
 

Jeugdraad 5 maart 2014 

Aanwezig: Jan, Diederik, Tashie, Chresten, Sylvia, Joy, Ellen, Karel, Tiffany, Ruben 

(welkom terug!), Diederik, Ben, Joris, Thomas 

Verontschuldigd: Rhania, Karlien, Ineke, Sara 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

 

2.1    Jeugdfonds  

Vorige jeugdraad werd beslist om het jeugdfonds aan te wenden om een 

openingsmoment te organiseren bij de opening van de vernieuwde speelterreinen. Dit 

zal waarschijnlijk niet in 2014 kunnen doorgaan maar voor 2015 zijn. 

De opties zijn: 

- Het jeugdfonds uit te stellen zodat het gebruikt kan worden wanneer de 

speelterreinen af zijn. 

- Een nieuw project zoeken voor het jeugdfonds 

- Het project te laten doorgaan ook al worden de speelterreinen in 2014 nog niet 

vernieuwd. 

Het idee is om te focussen op het terrein Mariën. De jeugdraad beslist unaniem om dit 

project uit te stellen tot er meer nieuws is. 

  

2.2    Hangjongeren  

Joy en Thomas zijn officieel aangenomen als ‘hangmannen’. 

Joy, Jan en Ben geven verslag van de 2e buurtvergadering. 

Belangrijkste conclusie is dat de vergadering in twee grote thema’s worden 

opgesplitst. Een vergadering zal focussen op het ‘onveiligheidsgevoel’ en het BIN. De 

andere zal gaan rond de hangjongeren en het speelterrein, en hoe dit beter 

geïntegreerd kan worden in de buurt. 

 

De buurtvergadering was erg geanimeerd, mede doordat er een drietal jongeren 

aanwezig waren op de vergadering. Maar we concluderen dat het een erg productieve 

vergadering was en dat het project de goede richting opgaat. 

 

De hangmannen hebben ook een avondje in de Phobos georganiseerd, het was een 

groot succes. De hangjongeren waren in grote getale aanwezig en dolenthousiast. 

Karel merkt op dat het concept ‘game-night’ beter past op een woensdag of 



zondagavond aangezien de activiteit nogal kalm is en vrijdag en zaterdag eerder 

feestjes worden gegeven. Joy en Thomas bekijken of de activiteit op geregelde basis 

kan worden georganiseerd. 

 

2.3    Meifeesten 

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 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. 

 

Er wordt gevraagd of de jeugdraad wil overwegen om de bonnetjes van Doendervolk 

ook te ontvangen en na afloop af te rekenen met de organisatie. De kassa’s zouden 

verder volledig gesplitst blijven. Er moeten dus allereerst duidelijke afspraken worden 

gemaakt mbt de prijzen van de drank. 

 

Karel vraagt of er vrijdag een activiteit is voorzien op vrijdagavond. Diederik zegt van 

niet, dus de Phobos kan eventueel die avond iets organiseren. 

 

De werkgroep (Sara en Maarten) mag werk beginnen maken van de randanimatie. 

 

 

2.4    Dagje Vorming  

Begin februari is de werkgroep gaan rondvragen bij scouts, chiro en phobos of er nog 

draagvlak is voor Dagje Vorming. 

De werkgroep heeft besloten dat er niet echt draagvlak is op dit moment. Ze zouden 

willen evolueren naar een nieuw concept. Het is echter nogal kort dag om dat dit jaar 

nog rond te krijgen.  

Het idee is om dit jaar een ‘mini’ dagje vorming te organiseren, zodat er toch nog iets 

kan worden aangeboden. Naar volgend jaar toe wordt het dagje vorming dan onder 

zijn nieuwe vorm georganiseerd. Het thema voor dit jaar zou rond brandveiligheid 

gaan. (brandschool van Nederoverheembeek is hier erg goed in) 

 

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden! 



 

 

2.5    Meivuur  

Stand van zaken: zoals iedereen weet gaat de verhuis naar Kamp Kwadraat helaas 

niet door. De gouverneur heeft de collegebeslissing geschorst waardoor het Meivuur 

er niet kan doorgaan. 

 

Ook het meiveld lijkt geen haalbare kaart meer aangezien de politie een negatief 

veiligheidsrapport heeft geschreven. 

Zowel de colleges van Overijse en Hoeilaart zijn op zoek naar alternatieve locaties. 

Maar de tijd begint te dringen.. 

 

Er zijn dus nog een hoop onzekerheden wat betreft het aantal nodige vrijwilligers enz. 

 

Wordt vervolgd..! 

 

De DJ-contest gaat alleszins wél door. De shiften zijn doorgemailed, maar hier heb je 

ze nog eens: 

 

Vrijdag 14/3/2014 Toog Kassa 

20u30-22u30 3 2 

 Isaac Natascha 

 Arno Jan 

 Jason  

22u30-0u 5 2 

 Eef Diederik 

 Joy Ben 

 Kaat  

 Ineke  

 Sem  

0u-1u30 5 2 

 Ellen Kamiel 

 Tiffany … 

 Steven  

 Illias  

 Maarten  

1u30-3u 3 2 

 PJ Kamiel 

 Jonas … 

 Dieter  

 
 

 

 

 



3. Nieuws van het dagelijks bestuur 

Budgetten Jeugd 

Het DB heeft de budgeten erop nagekeken en het blijkt dat er een deel van het 

budget voor de lonen van de jeugdconsulenten verdwijnt in 2016. 

 

Joris haalt aan dat het deel uit de loonpost verdwenen is omdat dat ergens moest 

weggehaald worden om tot de juiste balans te komen. Hiervan is nog niets definitief 

aangezien er nog een verbeteringstraject zal worden doorgelopen, onder leiding van 

een externe firma, bij de gemeentediensten. Het idee is om te evolueren naar een 

vrijetijdsdienst waarin jeugd, cultuur en sport worden gecombineerd. Hierbij komt 

kijken dat er zal worden afgeslankt in het personeelsbestand. 

 

De vrijetijdsdienst zou voor 2015-2016 zijn. 

 

De jeugdraad formuleert hun angst dat, bij het wegvallen van een van de 

consulenten, alle werklast op de schouders van de overgebleven consulent zal vallen. 

Dit terwijl die vrijetijdsdienst nog in opmaak zou zijn. Zij vragen minstens de garantie 

dat dit, moest dit gebeuren, opgevangen wordt. Joris probeert hier woord te houden 

dat dat niet zal gebeuren. 

 

Zwerfvuilactie 

22 maart is er een nieuwe zwerfvuilactie. Diederik roept iedereen op om deel te 

nemen! Thomas geeft aan dat de scouts dan al groepsfeest heeft en dus niet 

aanwezig zal kunnen zijn.  

Das maar een uurtje of twee, dus doe maar allemaal mee! 

 

Opmerking naar volgend jaar toe: eerder en duidelijk communiceren naar de jeugd 

toe zodanig dat de verenigingen op tijd op de hoogte zijn en kunnen deelnemen. 

 

Dagelijks bestuur ’14-‘15 

Naar volgend jaar toe gaat of Jan of Diederik stoppen met de jeugdraad. Bij deze dus 

ook de oproep om eens na te denken over wie dit kan doen. Heb je vragen? Vraag 

maar raak! Volgende jeugdraad voorziet het DB een kleine presentatie om te 

verduidelijken wat het DB nu net inhoudt. 

 

Politiereglement 

De politie heeft de vraag gekregen om het vernieuwde politiereglement te bekijken en 

een advies over te formuleren.  Ben zal een selectie maken met alle 

jeugdgerelateerde zaken en deze doormailen, op- of aanmerkingen zijn welkom! 



 

Etentje jeugdraad Overijse 

Een datum prikken lijkt onmogelijk. Het DB stuurt 2 mogelijke data door naar 

Overijse, te nemen of te laten! 

 

4. Nieuws van de schepen 

Joris heeft geen nieuws maar wil graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet van 

de afgelopen tijd en jaren en wil zijn dank uitdrukken in drank! Lees: een tourneeke 

op café, hoezee! 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

Advies speelterreinen 

Zoals iedereen ondertussen weet is de jeugddienst volop bezig met een enquête over 

de speelterreinen in het centrum. In het kader hiervan vragen ze ook een advies van 

de jeugdraad hieromtrent: 

 

Koldam: geen speciale op- of aanmerkingen. 

 

Mariën:  

Doorzichtigheid. 

Tegemoet komen aan de eisen van buurtbewoners: geluidshinder, doorzichtigheid. 

Balans zoeken tussen wat de buurtbewoners willen en wat de jongeren willen. 

 

De opmerking komt er dat als het huidige veldje wordt verkleind het snel te klein is 

om er met iedereen op te spelen. 

 

Een afdak! 

 

Park:  

Locatie is niet goed. Het zou beter een centralere plek krijgen in het park, 

aangrenzend op het groot grasveld. Met het oog op gebruik en toezicht zou dit een 

veel betere locatie zijn. 

 

Update enquête 

De enquête heeft intussen de kaap van de 300 respondenten bereikt! 

 

 

 

 



Rooster Felix Sohie 

Het is Jan ter ore gekomen dat er een rolluik of omheining geplaatst zou worden aan 

het afdak van GC Felix Sohie. Jan maant dan ook aan dat de gemeente zich houdt aan 

de afspraak dat er geen ingrepen worden gedaan zonder duidelijke communicatie met 

de werkgroep en wilt dat de jeugdraad hiervan op de hoogte wordt gehouden 

aangezien deze omheining er zou komen ‘tegen” rondhangende jongeren. 

 

Alcoholbeleid 

De werkgroep is opnieuw samengekomen en heeft zich over de verschillende adviezen 

van de raden gebogen. Er zijn enkele kleine aanpassingen gemaakt. Joris verwerkt de 

aanpassingen in de beleidstekst, waarna de tekst naar het college kan gaan. 

 

Het advies van de jeugdraad om de regel af te schaffen die de verkoop van sterke 

drank verbied op activiteiten met meerdere verenigingen werd niet gevolgd. 

 

Koldam 

Voor 2016 is er een budget voorzien om JC Koldam te renoveren. De renovatie zal 

gebeuren in geest van de visietekst die destijds door de werkgroep werd geschreven.  

 

Die visietekst is ondertussen al enkele jaren oud en niet up to date (aangezien GC 

Felix Sohie op dat moment nog een bouwwerf was). De toenmalige werkgroep zal nog 

eens worden samengeroepen om de visietekst een opfrisbeurt te geven. Vers bloed is 

altijd welkom, dus geïnteresseerden mogen altijd mee vergaderen. Thomas, Diederik 

en Ruben geven aan dat ze mee willen vergaderen hierover. 

 

 

6. Varia 

Jan merkt op dat de huurprijzen van GC FS en JC Koldam erg ver uit elkaar liggen, 

het is niet voordelig om JC Koldam te horen en erg voordelig om naar Felix Sohie  te 

trekken. In het BBC staat dat er werk moet worden gemaakt van een eengemaakt 

erkenningsreglement. Het DB raadt aan om een advies te schrijven om ook de 

huurprijzen hierin op te nemen.  

 

18 maart Kick-Off Special Olympics: vanaf 19.00 uur begint het evenement. De 

jeugdraad wordt een kwartiertje voor aanvang verwacht, om aanwezig te zijn en 

eventueel een handje te helpen met het tappen. 

 

Win-je-eigen-fuif? Wordt hier nog iets mee gedaan? Dit jaar niet, maar dit project kan 

volgend jaar opnieuw opgenomen worden. 



 

8 maart: BumNight  

14 maart: DJ-contest Meivuur 

22 maart: groepsfeest Scouts 

18 april: 50-uur phobos 

 

Nieuw grasterrein buitenruimte Joengele is helemaal om zeep en moet dringend 

aangepakt worden(!) 

 

 

 

 


