
 
 

Verslag Jeugdraad 6 november 2013 

 

 

Aanwezig: Diederik Kumps, Jan Holderbeke, Sylvia Brinckhof, Karel Van Assche, 

Ellen Groenen, Maarten Charlier, Kamiel Van Assche , Natascha Pierlé, Karlien De 

Man, Joy Sergeys, Rhania Nakhili, Chresten Demol, Ine Leemans, Joris Pijpen, Eva De 

Bleeker en Ben Holderbeke 

 

Verontschuldigt: Sarah Leroy, Ineke Van Den Broeck en Thomas Moffat.  

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Verslag vorige vergadering JBP is goedgekeurd. 

 

2. BBC 

Ine legt het basisprincipe van het BBC uit voor de leden van de jeugdraad. 

Joris neemt het over en geeft een inhoudelijke weergave van wat er allemaal in BBC 

komt te staan mbt jeugd: 

 

Doelstelling: 

De gemeente Hoeilaart profileert zich als een kind –en jongerenvriendelijke gemeente. 

 

Acties: 

1. Het cultuuraanbod wordt afgestemd op maat van kinderen en jongeren: 

- De cultuurdienst organiseert een specifiek jeugdaanbod, onder meer via 

jeugdvoorstellingen, ontbijtfilm,...in GC Felix Sohie, in samenspraak met de 

jeugddienst  

 

2. De gemeenten Hoeilaart, Tervuren en Overijse maken samen werk van een 

overkoepelend graffitibeleid: 

- De jeugddienst onderzoekt met beide partners de graffitinoden in de 

Druivenstreek en organiseert een begeleidingstraject voor jongeren 

 

 

 



3. De gemeente Hoeilaart organiseert een rondhangbeleid op maat van de gemeente 

in samenwerking met verschillende partners: 

- De gemeente Hoeilaart onderzoekt de aanstelling van een (inter)gemeentelijke 

jongerenwerker met als opdracht vindplaatsgericht werken 

- De jeugddienst werkt, tezamen met de jongerenwerker, de politie, technische 

dienst en jongeren een rondhangbeleid op maat uit 

- Integratie van speelweefsel bij nieuwe projecten. Aandacht voor kinderen en 

jongeren ‘hun’ plaats bij heraanleg 

 

4. De gemeente Hoeilaart maakt werk van een positief fuifklimaat en –beleid: 

- De jeugddienst is gekend als fuifloket bij organisatoren 

- De gemeente Hoeilaart beschikt over een geactualiseerd  alcoholbeleidsplan 

 

5. De gemeentelijke jeugddienst staat in voor de ondersteuning van jeugdactiviteiten: 

- De jeugddienst organiseert jaarlijks een kinderfestival 

- De jeugddienst organiseert speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie 

- De jeugddienst organiseert grabbelpasactiviteiten tijdens de herfst- en 

krokusvakantie 

 

6. De gemeente organiseert een vakantie-aanbod voor kinderen en jongeren: 

- De jeugddienst organiseert 4 keer per jaar een activiteit voor tieners (TNT) 

- De jeugddienst organiseert het jeugdatelier 

 

7. De gemeente Hoeilaart biedt een jeugdinfrastructuur op maat van de doelgroep: 

- Halan Kauter wordt ingericht als veilige en uitdagende overnachtingsplaats voor 

de jeugdbewegingen 

- De uitbouw van jeugdcentrum Koldam tot volwaardig jongerencentrum, 

conform de visietekst, wordt onderzocht op haalbaarheid, rekening houdend 

met de inspraak van kinderen en jongeren. 

 

8. Alle erkende verenigingen worden financieel ondersteund om een kwaliteitsvolle 

werking te kunnen uitbouwen: 

- De jeugdwerkinitiatieven worden betoelaagd op basis van een 

subsidiereglement. 

 

Joris herhaalt dat de jeugdraad vrij is om hieromtrent nog aanvullingen of op- of 

aanmerkingen te maken. Lees deze puntjes dus eens goed na! 

 

 



 

 

3. Stand van zaken werkgroepen: 

3.1 Solidariteitsactie 

Vernieuwd concept dit jaar, namelijk een zoektocht en een wandeltocht. De zoektocht 

is specifiek op jeugd gericht, met checkpoints en opdrachten in verwerkt. 

 

De wandeltocht gaat door op zondag 10 november vanaf 13.30u 

Afspraak om 12.00u voor eten aan het lindenhof, kwart na 13u voor de niet 

mee-eters. 

 

Kan niet aanwezig zijn: Tashie, 

Aanwezig: Jan, Diederik, Ben, Maarten, Rhania, Kamiel, Karel, Ellen, Joy, Karlien, 

Onder voorbehoud: Joris 

Nog vragen: Sarah, Inneke, Thomas, (Zof) 

 

 

3.2 Meivuur 

Aangezien er geen vrijwilligers waren die zich geroepen voelden om in het meivuur te 

stappen heeft Jan besloten om zelf naar de startvergadering te gaan. Hij stapt als 

tweede afgevaardigde in de organisatie. 

Het meivuur heeft een grondige evaluatie ondergaan. De manier van aanpakken zal 

anders worden, zo zal er meer met werkgroepen gewerkt worden. Een voorbeeld 

hiervan is de nieuwe werkgroep vrijwilligers.  

Het is mogelijk om in de individuele werkgroepen van het meivuur te stappen, zonder 

in de algemene organisatie te stappen. Geïnteresseerden zijn hiervoor steeds 

welkom!! 

 

De werkgroepen zijn: 

Dj-contest 

Vrijwilligers 

Communicatie en promotie 

Techniek 

Logistiek 

Veldindeling 

Programmatie 

Vip 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Hangjongeren 

De werkgroep is nog niet samengekomen, dat gebeurt op 17/11. 

De sportraad heeft intussen ook een advies uitgesproken ivm speelveldje Mariën, 

maar dit heeft vooral betrekking op de sportieve kant van de zaak, zoals verwacht. 

Het advies van de jeugdraad ivm Mariën is ter kennis gegeven op het college, maar 

nog niet besproken. Dit zal op de gemeenteraad van december behandeld worden, 

samen met het advies van de sportraad. 

 

Op 16 november is er in Gent een discussiegroep over jongeren in de openbare 

ruimte. Jan en Ben gaan sowieso, andere geïnteresseerden zijn meer dan welkom. 

 

De tendens van discussie op Facebook en andere sociale media schrikt erg af en is 

geen positieve ontwikkeling. De perceptie rond dit ‘probleem’ is volledig scheef 

getrokken. De situatie escaleert meer en meer. 

 

Jan vraagt zich af waarom er nog geen officiële reactie is gekomen van het 

gemeentebestuur/de politiek. Mensen raken gefrustreerd op het gebrek aan reactie. 

Joris antwoord daarop dat het college er wel degelijk erg mee begaan is, het college is 

ook door politie beperkt in hetgeen zij kunnen communiceren. Joris en Eva beamen 

dat de nood om een statement te maken zich meer en meer opdringt.  

 

Het is essentieel dat de politie intensief betrokken wordt in het  opmaken van een 

hangjongerenbeleid in Hoeilaart. 

Wat betreft de uitnodiging voor het overlegmoment van 19/11 kan Joris enkel zijn 

eigen aanwezigheid bevestigen.  

 

Peter Terlaeken en JP Maeyens zouden graag ook deel uitmaken van de 

overlegmomenten. 

 

 

3.4 Kerstmarkt 

Jan, Maarten en Shawn (chiro) zijn naar de vergadering van het kerstcomité geweest. 

Het was een constructieve vergadering waaruit bleek dat de jeugd zeker en vast 

welkom is op de kerstmarkt.  

Het plan is om van de eerste avond (vrijdag) opnieuw richting een kerstdrink te gaan 

waarbij ook de verenigingen vertegenwoordigd zijn, zij het wel in partytentjes. 

Concreet zal de jeugdraad (Jan?) tussenpersoon spelen en contact opnemen met de 



verschillende verenigingen, zij treffen ook een regeling waarbij elke vereniging iets 

anders verkoopt, kwestie van elkaar niet te beconcurreren.  

Rhania zegt: “Shawn is geen tiptien, tiptiens zijn wijven.” 

Scouts zal ook de taak van vuurmeester op zich nemen voor vrijdagavond. 

De sponsoring voor het plaatsen van een schaatsbaan uit ijs is niet bereikt, waardoor 

er opnieuw wordt gezocht naar een alternatieve schaatsbaan uit matten, zoals andere 

jaren. 

 

Aanwezige verenigingen: 

Groene Dal: Chimay, poffertjes, warme en koude chocomelk, water en fruitsap. 

Eventueel hot dogs 

Scouts: Jenever 

Chiro: Dessertjes: cupcakes, koekjes.  

Kiwanis: ntb 

JH Phobos:  ntb 

 

 

4. Alcoholbeleid  

Voorstel van beleidstekst: 

Alinea 1: ‘overlast door jongeren die teveel drinken’. Deze zin is heel stigmatiserend. 

De jeugdraad zou dit dan ook graag verwijderd zien. Volwassen die teveel drinken 

veroorzaken namelijk ook overlast. 

 

Voorstel van overeenkomst: 

Er zijn bedenkingen bij het derde punt in de overeenkomst waarbij geen 

uitzonderingen worden toegelaten op evenementen  waarbij meerdere organisaties 

drank verkopen.  

De opmerking wordt gemaakt dat de ‘laat-avond winkels’  steeds in overtreding zijn 

tijdens deze evenementen. Het probleem is dat dit alcoholbeleid niet opgelegd kan 

worden aan handelaars en winkels. Er kan worden onderzocht wat de mogelijkheden 

zijn (bijv. tijdelijk verbod op het schenken van sterke dranken). 

 

Een tweede (en grote) bedenking die gemaakt wordt bij dit punt: Deze regeling zorgt 

ervoor dat verenigingen geen sterke drank kunnen aanbieden aan een breder publiek, 

bijv. jenever op het Druivenfestival. De bedenking wordt gemaakt dat de 

communicatie en het contact tussen de verschillende verenigingen goed genoeg is dat 

er goede afspraken kunnen worden gemaakt op dergelijke activiteiten. Vroeger werkte 

dit altijd, de jeugdraad ziet niet in waarom dit nu ineens wel een probleem is. De 



jeugdraad acht dit punt onnodig. Het invoeren van deze regeling kan net stof tot 

discussie oproepen. Waarom een probleem maken van iets dat er geen is. 

 

De redenering wordt gemaakt dat elke vereniging al zijn uitzondering heeft (cocktail 

op eetfestijn, jenever op druivenfestival, … ) De financiele gevolgen zijn te groot om 

deze regel zomaar door te voeren. De jeugdraad adviseert om dit punt te laten vallen, 

met de bedenking dat er steeds actief gezocht moet worden naar ‘gezondere’ 

alternatieven. 

 

Ook ligt de nadruk voor de jeugdraad te weinig op sensibilisering. De verwachtingen 

worden hier te weinig vervuld.  

Het alcoholbeleid in zijn huidige vorm legt alle verantwoordelijkheid bij de 

verenigingen. De gemeente zelf neemt te weinig initiatief  om zelf aan sensibilisering 

te doen. 

 

 

5. Nieuws van het dagelijks bestuur 

- Het afscheidsetentje is eindelijk geprikt! Zaterdag 7 december, uur en locatie 

nog te bepalen! 

 

- Zondag 11 november afspraak om 12.00u aan het lindenhof voor 

11.11.11 etentje. 

 

- Jeugdraad heeft de eerste shift op de 11.11.11-fuif: 22.30u tot 00.00u! Allen 

aanwezig! Ook de vvk-kaarten worden uitgedeeld. Zoveel mogelijk verkopen is 

de boodschap! Bedoeling is dat mensen ook retro gekleed komen! 

 

Jan: 5 

Diederik: 5 

Kamiel: 5 

Karel: 5 

Ellen: 5 

Sylvia: 5 

Karlien: 5 

Joy: 5 

Rhania: 5 

Chresten: 5 

Tashie: 5 

Shawn: 5 

 

- Herinnering aan scouts en chiro: voorstel voor €800 moet zo snel mogelijk 

binnen. Scouts koopt balken, chiro denkt na.  

 

 

 



6. Nieuws van de schepen 

Joris is uitgepraat! 

 

 

7. Nieuws van de jeugddienst 

- 500 palletjes van de jeugdraad: wat mee doen? Uitreiken als prijs voor de 

zoektocht van 11.11.11. Een maand later de rest aan de verenigingen uitdelen 

- Jeugdfonds: nog tijd zat materiaal. Niet enkel nog tijd zat materiaal, maar ook 

algemener sensibiliseringsmateriaal, jeugddienst en DB hakken hier de knoop 

door. 

- Nog tijd zat banners Nerorock: bij Jo Portois. 

- Busvervoer oudejaar: belbus standplaats sporthal. 

 

 

8. Varia 

Joy: iedereen is uitgenodigd op zaterdag 23 november in de eekhoorn voor Joy haar 

dikke boitte! Chapeau! Voorverkoop beschikbaar bij Joy! 

 

Kamiel: 16/11 corefeestje in Phobos, 23/11 Movember, 31/12 nieuwjaarfeestje 

 

Rhania: 17/11 brochettenfestijn, liefst reserven 

 

Sylvia: 14/11 lezing over sociale media in GC Felix Sohie, inkom €4, 20.00u in zaal 

Bakenbos 

 

VOLGENDE VERGADERING 4 DECEMBER!! 

 

 

 

 


