
 

 

 

Jeugdraad 6 Januari 2016 

 

Aanwezig: Maarten, Marine,  Sander, Isaac, Ruben, Rani, Rhania, Vincent, Lien, 

Diederik, Sylvia, Nick, Joris en Ben. 

Afwezig: Kamiel, Karel, Lucie, Lise, Jan. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Sylvia vraagt zich af of het advies omtrent het nieuwe reglement voor de verhuur van 

gemeentelijke infrastructuur tijdig is ingediend aangezien het erg snel erna al op de 

gemeenteraad stond. Ben licht toe dat er inderdaad een erg strakke timing was mbt 

het behandelen van de adviezen. Het jeugdraadadvies werd dan ook meteen na de 

vergadering opgemaakt, ondertekend en doorgestuurd. Diensthoofd Jan Van Damme 

heeft alle adviezen in ontvangst genomen, last minute wijzigingen aangebracht en het 

geheel op de gemeenteraad geagendeerd.  

Het advies van de jeugdraad is dus wel degelijk op tijd behandeld geweest. De 

voorzitters van de raden kregen al een mailtje met het goedgekeurde reglement en 

een oplijsting van alle adviezen van de raden en toelichting over wat er met elk advies 

is gebeurd. 

 

2. Gastspreker: burgemeester Tim Vandenput 

Tim Vandenput komt vanavond langs om de implementatie van de nieuwe dienst vrije 

tijd toe te lichten. De bedoeling is om de organisatie van de gemeente te doen 

evolueren naar de noden van de tijd en de diensten efficiënter te laten werken. 

Hiervoor werd vorig jaar een studiebureau onder de arm genomen, Ideaconsult. 

 

De conclusies die door dat bureau werden genomen hielden onder andere in dat er 

moet gewerkt worden naar flexibelere diensten en een ‘huis van Hoeilaart’ waarbij de 

inwoners op een punt terecht kan met al zijn vragen. Erg concreet hield dit ook de 

samenvoeging van de vrijetijdsdiensten in. 

 

Er zal nu worden geëvolueerd naar een dienst vrije tijd met een diensthoofd, 4 

beleidsmedewerkers en een ondersteuning van een secretariaatswerker. Het nieuwe 

diensthoofd heeft een voorstel uitgewerkt voor het college waarin de aanpak wordt uit 

de doeken gedaan.  



 

De 4 beleidswerkers zullen elk een hoofdfunctie krijgen 

(sport, cultuur, jeugd en evenementen) met daarnaast 

ook elk enkele andere kleinere taken. 

De beslissing werd genomen dat er afscheid zal 

moeten worden genomen van Joost. Hij kan bij de gemeente blijven tot eind 

augustus/begin september. Op die manier krijgt hij ook de tijd om uit te kijken naar 

een andere job en kan hij ondersteuning krijgen in de overgang. 

Naast de 4 beleidsmedewerkers wordt er een extra tijdelijke werkkracht voorzien voor 

de vakantiewerkingen tijdens de zomer. Die persoon zal zich dan full-time bezig 

houden met de organisatie van het speelplein in de zomervakantie. 

Het diensthoofd, Jan Van Damme, heeft ook aangegeven dat er moet gestreefd 

worden naar een gemeenschappelijk bureau waarin de dienst vrije tijd samen aan de 

slag kan. Die dienst zou in de kasteelhoeve geplaatst worden. Daarnaast is het ook 

nog de bedoeling om permanentie te voorzien op de verschillende locaties zoals 

koldam, sporthal en GC Felix Sohie. 

Deze gemeenschappelijke dienst dient ook als kruisbestuiving zodanig dat de collega’s 

van de dienst tijdens piek –en dalmomenten voor elkaar kunnen inspringen of 

bijspringen waar nodig. 

 

Naar timing toe is het de bedoeling om vanaf september 2016 volledig operationeel te 

zijn. 

 

Hoewel er op personeelsniveau B mensen verdwijnen, komen er op vlak van 

coördinatie en administratieve ondersteuning wel mensen bij (A -en C-niveau). 

 

Voor de speelpleinen zal er voor de zomervakantie een tijdelijk contract worden 

uitgeschreven voor de ondersteuning  van de beleidsmedewerker evenementen. Het 

gaat hier om een tijdelijke functie die enkel in de zomerperiode zal worden ingevuld 

voor een periode van 3 maanden. Het takenpakket van deze tijdelijke werkkracht 

moet nog besproken en vastgelegd worden. 

De jeugdraad maakt de kritische bemerking dat er over de kwaliteit van de 

speelpleinwerking moet gewaakt worden. Ze vrezen dat de stap van een full-time 

werkkracht voor de speelpleinwerking naar een tijdelijke kracht een groot verschil zal 

betekenen voor de werking. Tim haalt hierbij aan dat dit het basisplan is, maar dat dit 

eventueel wel kan bijgestuurd worden als de toekomst uitwijst dat dat nodig is. 

 



 

Het is de taak van de stuurgroep speelpleinen en de 

jeugdraad om hierbij de vinger aan de pols te houden.  

 

Tim benadrukt dat het niet de bedoeling is om op een 

of andere manier afbreuk te doen aan het aanbod. 

 

Na zijn uitleg wilt Tim nog een extra vraag stellen aan de jeugdraad in verband met 

het masterplan Jeugd & Sport. Voor Jeugd liggen er momenteel twee opties op tafel. 

Het eerste zijnde het bestaande jeugdcentrum te strippen en te renoveren naar een 

moderne infrastructuur, het tweede voorstel zou zijn om te werken met een 

nieuwbouw in het verlengde van het nieuwe vrijetijdscentrum. De jeugdraad neigt 

eerder naar een nieuwbouw. Tim geeft aan dat het op puur financieel vlak weinig 

verschil is tussen een renovatie en een nieuwbouw. Dit terwijl er bij een renovatie 

extra aspecten zoals verhuis en potentiële problemen bij komen kijken. 

 

Tim vraagt ook aan de jeugdraad welk gevoel zij hebben na afloop van het 

hangmanproject. De jeugdraad geeft aan dat er veel verbetering is sinds het 

hangmanproject en zij geven aan dat de situatie over het algemeen sterk verbeterd 

is. Hij vraagt of het nodig is om opnieuw hangmannen aan te stellen en de straat op 

te sturen. De jeugdraad geeft niet meteen blijk dat er veel overlast is, toch niet dat zij 

zelf ervaren. 

 

Sylvia neemt van de gelegenheid gebruik om na te vragen of er een gemeentelijke 

samenwerking op poten zal worden gezet voor wat de hulpverlening betreft in het 

opvangcentrum van Terlanen.  

Tim haalt aan dat de gemeente officieel niet op de hoogte is en dat er op dit moment 

ook geen vraag gesteld werd hiernaar. De gemeente is niet betrokken in deze kwestie 

en heeft momenteel ook geen plannen om de Hoeilaartse verenigingen te activeren in 

dit verhaal. De verenigingen zijn uiteraard wel vrij om hierin initiatief te nemen. Sylvia 

nodigt alle jeugdverenigingen dan ook van harte uit om deel te nemen en de 

vluchtelingen een hart onder de riem te steken en te ondersteunen. Op maandag 11 

januari komt de vrijwilligersvereniging achter dit initiatief samen. 

 

3. Evaluatie Kerstmarkt 

Rhania haalt aan dat het kerstcomité een goede inspanning heeft gedaan om de 

banden tussen de verenigingen en handelaars aan te halen. De grootste opmerking is, 

net als vorig jaar, dat de handelaars zich niet houden aan de te verkopen producten. 



 

 

De chiro heeft een inspanning gedaan om iets te 

verkopen waarmee niet geconcurreerd werd met de 

anderen. De vaststelling werd gemaakt dat er op de 

avond zelf wel handelaren waren die zich niet aan de afspraken hielden.   

 

Phobos is die avond later aangekomen en heeft moeten vaststellen dat er geen plaats 

meer voorzien was voor hen. Er is last minute een extra tentje gezocht voor hen, 

ergens apart in een donkere hoek zonder elektriciteit of licht en zonder tafels.  

 

Tim haalt aan dat er dit jaar minder trekkers waren vanuit het comité. De 

overgebleven trekkers zullen naar volgend jaar toe waarschijnlijk ook stoppen. Er zal 

dus volgend jaar meer coördinatie moeten gebeuren. Er zal ook bekeken moeten 

worden of er vanuit de gemeente meer sturing zal komen. 

 

Ook vanuit de jeugd moet er gestructureerder gewerkt en gecommuniceerd worden. 

Een vaste afvaardiging vanuit de jeugdraad die alle betrokkenen op de hoogte brengt 

lijkt een must. 

 

2 grote problemen: communicatie en coördinatie op de avond zelf en het niet naleven 

van gemaakte afspraken. 

 

Na een opmerking van Nick wilt Tim graag het alcoholbeleid nog even ter sprake 

brengen. Er zal een evaluatie komen van het alcoholbeleid. Tim is van mening dat er 

meer inspanning moet geleverd worden op vlak van sensibilisering en 

verantwoordelijkheid, eventueel met het aanbieden van vormingen voor de verkopers.  

Er wordt geopperd om de evaluatie van het alcoholbeleid zou ruim mogelijk te 

trekken. Hoe meer betrokken partijen hier hun mening over kwijt kunnen, hoe beter. 

 

Jan merkt op dat de jeugdraad oorspronkelijk geen voorstander was van een nieuw 

alcoholbeleid maar dat het, eens in voege, wel door allen ondersteund en nageleefd 

moest worden. Hij maakte jammer genoeg de vaststelling dat er bij Dirk Jacquet wel 

gratis warme advokaat werd uitgedeeld. Hoewel het op de letter geen sterke drank is 

en Dirk dus niet in fout is, is het geen goede boodschap naar het publiek en de 

verenigingen toe. De verdoken manier waarop het nu werd aangeboden kwam niet 

goed over en viel in slechte aarden. Er wordt van gemeenteraadsleden verwacht dat 

zij het goede voorbeeld geven, wat in dit geval zeker niet het geval was. 



 

 

Het idee wordt opnieuw geopperd om terug te grijpen 

naar de bestaande wetgeving omtrent alcoholgebruik 

en veel intensiever in te zetten op sensibilisering en 

bijscholing omtrent de thematiek.  

 

Maarten hekelt het feit dat de mensen van het comité erg hypocriet zijn 

omgesprongen met het gegeven alcoholbeleid en sterke drank. Er werd vrijwel 

meteen gezocht naar achterpoortjes om toch nog sterke drank te kunnen verkopen. 

Ondertussen wordt er van overal geopperd dat er moet worden gesensibiliseerd. De 

jeugd lijkt de enige te zijn die zich mooi aan de regels houdt, wat erg te betreuren 

valt en dat terwijl de jeugd vaak als eerste met de vinger wordt gewezen. 

 

4. Evaluatie Ontbijtfilm 

De tweede editie van de ontbijtfilm was, net als de eerste editie, erg geslaagd. De 

opkomst was ongeveer hetzelfde als vorig jaar, iets hoger. De respons van kinderen 

en ouders was ook erg positief. 

 

Er wordt voor volgend jaar voorgesteld om te vragen aan de ouders om bij hun 

reservering te betalen. Op die manier kunnen we hopelijk vermijden dat er bepaalde 

mensen wel reserveren maar niet komen opdagen.  

 

Wat het ontbijt zelf betreft wordt de opmerking gemaakt dat er beter moet worden 

nagedacht over de verdeling. Nu was het vaak zo dat er volledige koeken bleven 

liggen op de borden. Er moet misschien nagedacht worden over een systeem waarbij 

we werken met een buffet. Zo kunnen de mensen terugkomen en vermijden we dat er 

teveel overschot op de borden blijft liggen. 

 

Ruben stelt voor om bij de reservatie al te laten doorgeven wie wat wilt eten. 

 

Rani en Lise mogen nooit meer koffie maken. 

 

Sylvia merkt op dat ouders het uur van de film wat aan de vroege kant vonden. 

Zondag is de enige dag in de week waarbij de ouders en kinderen nergens moeten 

zijn en alles op een iets gezapiger tempo kan. De film kan gerust een uurtje later. 

 



 

De opmerking wordt wel gemaakt dat het niet 

geapprecieerd wordt dat er weinig mensen komen 

opdagen van de jeugdraad zelf. Het is de bedoeling dat 

elke jeugdrader aanwezig is op activiteiten van de 

jeugdraad. Het kan altijd voorvallen dat je eens niet kan, maar geef dat dan ook op 

tijd door en geef een geldige(!) reden. 

 

 

5. Stand van zaken werkgroepen: 

- Dagje vorming 

Alle vormingen liggen vast! Dagje Vorming gaat door op 26 maart vanaf 14.00 uur.  

We starten met een cursus rond gehoorschade en geluidsnormen waarbij alle 

deelnemers kans maken om een paar oordopjes op maat te winnen. Daarna 

trekken we naar de brouwerij in Leuven voor een rondleiding en tapcursus. 

Achteraf kunnen we gezellig samen in Leuven iets gaan eten en drinken. 

 

We voorzien momenteel plaats voor 6 personen per vereniging, afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen kan dat later nog uitgebreid worden. 

 

- Meifeesten 

Diederik was als enige aanwezig op de vergadering, wat hij erg jammer vond 

aangezien hij ook lid is van Doendervolk. 

Er is een afsprakennota gemaakt waarin beslist wordt dat Doendervolk de 

algemene coördinatie op zich zal nemen voor het gehele evenement. Sam 

Vanderstraeten zal als aanspreekpunt fungeren voor de organisatie. 

 

Daarnaast heeft Hoeilaart de burgemeestersconvenant ondertekend, wat inhoud 

dat de ecologische voetafdruk van de gemeente moet verlaagd worden tegen 

2020. Zo wordt er voorgenomen om de gemeentelijke evenementen vanaf nu ook 

duurzamer te organiseren. Er zullen dus ook voor de meifeesten extra 

inspanningen gedaan worden. Zo zal er worden onderzocht of het mogelijk is om 

recycleerbare, herbruikbare bekers te gebruiken. De Meifeesten zullen hierbij als 

pilootproject fungeren. 

 

Het zou dus ook de bedoeling zijn dat de jeugdraad dit systeem zou gebruiken. Er 

wordt opgeroepen om eens na te denken over een systeem van waarborgen.  

 



 

Diederik herinnert de jeugdraad eraan dat 

Vantuycom er niet meer zal zijn en dat de 

jeugdraadtoog er dus ook niet meer zal zijn. 

 

Doendervolk zou dit jaar ook willen stoppen met de samenwerking met Martins en 

rechtstreeks bij Inbev gaan bestellen. Er moet worden over nagedacht om dan ook 

de bestelling van de jeugdraad samen te doen om zo de beste prijs af te dwingen. 

Zij hebben misschien ook tapinstallaties. 

 

Er zijn net als vorig jaar opnieuw formulieren waarop iedereen kan noteren wat ze 

juist willen aanbieden op de Meifeesten. De werkgroep moet dus op tijd een 

springkasteel kiezen. Nick maakt een overzicht van springkastelen en iedereen kan 

op Facebook zijn stem uitbrengen. 

 

6. Nieuws van het DB  

Geen nieuws, goed nieuws! 

 

7. Nieuws van de schepen 

Deze maand was er geen nieuws van de schepen, maar nieuws van de burgemeester. 

Joris heeft niets toe te voegen. 

 

8. Nieuws van de jeugddienst 

De bergingen van de Joengele worden eindelijk voorzien van netten, plaatsing is 

voorzien in deze week! 

 

Op 25 januari organiseren de sportdiensten uit de streek een infoavond over de vzw-

wetgeving. Deze is in eerste plaats bedoeld voor sportverenigingen, maar aangezien 

de wetgeving hetzelfde is voor alle vzw’s kan dit ook voor de jeugdverenigingen 

interessant zijn. Ben mailt de uitnodiging nog eens apart door naar alle besturen. 

Kostprijs om deel te nemen is €30 per persoon. Maar je krijgt een deelname-attest 

dat je op de jeugddienst kan indienen om 80% van de kostprijs terug te krijgen, 

eigenlijk kostprijs zal dus €6 per persoon bedragen! 

 

Pigment is ook zoek naar muren, ken jij een muur op een centrale, zichtbare locatie 

die een facelift kan gebruiken? Mailen is de boodschap! 

Pigment zal ook het jeugdhuizenproject nieuw leven in proberen blazen, hierover 

binnenkort meer nieuws! 



 

 

De erkenningsaanvragen van de jeugdverenigingen 

werden allemaal goed ontvangen. Er zijn nog 

verenigingen die hun aanvraag moeten indienen. 

Binnenkort meer nieuws dus! 

 

9. Varia  

 

Ben heeft post voor scouts en chiro, zeker niet vergeten! 

 

Diederik wilt de bankkaart lenen om de bakker te betalen na de ontbijtfilm. Zo snel 

mogelijk terug te bezorgen aan Ben! 

 

Jan vind het heel jammer dat er zo weinig volk van de jeugdraad aanwezig was op de 

nieuwjaarsdrink van de adviesraden. Volgend jaar meer volk! Naast aanwezigheid 

wordt er ook elk jaar gevraagd om te helpen klaarzetten of afruimen, naar volgend 

jaar toe zou het een mooie geste zijn moest ook hier de jeugdraad vertegenwoordigd  

zijn. 

De opmerking wordt gemaakt dat de receptie niet langer echt gedragen wordt door de 

raden. De interradenvergadering moet wat meer leven ingeblazen worden zodanig dat 

dit niet evolueert naar een gemeentelijk initiatief. 

 

Ruben haalt aan dat er in Antwerpen een club is, Ampère, waarbij energie wordt 

opgewekt door trillingen in de vloer. Hij haalt dat aan als duurzaam idee voor bij de 

ontwikkeling van het masterplan jeugd en sport. 

 

Diederik haalt aan dat er nog een mailtje moet worden gestuurd naar de JR van 

Overijse om te bevestigen dat JR Hoeilaart wil meehelpen aan hun enquete. 

 

Wilfried Van Raemdonck, voorzitter van het OCMW in Hoeilaart, heeft gevraagd of hij 

eens langs kan komen op de jeugdraad om de werking van het OCMW toe te lichten 

en de link met de jeugd uit te leggen. Het DB nodigt hem uit voor een volgende 

jeugdraad! 

 

 


