpleinwerking (VDS) willen bestellen en zij hebben 

maar een paar keer per jaar een ‘megaverkoop’. We wachten hierop, omdat dit 
goedkoper is. 

 
 Meivuur  

 
Het Meivuur wordt jaarlijks georganiseerd door de 4 jeugdraden van de 
Druivenstreek. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de meivuurkern, maar ze rekenen 

op de hulp van vele vrijwilligers om het Meivuur te ondersteunen. 
 

We krijgen van het Meivuur voor de afgelopen editie een bedrag van 1000 euro, als 
dank voor de hulp. De jeugdraad wil dit verdelen onder de deelnemende verenigingen 
scouts, chiro en Phobos. Iedereen mag een voorstel doen over een aankoop die ze 

willen doen voor 300 euro. 
 

Meivuur editie 2014 wordt momenteel al voorbereid. Het Meivuur wil graag de 
vernieuwing, die afgelopen jaar is ingezet op verschillende vlakken 
(vrijwilligersbedanking – meerdere podia…) doorzetten. Zo zal het engagement van 

Hoeilaart ook wat meer moeten worden, aangezien het Meivuur de optie overweegt 
om het te organiseren zonder Huldenberg en Tervuren (wegens weinig animo voor 

hulp). Scouts, chiro & Phobos laten tegen volgende vergadering weten hoeveel volk er 
de avond zelf kan meewerken op het Meivuur. 

 
Naast Kamiel wil jeugdraad Hoeilaart nog een tweede persoon afvaardigen voor de 
meivuurkern. Zo kan je met twee het Meivuur praktisch helpen (zowel in 

voorbereiding, avond als nadien), en denk je mee op de voorbereidende 
vergaderingen. 

 
Kandidaten zijn welkom, meer uitleg kan je krijgen via Kamiel! 

 

6. Nieuws van de schepen 
 

Joris heeft een aantal puntjes bij: 
 
In oktober 2013 zal er een inspraakronde gebeuren voor het nieuwe beleidsplan van 

de gemeente Hoeilaart (periode 2014 – 2019). 
 

De jeugdraad vraagt aan Joris waarom deze inspraak nu pas wordt georganiseerd, 
wanneer het plan bijna af is en de deadline heel dichtbij is (1 januari 2014). Er kon 
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toch al op regelmatige basis bij elkaar worden gezeten om tezamen al ideeën te 
verzamelen? 
 

Joris geeft aan dat dit beleidsplan, opgelegd door Vlaanderen, een aantal spelregels 
heeft waar de gemeentes zich naar moeten schikken, vandaar deze regeling. In 

tussentijd hebben de diensten heel wat onderzoek gedaan en heeft de politiek alles in 
werkgroepen besproken en zal alles nog bij elkaar moeten worden gelegd, voordat er 
keuzes worden gemaakt. 

 
Het dagelijks bestuur wil graag voor de inspraakronde het ontwerpplan kunnen 

inkijken, zodat ze dit grondig kunnen voorbereiden. Joris vindt dit een goed idee en 
zal dit meenemen naar het college. De jeugdraad vormt hierover nog een advies. 
 

De jeugdraad vraagt aan Joris of de verbouwing van JC Koldam in het beleidsplan 
wordt opgenomen? Joris zegt dat er hierover nog geen beslissing is. 

 
Woordje uitleg BBC: tot eind 2013 werkt de gemeente Hoeilaart met een 
jeugdbeleidsplan, voor een periode van 3 jaar. Deze beleidsplannen werden 

altijd geschreven met een stuurgroep van jongeren, de schepen en de 
jeugddienst. Deze stuurgroep ging de mening van de jeugdverenigingen en 

jongeren vragen, om deze mee te nemen in het beleidsplan. Vanuit al die 
inspraakacties werden dan concrete doelstellingen gemaakt in twee grote 

delen: jeugdwerkbeleid (alles voor het ‘jeugdwerk’) & jeugdbeleid (alles voor 
elke jongere in Hoeilaart). Naast de jeugdbeleidsplannen bestaan er ook 
plannen voor sport, cultuur, sociaal beleid… De bedoeling van dit nieuwe, grote 

BBC-plan is om verbindingen te maken tussen al die verschillende sectoren en 
om efficiënter te gaan werken.  

 
Het dossier rond Halan Kauter ligt momenteel ook op de beleidstafel. Halan Kauter is 
een lap grond tussen de W. Degreefstraat en J. Lindtstraat waar vroeger de 

Jeugdlokalen Joengele gebouwd gingen worden. Door allerlei burenproblemen is dit 
niet doorgegaan, maar de gemeente heeft nog steeds dit stuk grond. Het doel is om 

hiervan een kampeerplaats te maken voor jeugdgroepen voor kortverblijven 
(weekends) een paar keer per jaar. Belangrijk in dit verhaal is de aanleg van een 
aparte toegangsweg, die ervoor zorgt dat de buren geen last hebben van bezoekende 

kampeerders. Enig probleem: de plaats van de weg is van een buur en deze is niet 
meteen happig om te verkopen. Wordt vervolgd! 

 
Ook het alcoholcharter ligt momenteel op de schrijftafel. De herwerkte versie zal na 
de feesten worden rondgestuurd en besproken. Tijdens de feesten zal de regeling 

dezelfde blijven als voorgaande jaren. Meer info via het Druivencomité of de 
cultuurdienst. 

 
Joris laat weten dat de politie een oproep doet om problemen die je opmerkt in 
Hoeilaart van allerlei aard, te melden. Discretie verzekerd.  

 
En last but not least. Joris geeft 4 kleine vaten weg tijdens de feesten! Op Streekrock 

om 22u, bij de Nacht van de jeugd om 23u, op de Typischiro om23u, en bij I do like 
Mondays. 
 

Jeugdhuis Phobos bedankt Joris voor de rekken die geleverd zijn voor de kelder! 
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7. Nieuws van de jeugddienst 
 

 Speelplein Boemerang is afgelopen met een knaller van een eindfeest. Dank u 

aan alle (hoofd)animatoren én SPOdie alweer een hele zomer voor belachelijk 
veel speelvreugde hebben gezorgd bij honderden kinderen!  

 Joost bekomt even van die zomervakantie en is op vakantie tot en 13 
september 2013. 

 Het gebruikersoverleg met JH Phobos, scouts, chiro, jeugddienst en Raad van 

beheer jeugdwerkinfrastructuur ging door op 28 08 2013. Hierop werden de 
gebruikersovereenkomsten tussen gemeente en ‘huurders’ terug ondertekend 

en alles nog eens praktisch besproken qua werking van de jeugdgebouwen. 
 De werken aan de buitenruimte Joengele zullen starten op 17 september 2013. 

Over de impact is momenteel nog niets bekend. We houden je op de hoogte! 

 De subsidies 2013 deel 1 worden binnenkort uitbetaald (we moesten nog even 
wachten op de facturen van het kampvervoer). De volgende subsidieronde voor 

JH Phobos, Ekseeko… komt er binnenkort al aan! 
 12 oktober 2013: Vormingsmoment nieuwe geluidsnormen voor de Cactusfuif 

op Pachthof Stroykens. Meer info binnenkort! 

 De verdeling van de pakketten Eerste Hulp bij Leiding Geven gaan normaal 
door de nieuwe jeugdconsulent worden gedaan. 

 Jurgen geeft een woordje uitleg bij de afhandeling van Project Win Je Eigen fuif 
dat we hebben stopgezet omdat het vertrouwen in de winnaar die we 

begeleidden, Project Mars, kwijt was. De organisatie moest de sponsorgelden 
terugbetalen tegen 15 augustus, maar dit is nog niet gebeurd. De jeugddienst 
heeft alle handelaars opgebeld met het advies om de eindverantwoordelijke zelf 

op te bellen en hun geld terug te vragen, of klacht in te dienen bij de politie. 
 Er is een vacature jeugdconsulent uitgeschreven door de gemeente. Je kan, als 

je een bachelor hebt en liefst wat ervaring in vrijwillig jeugdwerk/beleid, 
meedoen tot en met 19 september 2013. 

 Dat betekent dat uw verslagnemer van dienst, oftewel uw jeugdconsulent z’n 

laatste woorden aan het typen is voor jeugdraad Hoeilaart. Ik wil een hele, hele 
dikke merci zeggen aan iedereen die ik in de afgelopen 6 jaar heb mogen 

ontmoeten in Hoeilaart en waarmee ik tezamen allerlei zotte projecten heb 
mogen uitwerken: jeugdwerker, scout, chiroot, phobosser, jeugdrader, skater, 
hangjongere, collega, schepen, burgemeester… Het was een geweldige 

ervaring, de beste startjob die een mens zich kan dromen! Ik kan hier een 
ellenlang stuk beginnen schrijven over alle coole dingen, maar dat zou übersaai 

worden. Voordat ik echt de jeugddienst verlaat doe ik nog een laatste 
afscheidsboite in JH Phobos op 6 september met gratis vat! Afkomen en alles 
kapot boiten is de opdracht! Als je mij binnenkort zoekt, ik ben niet veraf: ik ga 

bij de Brusselse jeugdhuizen werken. Je kan me vinden in de Bloemstraat 32 bij 
JHOB vzw! 

 
8. Nieuws van het dagelijks bestuur 

 

 Bedankingsetentje voor de gestopte leden komt er binnenkort aan, meer info 
volgt nog. 

 Elke jeugdvereniging heeft nog recht op een cadeau van 500 euro als dank voor 
hulp op de Meifeesten. Je mag je voorstel tot en met december 2013 geven! Als 
tegenprestatie verwacht de jeugdraad wel een betere inzet van de 

jeugdverenigingen bij de Meifeesten dan bij de vorige edities. 
 Het dagelijks bestuur wil graag het hangjongerenbeleid nieuw leven in blazen. 

In het verleden deden we al een paar proefprojecten, waarbij er iemand (Tine & 
Jurgen hebben dit gedaan) de straat opging en contact zocht met de 
rondhangende jongeren. We dachten om het hangjongerenverhaal in het 

komende jaar meer te concentreren rond speelterrein Mariën, maar door de 
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laatste ontwikkelingen (aantal onbevestigde verhalen over problemen met 
hangjongeren in Hoeilaart) wil de jeugdraad terug gaan naar een 
allesomvattende aanpak waarbij vanuit een visie (die er voor een deel als is uit 

het verleden) met burgemeester, schepen, jeugddienst, jeugdraad én politie 
tezamen wordt overlegd om een plan van aanpak op te maken. De jeugdraad 

wil ijveren voor een (inter)gemeentelijke straathoekwerker die contactpersoon 
kan zijn op straat en die ondersteund wordt vanuit de jeugddienst. Thomas wil 
zichzelf voor deze werkgroep vanuit de jeugdraad engageren. 

 
Joris beaamt dat dit een heel goed idee is en zal dit mee opvolgen. 

 
 Jan & Diederik bedankt Jurgen voor de fijne samenwerking van de afgelopen 6 

jaar, de leuke projecten en toffe tijd! 

 
9. Agenda 2013-2014: data jeugdraden & evenementen 

 
 2 oktober 2013 
 6 november 2013 

 4 december 2013 
 8 januari 2013 

 5 februari 2013  
 5 maart 2013 

 2 april 2013 
 7 mei 2013 
 4 juni 2013 

 
 30 april 2014: Meivuur 

 2-4 mei 2013: Meifeesten 
 Te plannen: weekend, solidariteitsactie,… 

 

10. Varia 
 

Het agentschap Natuur & Bos (ANB) vraagt de jeugdraad advies over de huidige 
speelzone aan ’t verbrand in het Zoniënwoud. ANB is alle speelzones in kaart aan het 
brengen en wil graag weten van de jeugdraad of deze speelzone relevant is. Ter info: 

een speelzone in het bos is de enige plaats waar je van de wandelpaden af mag gaan 
en vrij mag spelen tussen de paden. 

 
De jeugdraad vindt de speelzone aan ’ t verbrand een heel leuke zone, maar eigenlijk 
zouden er meer speelzones moeten zijn in het Zoniënwoud, die goed toegankelijk zijn. 

We gaan het advies nog niet direct formuleren, maar we wachten op scouts en chiro 
die even hun achterban gaan bevragen.  

 
Opgelet: advies moet voor 1 oktober binnen bij ANB, dus niet te lang wachten! 

 

 
 


