
    
 
 

      

 

 

Jeugdraad 5 februari 2014 

Aanwezig: Jan, Rhania, Thomas, Sylvia, Chresten, Karlien, Karel, Ellen, Kamiel, Sara, 

Ben 

Verontschuldigd: Diederik, Tashie, Inneke, Maarten, Joy, Joris  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Goedgekeurd! 

 
 

2. Presentatie Recreatieve poort Groenendaal 
 

Normaal gezien ging Iris Steen langskomen om het project van de recreatieve 

poort in Groenendaal toe te lichten. Door omstandigheden heeft zij echter 
verstek moeten geven. Ben licht het project toe. 

 
De site rond het bosmuseum en de vijvers in Groenendaal zal omgevormd 

worden tot een ‘recreatieve poort’, een toeristische trekpleisters voor mensen 
die naar het Zoniënwoud willen komen. Iris Steen behoort tot een van de 

planbureaus dat dit project aan het uitwerken is. 
 

De vraag is simpel. Of de jeugdverenigingen met hun achterban eens willen 
brainstormen/nadenken op welke manier zij baat kunnen hebben bij dit 

project. Voorbeelden kunnen zijn: een kampeerterreintje voorzien voor 
groepen, een lokaal vrijhouden voor gebruik van 

verenigingen/speelplein/grabbelpas/…, een terrein dat beschikbaar is voor 
openluchtoptredens, educatieve speelterreinen, makkelijke toegangswegen 

voor voetgangers en fietsers, fietsstallingen, speelkoffers voor spel in het bos, 

speelzones in het bos, enz. 
Het hoeft niet altijd realistisch te zijn, elk idee is een goed idee. Op die manier 

kan het project verder vorm krijgen, met zoveel mogelijk aandacht voor de 
verenigingen uit Hoeilaart.  

 
Je mag je ideeën doorsturen naar Ben, hij maakt ze over naar de planbureaus 

van het project. Iedereen is bij deze ook van harte uitgenodigd op de 
vergadering van 28 februari van 15.00u tot 17.00u in het bosmuseum. 

 
 

3. Opvolging werkgroepen 
 

3.1 Jeugdfonds 
 

De werkgroep jeugdfonds ligt nog niet helemaal vast qua samenstelling. 



Rhania en Ellen maken er wel deel van uit. Mensen die nog niet in een andere 
werkgroep zitten zullen hierbij moeten aansluiten zodat iedereen in minstens 

een werkgroep zit. 
 

Het onderwerp wordt besproken op de jeugdraad. De jeugdraad beslist om het 
jeugdfonds aan te wenden voor een ‘openingsmoment’ voor de vernieuwde 

sport- en spelterreinen die dit jaar zullen opgewaardeerd worden. Focus ligt 
hierbij op Mariën, het park kan hier eventueel ook nog bijgerekend worden.  

 
Momenteel wacht de werkgroep de ontwikkelingen af van de vernieuwing van 

de sport- en spelterreinen. Een openingsmoment van Mariën zal samen met de 
jeugddienst en werkgroep hangman bekeken worden. 

 

 
3.2 Meifeesten 

 
Er vond onlangs een overleg plaats met alle verenigingen die aanwezig zijn op 

de meifeesten. Het DB en de jeugddienst waren aanwezig op dit overleg. 
 

Er is een nieuwe vzw opgericht, Doendervolk genaamd. Zij nemen de 
organisatie van de Highland Games over van Blueprint vzw en nemen ook het 

Folk dorp voor hun rekening. Er wordt echter wel afgestapt van het folkthema. 
Conreet betekent dit dus dat zij het grootste deel van de organisatie voor zich 

nemen.  
 

Voor de jeugdraad veranderd er in principe niet veel. Wij behouden onze eigen 
toog, die naar jaarlijkse gewoonte door de verenigingen wordt uitgebaat. Enkel 

de locatie van de toog en de verdeling van de winsten moet nog worden 

besproken met Doendervolk. De jeugddienst en het DB blijven dit opvolgen, 
wel wordt er van de werkgroep verwacht om vanaf nu ook deel te nemen aan 

overlegmomenten die hierover zullen gaan. 
 

 
3.3 Hangman 

 
Op 08/01 kwam de werkgroep hangjongeren samen, de dag erna op 09/01 

vond er een nieuw overleg plaats met de werkgroep hangman, waarop ook de 
burgemeester en politie aanwezig waren. Ook de opstarters van de petitie rond 

het onveiligheidsgevoel in Hoeilaart waren uitgenodigd. 
 

De buurtvergadering werd geëvalueerd en een plan van aanpak uitgestippeld. 
Er zijn ondertussen al enkele dingen gebeurd, waaronder het repareren van 

straatverlichting, het aanpassen van de openingsuren van de sport- en 

spelterreinen, enz. De jeugddienst plant midden februari ook een bevraging 
rond de speelterreinen in het centrum. Bedoeling is om dit jaar een 

opwaardering uit te voeren van de bestaande speelterreinen. De bevraging 
peilt naar de kwaliteit van de speelterreinen en of er mankementen of tekorten 

zijn in het huidige aanbod. 
 

Donderdag 13/02 vind er een 2e buurtvergadering plaats waarop ook de 
buurtbewoners op de hoogte zullen worden gebracht van de uitgevoerde 

acties, alsook wat er nog staat aan te komen. 
 



 
3.4 Dagje vorming 

 
De werkgroep komt op zondag 9/02 langs bij de Joengele om te polsen of het 

project nog leeft bij de jeugdverenigingen. De verenigingen zullen ook om 
ideeën voor mogelijke workshops gevraagd worden. Dezelfde vraag zal ook 

aan JH Phobos en de stuurgroep speelpleinen gesteld worden. 
 

Op basis van de resultaten zal de werkgroep een gepast Dagje Vorming 
uitwerken. 

 
 

3.5 Meivuur 

 
Op 14 maart organiseert het Meivuur hun Dj-contest in JC Koldam. De 

jeugdraad zal er een shift komen tappen. De organisatie van het Meivuur en JH 
Phobos nemen de overige shiften voor hun rekening. Om hoe laat de shift zal 

zijn wordt tijdig meegedeeld door de organisatie. 
 

De jeugdraden van Huldenberg en Tervuren zijn uit de organisatie gestapt. Dit 
betekent dus dat er meer nood zal zijn aan vrijwilligers uit Hoeilaart en 

Overijse.Hou 14 maart dus zeker vrij in je agenda!! 
 

Jan gaat zaterdag op sponsortocht en heeft vriendjes nodig. Rhania, Thomas 
en Sara willen wel mee! 

 
 

4. Nieuws van het DB 

 
Jeugdraad Overijse heeft nog eens gepolst naar een etentje met jeugdraad 

Hoeilaart. Het eerste weekend van maart lijkt tot nu toe de beste keuze. Jan 
neemt contact op met Wouter van jeugdraad Overijse en volgt het op, wordt 

vervolgd! 
 

 
5. Nieuws van de schepen 

 
Joris is helaas afwezig, hij heeft echter wel enkele puntjes te melden: 

 
De onteigeningsprocedure voor de toegangsweg naar Halan Kouter is 

opgestart. De termijn voor zo’n procedure is ongeveer 2 jaar. 
 

Op de gemeenteraad van februari wordt een puntje behandeld in verband met 

de aankoop van een nieuwe gemeentebus. De goedkeuring hiervan is louter 
een formaliteit en de aankoopprocedure zal dus zeer binnenkort van start 

gaan. 
Er wordt aangehaald dat de aankoop van een bus weer voor hetzelfde 

probleem gaat zorgen, namelijk een tekort aan chauffeurs. De jeugdraad heeft 
indertijd geadviseerd om een camionette aan te kopen in plaats van een bus, 

aangezien de verenigingen vaker nood hebben aan transport voor materiaal 
dan voor personen. (naar analogie met de jeugdmobiel uit Overijse) 

Er wordt aangehaald dat als het gebruik van de bus door de senioren een 
doorslaggevend argument is, dat de naam ‘jeugdmobiel’ eens geëvalueerd  



moet worden. 
 

6. Nieuws van de jeugddienst 
 

Brandoefening 
Nog even een herinnering voor scouts en chiro, op 9 februari is het 

brandoefening in de Joengele! De leiding wordt gebriefd om 13u45, de 
oefening zelf zal rond 14u30 zijn. Ben zal aanwezig zijn. 

 
Buitenruimte 

Ben is onlangs langs geweest in de Joengele en merkte op dat de toestand van 
de buitenruimte erbarmelijk was. Het vuil en de brokstukken beginnen zich nu 

zodanig op te hopen dat de buitenruimte meer op een stortplaats lijkt dan op 

de verwelkomende, veilige ontmoetingsplek die ze behoort te zijn. Zowel 
scouts als chiro erkennen het probleem en beloven om het tegen zondag 

proper te maken, voor de brandoefening.  
 

Nieuw Afvalsysteem 
Sinds januari is het nieuwe afvalophaalsysteem van Interrand in werking 

getreden. Voor de verenigingen geld volgende regeling: Er zijn vanaf nu 
nieuwe afvalzakken. De oude blauwe zakken mogen niet meer gebruikt worden 

en zijn vervangen door zwarte zakken. PMD blijft in de blauwe PMD-zakken 
gedeponeerd. De hoofdleiding krijgt binnenkort nog een mailtje met alle uitleg! 

 
Voor de Joengele: het afval wordt in de container gestoken en wordt op 

maandag opgehaald. PMD wordt om de twee weken opgehaald, papier een 
keer per maand. Ook grof huisvuil wordt in de container gestoken en door 

Interrand opgehaald. 

 
Voor de Koldam/Phobos: Ook hier wordt het afval op maandagochtend 

opgehaald. Dit betekent dat het afval pas op zondag mag worden buitengezet. 
Er komt ook een afvalcontainer aan de sporthal. De jeugddienst zoekt een 

manier waarop de Phobos deze ook zou kunnen gebruiken. De container zal 
open zijn op de momenten dat er zaalwachters aanwezig zijn (elke dag van 

7u30 tot 22u00, behalve op zondag  tot 14u00), momenten dat er geen 
zaalwachters zijn zal de container gesloten zijn. Jh Phobos zal dus, afhankelijk 

van het moment waarop ze kuisen, hun afval in de container steken of op 
zondagavond aan de straatkant zetten. 

 
Verwarming 

Sinds een maand is er een energiebesparend verwarmingsplan opgesteld voor 
de Koldam/Phobos en de Joengele. Aangezien er geen klachten zijn geweest 

over te koude temperaturen wordt er verondersteld dat dit nieuwe plan goed 

werkt. Mochten er toch klachten zijn, melden bij de jeugddienst! 
 

Hier Hoeilaart 
Het maandelijks magazine Hier Hoeilaart wordt in een nieuw jasje gestoken. Er 

zal maandelijks een ‘Uit in Hoeilaart’-agenda uitkomen met een overzicht van 
de activiteiten en een kort woordje uitleg. Om de drie maanden zal een 

uitgebreider magazine uitkomen. Voor de verenigingen veranderd er in 
principe niets. Zij kunnen nog steeds hun activiteiten laten aankondigen, mits 

ze dit op tijd doorsturen naar de jeugddienst.  
 



Sprinkels 
Zoals sommigen misschien al gemerkt zullen hebben is er de afgelopen 

kerstvakantie geen Sprinkels geweest. Het kinderfestival zal voor het volgende 
jaar in een nieuw jasje worden gestoken. De hoofdpiste waar op dit moment 

aan gedacht wordt is om op 31 oktober een Halloweenwandeltocht en 
griezelbal te organiseren. In dat geval zal de jeugdraad gevraagd worden om 

de toog van GC Felix Sohie uit te baten volgens het principe van de meifeesten 
(winst verdelen onder de aanwezige verenigingen) 

 
 

7. Varia 

Kamiel merkt op dat hij het heel jammer vind dat Sexy Summertime geen 

uitzondering heeft gekregen om later dan 22.00 uur buiten optredens te 

organiseren. Hij haalt aan dat het zonde is dat een initiatief van de jeugd zo 

beperk wordt vanuit het gemeentebestuur, en dat terwijl jeugdcultuur een 

Vlaamse beleidsprioriteit is. De leden van de jeugdraad delen de mening van 

Kamiel en betreuren deze beslissing. 

 

Jan merkt op dat er een groot verschil is in de huurprijzen voor JC Koldam en 

GC Felix Sohie. Hij pleit ervoor om deze tariefplannen eens onder de loep te 

nemen en beter op elkaar af te stemmen. Ben neemt dit puntje mee naar de 

softiesvergadering. 

 

Op dinsdag 18 maart wordt in het GC Felix Sohie de kick-off gegeven voor de 

Special Olympics. Hoeilaart is gastgemeente voor de Armeense atleten. Vanaf 

19u is iedereen welkom voor een drankje en een hapje! 

 

8 februari: Apres-Ski avond @ JH Phobos 

15 februari: Valentijnsfuif 

22 februari: Nice Up Di Dance @ JH Phobos 

22 februari: Soulstep Dance Party @ JC Koldam 

 

 

 


