
    

 

 

 

 Jeugdraad 5 november 2014 

 

Aanwezig: Jan, Ineke, Rani, Lien, Joris, Karel, Diederik, Rhania, Thomas, Ruben, 

Maarten, Chresten, Sylvia, Joy en Ben. 

Verontschuldigd: Vincent. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Sylvia apprecieert de aandacht van Thomas in de varia! 

Verslag goedgekeurd! 

 

2.    Stand van zaken werkgroepen: 

·             Meifeesten 

Ruben, Rhania en Ben zijn naar de startvergadering geweest van de Meifeesten.  

De organisatie roept op aan de raden en verenigingen om deel te nemen aan de 

Meifeesten. Er is een checklist voorzien die de raden en verenigingen moeten invullen 

om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de activiteiten. Deadline voor het 

indienen van de initiatieven is 12 december. Ben stuurt de checklist samen met het 

verslag door naar alle leden van de jeugdraad, die de lijst op hun beurt naar hun 

vereniging doorsturen. 

De werkgroep voorziet tegen dan ook hun voorstel voor de randactiviteit. 

 

·             Dagje vorming 

Gaat door op 8 november, er zijn 15 deelnemers. We zullen moeten carpoolen 

aangezien er geen chauffeur gevonden werd.  

Afspraak om 12u10 aan de kerk. De vorming duurt 3 uur. 

Verwachte terugkomst in Hoeilaart is 17 uur. 

 

·             Solidariteitsactie 

Het idee zou zijn om een ontbijtfilm te organiseren. Thomas heeft met Hilde van de 

cultuurdienst gepraat. Zij raadde af om op zaterdagvoormiddag iets te organiseren 

aangezien heel veel kinderen dan al iets te doen hebben. 

Ben zoekt eens op om hoe laat de vorige onbijtfilm begon en stuurt alle beschikbare 

informatie door. De werkgroep plant zo snel mogelijk een datum. 

 



De info van de vorige ontbijfilm: 

Reservatie verplicht tot vijf dagen voor aanvang. 

Ontbijt start om 9.00 uur, film start om 10.00 uur 

Kostprijs: €2 voor het ontbijt, €5 voor ontbijt en film. 

 

·             Jeugdfonds 

Vorige jeugdraad werd het idee geopperd om het jeugdfonds te investeren in het 

intergemeentelijk graffitiproject van de jeugddiensten van Hoeilaart, Overijse en 

Tervuren. Ben geeft een korte toelichting van het graffitiproject: 

 

Het project zit momenteel nog in opstartfase. Dit zorgt ervoor dat ook de 

jeugddiensten nog niet helemaal weten hoe het project vorm zal krijgen. Bedoeling is 

om een soort stuurgroep op te richten met jongeren en graffiteurs. Zij zullen de 

inhoud van het project mee bepalen. De eerste vergadering is op woensdag 19 

november. Iedereen met interesse mag meekomen, voorkennis of graffiti-skills zijn 

niet vereist! 

Deze stuurgroep zal het project inhoudelijk gaan sturen. Mogelijkheden zijn: 

graffitiworkshops organiseren, ateliers houden, een tentoonstelling maken, graffiti-

jams doen, noem maar op! 

Enkele krijtlijnen die de jeugddiensten sowieso zouden willen doen: grote graffiti op 

muur JC Koldam zetten, graffitimuren instaleren in Tervuren en Overijse, de brug 

tussen Hoeilaart en Overijse in een mooi jasje steken (nee, niet dichtmetsen! ;-) ) 

 

Het jeugdfonds van de jeugdraad zou eventueel kunnen worden gebruikt om een 

graffitijam te bekostigen. Of, de jeugdraad kan een activiteit rond graffiti organiseren, 

die dan kadert in het ruimere intergemeentelijk project. 

  

Jan stelt dat de jeugdraden van tervuren en overijse misschien ook kunnen overtuigd 

worden om deel te nemen en om samen iets te organiseren.  

 

3. Kerstmarkt 

Diederik heeft gevraagd wanneer een startersvergadering gaat plaatsvinden. Hij heeft 

hier nog steeds geen antwoord op gekregen. 

Sylvia vraagt aan de verenigingen of ze nog geen uitnodiging hebben ontvangen van 

Martine om op de kerstmarkt te staan. Niet dus. 

Joris spreekt Klaartje aan en dringt aan om samen met de jeugdraad rond de tafel 

zitten, binnen de 10 dagen, om afspraken te maken rond de organisatie van de 

kerstmarkt en de eventuele deelname van de verenigingen. 



Joris verduidelijkt de uitspraken van Tim en zegt dat er géén sterke drank zal mogen 

worden geschonken op de kerstmarkt. Er zal echter geen controle zijn dat dit 

daadwerkelijk zal gebeuren. Er wordt gerekend op de goodwill van alle verenigingen 

en handelaars dat iedereen zich aan het nieuwe beleid zal houden. Daarnaast maant 

de jeugdraad aan dat er wel een oogje in het zeil wordt gehouden door de mensen 

van de organisatie. 

Na veel vijven en zessen wordt besloten dat er hoe dan ook niets interessant is voor 

de verenigingen om deel te nemen aan de kerstmarkt. Er wordt opnieuw sprake 

gemaakt van een ‘kerstdrink’ onder de verenigingen. De jeugdraad verstuurt een 

uitnodiging naar de raden en verenigingen om op woensdag 12 november rond de 

tafel te zitten voor de eventuele organisatie van een kerstdrink. Thomas volgt dit op 

voor de jeugdraad. 

  

4. Nieuws van het DB 

Diederik heeft nieuws uit Overijse! Zij zien het volledig zitten om het win-je-eigen-fuif 

concept mee te ondersteunen. Zij verwachten echter wel een voorstel van Hoeilaart. 

Dat wordt hen voorgesteld door de werkgroep op 17 november. 

 

Overijse zou ook graag nog eens gaan eten. Ook Tervuren en Huldenberg zouden van 

de partij zijn. Zij vragen na of 5 december hiervoor een geschikte dag is. Wordt 

verder besproken op de Facebookpagina van de jeugdraad. 

 

De jeugdraad heeft geen tickets ontvangen om te verkopen voor Dans tegen Honger. 

Rond de fuif werd niet gecommuniceerd. De jeugdraad wordt echter wel verwacht. Jan 

vraagt na bij Kenny hoe, wat, waar en wanneer! 

Met 5 personen van 00.00 uur tot 1.30 uur.  

 

5. Nieuws van de schepen 

De gemeente Huldenberg heeft gevraagd om met de gemeenten Overijse, Tervuren 

en Hoeilaart een overleg te plannen aangaande de plaag van vandalisme in de streek 

en hangjongeren. De gemeente ziet dit in principe zitten, maar gaat eerst van start 

met een overleg tussen de burgemeesters van Hoeilaart en Huldenberg. 

 

Het voorstel van de jeugddiensten van Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en Tervuren 

omtrent het eindejaarsvervoer is goedgekeurd door de colleges van de Druivenstreek. 

Concreet betekent dit dat er wordt verder gegaan op het idee van vorig jaar. Zo zal er 

ook dit jaar een belbus komen die de gemeente Hoeilaart bedient. Ook Tervuren en 

Overijse zullen een belbus inschakelen. Daarnaast voorzien we dit jaar ook twee 



‘lusbussen’. Deze bussen zullen een vaste route rijden tussen de vier gemeenten 

zodat de feestgangers ook over de grens kunnen gaan vieren. De telefoonnummers 

van de belbussen en de routes van de lusbussen worden binnenkort bekend gemaakt!  

 

Enquête over de vakantiewerkingen staat online. Deze peilt de kwaliteit van de 

grabbelpas, speelpleinwerking en sportkampen. Momenteel zijn er zo’n 67 reacties 

binnen.  

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

Ben stelt het voorstel voor het nieuwe subsidiereglement jeugd 2014-2019 voor. In 

principe veranderd er niet veel. Zo werden de termijnen aangepast en wettelijke 

kaders aangepast naar de huidige wetgeving. Grootste aanpassing zijn de checklisten 

voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen. Deze zijn strenger geworden en focussen 

meer op hygiëne en afval sorteren. 

Tegen de volgende jeugdraad neemt iedereen zijn opmerkingen mee en brengt de 

jeugdraad advies uit. De raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur heeft al een positief 

advies uitgebracht. 

 

Advies rolluik voor JH Phobos: automatisch rolluik want met stok geen optie 

aangezien de persoon die afsluit geen opbergruimte heeft voor de stok. Diederik 

schrijft advies en stuurt het door voor goedkeuring van de raad.  

 

Ben vraagt of er een advies kan komen voor de plakpaal aan het Mariënterrein 

(voetbalveldje aan de Delhaize).  Momenteel wordt de plakpaal amper gebruikt en 

neemt hij veel plaats in die nuttiger besteed zou kunnen worden in het kader van het 

project van Hoeilaart 2000, die de hele site onder handen zou nemen. Indien er plaats 

word voorzien voor het plakken van affiches mag de fysieke paal weg. Diederik schrijft 

advies en mailt het door voor goedkeuring van de raad. 

 

Werkgroep jeugdbeleid is net samengekomen en heeft de subsidie aanvragen van JH 

Phobos en Ekseeko onder de loep genomen. JH Phobos zou €1099 subsidies 

ontvangen mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, 

Ekseeko komt volgens de werkgroep niet in aanmerking voor subsidies.  

 

7.    Varia 

Thomas is Sylvia vergeten te voorzien van een drankje. Haar hart is gebroken. 

 



Ben stelt voor om met de jeugdraad naar het Brochettenfestijn te gaan. Afspreken via 

de facebook! 

 

Mensen die kennissen hebben bij bedrijven mogen die gerust doorsturen naar Rani en 

Ineke, zij zoeken sponsors voor het Meivuur.  

 

22 november is pannenkoekenfeest van de chiro en nice up di dance 

 

Met nieuwjaar organiseert JH Phobos een fuif! 

 

Kontrol was een succes! 

 

Werkgroep garderobe maakt werk van nieuwe pullen. En voorzien tegen de volgende 

jeugdraad een nieuw voorstel! (Joy, Jan en Thomas) 


