
    

 
 

       

 

Jeugdraad 6 mei 2015 

 

Aanwezig: Kamiel, Thomas, Rhania, Diederik, Sylvia, Maarten, Rani, Jan, Marc, Joris 

en Ben. 

Verontschuldigd: Lien, Joy, Chresten, Karel, Ruben. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken en evaluatie projecten: 

a. Meifeesten 

Wat betreft de shiften van het voetbalterreintje. Aangezien de leeftijdscategorie 12+ is 

wordt er geen begeleiding voorzien door het Groene Dal. We zullen de begeleiding van het 

springkasteel op de dag zelf in goede banen leiden, in samenspraak met de verenigingen. 

 

De shiften:  

9u – 11u: Jeugdraad opbouw 

11u – 12u: Jeugdraad toog 

12u – 13u30: Speelplein 

13u30 – 15u: JH Phobos 

15u – 16u30: Chiro 

16u30 – 18u: Scouts 

18u – eind: Opkuis 

 

Elke vereniging moet 3 personen voorzien voor de opkuis. 

 

b. Evaluatie Meivuur 

Qua locatie prima! Veel beter als in Overijse. Enige nadeel was de verre afstand, maar het 
festivalterrein zelf was wel beter. Ook opbouw en afbraak waren een pak praktischer. 

 
De toog van Hoeilaart was ook dit jaar niet goed, er is veel drank weggegeven wat 
uiteraard niet goed is! 

 
We wachten de evaluatie van de organisatie af voor meer nieuws. 

Qua opbouw was het dit jaar wel beter mbt aanwezigheid van Hoeilaart. 



’t Was een leuke editie! 

Er werd wel opgemerkt dat het jammer is dat de vrijwilligers geen bonnetjes meer krijgen 

en dat ze geen desperados of wijn mochten drinken. 

 

3. Nieuws DB 

Diederik kondigt aan dat hij na dit jaar zal stoppen als voorzitter van de jeugdraad. Hij 

blijft echter wel lid van de raden van beheer. De volgende jeugdraad zal hij er ook niet bij 

zijn aangezien hij dan met verlof is.  

 

Maakt echter wel dat we met een vacature voor voorzitter/DB’er zitten! Kandidaten mogen 

zich altijd melden bij de jeugddienst!  

 

4. Nieuws schepen 

Morgen voorstelling masterplan sport en jeugd in zaal Bakenbos van GC Felix Sohie om 

20.00 uur. Allen daarheen! 
 

 

5. Nieuws jeugddienst 

Advies gemeenteplein: 

Schepen Marc Vanderlinden brengt een bezoek aan de jeugdraad om het plan van het 

gemeenteplein voor te stellen. Het project loopt van de groenendaalsesteenweg (het 

woonzorgcentrum) helemaal naar beneden tot aan het kruispunt van het Nerocafé. 

Bedoeling is om de riolering en het regenwater van elkaar te scheiden en een bufferbekken 

voor regenwater te instaleren onder het gemeenteplein. 

Er wordt een bredere stoep van 8m aangelegd waardoor de straat zelf zal opschuiven 

richting het plein en handelaars rond het plein ruimte krijgen om een terras te plaatsen. 

Wat betreft de bovenbouw wordt het plein onderverdeeld in twee zones. Een verblijfplein 

en een parking. Beide helften zullen vlak gemaakt worden. Het verblijfplein wordt 

vrijgehouden voor de organisatie van activiteiten. Om het hoogteverschil tussen beide 

vlakken te overbruggen wordt een soort van trap/tribune aangelegd. Ook de hoge muur 

aan de kerk zal verdwijnen en ook hier zal met een gradatie worden gewerkt in de vorm 

van een trap/tribune. 

Bedoeling is om, bij grotere evenementen, het plein af te sluiten voor verkeer. Ter hoogte 

van krantenwinkel Domino en frituur Smith en Chips. Verkeer kan via de eenrichtingsstraat 

omrijden rond de kerk. Er zullen ook geen boordstenen meer zijn, de straat en het plein 

zullen allemaal op hetzelfde niveau zijn. Op die manier kan er een groot evenementenplein 



gecreëerd worden, samen met het plein voor GC Felix Sohie. Ook de bushalte wordt 

opgeschoven, ter hoogte van krantenwinkel Domino en tegenover Smith en Chips.  

Dit project wordt deels gesubsidieerd en werd door een aantal raden reeds van advies 

voorzien. 

De parkeerplaatsen aan de marcel felicestraat worden in de lengte gedraaid. Op die manier 

kan de stoep ook hier verbreed worden. Ook het parkeerpleintje naast het Nerocafé zal 

heraangelegd worden, samen met het kasseiweggetje achter het nerocafé. Planningsgewijs 

wordt er gemikt op oktober 2016. Oplevering oktober 2017. 

 

*Opmerkingen van de jeugdraad: bomen op het parkeerterrein weg, zou een leuke locatie 

zijn om een podium te plaatsen bij grotere evenementen. Nadenken over de 

mogelijkheden tot: Aanplakmogelijkheden? Drankfonteintjes? Fietsstallingen? Levende 

fontein/waterelementen? (zie voorbeeld plopsaland) 

 

 

Advies uitleenreglement: 

In kader van de aanpassing van de gemeentelijke reglementen ligt het vernieuwde 

uitleenreglement ter advies voor de raad. Ben overloopt het regelement (zie bijlage). 

 

*Opmerkingen Jeugdraad: de jeugdraad stelt zich vragen bij het vragen van een retributie 

voor signalisatieborden, nadars en herassen. Deze materialen zijn voor 

veiligheidsoverwegingen en zouden kosteloos aangeboden moeten worden. Herassen staan 

niet in de lijst. 

Ook het mobiel podium enkel voor andere gemeentebesturen lijkt geen goede maatregel, 

op deze manier kunnen verenigingen het podium niet ontlenen (voorbeeld sexy 

summertime, druivenfestival, wijkfeesten, enz.)  

Indien podiumstukken zouden vervangen worden, opteren voor podiumstukken met poten 

in  plaats van met gekruiste poten. 

Opmerking Maarten: blanco herasbanners, tafeldoeken voor receptietafels toevoegen aan 

lijst? 

 

De Spuitbus 

Het volgende project van Pigment staat voor de deur. De Spuitbus gaat door op 23 mei. In 

de namiddag kan er worden deelgenomen aan een graffitiworkshop in een van de drie 

deelnemende jeugdhuizen (JH Phobos, JH De Pit en JH Den Troemel). Doorlopend wordt er 

in elk jeugdhuis een muur bewerkt door een graffitikunstenaar. ’s Avonds worden alle 

deelnemers opgepikt door onze bus en volgt een jeugdhuizentocht om de eindresultaten te 

bewonderen en een pint te drinken. Mensen die niet meedoen aan de workshop kunnen 



ook mee met de bus. In elk JH wordt een gratis drankje voorzien voor de deelnemers. 

Kostprijs: €8 voor workshop en bus, €3 voor enkel de workshpo, €5 voor de busrit. 

 

Netten Mariënterrein: 

Zoals sommigen wel al gemerkt zullen hebben zijn de wanden van het voetbalterrein 

Mariën enkele weken geleden verlaagd. Dit zorgt voor een betere transparantie en werd al 

positief onthaald door de buurtbewoners. 

De volgende stap is om de houten achterwanden in de goalen te verwijderen en te 

vervangen door voetbalnetten. Dit zou er voor moeten zorgen dat ballen die in de goal 

worden getrapt geen lawaai meer maken.  

De netten zijn onlangs geleverd en worden binnenkort geplaatst. 

 

Banner Joengele: 

De opmerkingen van de jeugdraad zijn doorgegeven aan de ontwerpster. Er is intussen 

een nieuw voorstel ontwikkeld (zie bijlage). Ook de Raad van Beheer 

jeugdwerkinfrastructuur zal zijn mening nog geven over de banner.  

Bedoeling is om de banner tegen de zomervakantie geïnstalleerd te hebben. 

 

6. Varia 

Sylvia vraagt hoe de vork in de steel zit ivm Yes2Day in Hoeilaart. Het is zo dat Yes2Day 

heeft geïnformeerd om naar Hoeilaart te komen met hun festival. Het college was echter 

van mening dat een verhuis voor slechts een jaar niet wederzijds interessant is. Daarom 

werd voorgesteld om met Yes2Day naar Hoeilaart te komen voor een drietal jaar, het 

college had geen interesse om een jaartje te ‘depanneren’. 

Yes2Day heeft daarop laten weten niet langer geïnteresseerd te zijn in een verhuis. 

Jammer genoeg is de organisatie van het festival dit jaar dan ook geannuleerd.  

 

Sylvia vraagt aan Joris hoe het zit met de timing wat betreft project Polak. Er is enige 

vertraging, doel is nu om de opening te doen tijdens het druivenfestival. 

 

 
 

Diederik Kumps, 
Voorzitter Jeugdraad Hoeilaart 


