
 

    

 

 

 

 

Aanwezig: Lucie, Robin, Isaac, Ruben, Diederik, Nick, Laura, Lise, Marine, Lien, 

Rhania, Jason en Ben. 

Verontschuldigd: Karel, Maarten, Sylvia, Rani en Joris. 

Afwezig: 

 

Verslag Jeugdraad 07/12/2016  

 

0. Bezoek van Eric Kumps van de milieudienst – toelichting kampterrein 

Halan Cauter 

Eric van de milieudienst geeft een presentatie over de plannen en stand van zaken 

van het kampterrein Halan Cauter. Hij legt uit welke wijzigingen nog zullen worden 

gedaan aan het kampterrein en doet de timing en het budget uit de doeken. Na afloop 

krijgt de jeugdraad de kans om opmerkingen en vragen te stellen. 

 

Nick stelt de vraag of een BBQ uit gegoten beton niet beter of goedkoper is dan de 

inox BBQ uit het voorstel. Hij stelt zich de vraag of de inox versie duurzaam genoeg 

is. Een groot voordeel aan de inox BBQ is dat deze volledig afsluitbaar is en dus ook 

enkel gebruikt kan worden door huurders die over de sleutel beschikken. De 

jeugdraad ziet het niet meteen zitten om zelf een BBQ te bouwen. 

 

Ruben merkt op dat er op dit moment nog geen aandacht is besteed aan toegang tot 

het terrein om materiaal te lossen. Zeker als er wordt nagedacht over verblijven van 

langere periodes is er nood aan een soort laadkaai om materiaal ter plaatse te krijgen. 

Dit kan misschien via de Willem Degreefstraat gebeuren? 

 

Robin stelt de vraag of er wel voldoende wc’s voorzien zijn. Ben legt uit dat de 

hoeveelheid wc’s bepaalt is op een capaciteit van 100 personen.  

 

Eric polst bij de jeugdverenigingen of zij het zouden zien zitten om mee te helpen met 

de aanleg van de groenbuffer. In samenspraak met ANB zouden er dan putten kunnen 

worden gegraven zodat de kinderen de bomen kunnen planten. De jeugdverenigingen 

en jeugdraad vind dit een uitstekend idee en wil zeker meewerken! 



 

 

Eric maakt van de gelegenheid gebruik om reclame te 

maken voor de zwerfvuilactie, die gaat door op 18 

maart 2017. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

 

2. Overlopen van werkgroepen  

- Kerstmarkt 

Het programma staat zo goed als vast. De indeling van wie in welke chalet zal zitten 

wordt vanavond beslist op de standhoudersvergadering. Ook wie wat zal verkopen zal 

daarop beslist worden. 

Nick zal zelf niet aanwezig zijn op vrijdagavond dus de eindverantwoordelijkheid zal 

door een andere hoofdleider van scouts en chiro gedragen worden. 

 

Lientje is nog volop bezig met de programmatie voor het weekend op punt te zetten, 

deze wordt deze week verder op punt gezet. Het wordt geapprecieerd dat Lientje 

zoveel tijd en moeite steekt in de organisatie. 

 

Er is momenteel nog een discussie aan de gang over het al dan niet schenken van 

Kelleborrel. Technisch gezien is het geen sterke drank, maar het wordt wel beschouwd 

als jenever zal waarschijnlijk dus niet toegelaten worden. 

 

- Ontbijtfilm 

Lien heeft goed nieuws! Ze heeft aan Rein, de voorzitter van GROS, gevraagd of ze 

ook dit jaar willen samenwerken voor de ontbijtfilm. Rein heeft het voorstel op de 

GROS besproken en ze zijn opnieuw bereid gevonden om de ontbijtfilm te 

ondersteunen op voorwaarde dat er fairtrade producten worden aangeboden op het 

ontbijt. 

 

De opbrengst zou gaan naar de aankoop van medisch materiaal om aan de studenten 

mee te geven die naar Afrika trekken voor hun stage, hetzelfde project als wat Rani 

en Lorre vorig jaar deden. 

 



 

Er zijn héél veel afwezigen, dus alle jeugdraders die niet 

gaan skiën of moeten werken worden verwacht! Er 

wordt nagedacht aan extra helpende handen.  

 

In het geval dat de studenten zouden vertrekken voor dat de ontbijtfilm plaatsvind 

wordt afgesproken dat de jeugdraad hetzelfde bedrag als vorig jaar voorschiet. 

 

- Meivuur 

 Rhania is enkele weken terug naar de vergadering van het Meivuur geweest. 

Jeugdraad Overijse heeft hetzelfde standpunt ingenomen als jeugdraad Hoeilaart. Zij 

zijn niet meer bereid om zo’n grote organisatie te dragen.  

 

Desondanks werd er beslist om het Meivuur toch nog te laten doorgaan. Het idee zou 

zijn om het Meivuur in de markthallen van Overijse te organiseren. Het grote voordeel 

hieraan is dat er geen grote opbouwperiode meer aan vooraf moet gaan en dat de 

markthallen reeds voorzien zijn van alle materiaal en voorzieningen. De organisatie 

zou zich dus beperken tot het vullen van de shiftenlijst en helpen met het opkuisen. 

 

Er zal maar een gelimiteerd aantal tickets worden aangeboden om het evenement 

kleinschalig te houden. Bedoeling is om met een nieuwe adem te herbeginnen en het 

Meivuur te doen evolueren naar een nieuw evenement. 

 

Lise en Rhania blijven deelnemen aan de vergaderingen voor Hoeilaart en houden ons 

op de hoogte! Noteer dus alvast 30 april in je agenda! 

 

 

- Dagje vorming 

De werkgroep moet nog in actie schieten. Rhania begint vanaf nu met stalken zodat 

ze zeker op tijd beginnen. 

Het idee zou zijn om een workshop te koppelen aan een leuke teambuildingactiviteit. 

Hierbij werd al gedacht aan een escaperoom. 

 

 

- Bedanking vrijwilligers  

De werkgroep heeft hiervoor nog geen voorstel en komt binnenkort samen! 

 



 

Diederik lanceert het idee om samen met alle 

vrijwilligers een wandel –of fietstocht te organiseren 

naar Halan Cauter. Als het kampterrein dan af is kan er 

een BBQ worden georganiseerd of een picknick. Kan eventueel gekoppeld worden aan 

een afterparty in JH Phobos.  Op die manier kunnen we iedereen laten kennismaken 

met het kampterrein (en de buren). 

 

- Jeugdraadweekend 

Laura en Maarten hebben al samengezeten en hebben een locatie gevonden. Datum: 

4 maart 2017! Ben laat de werkgroep weten welk budget er beschikbaar is. Naast 

budget wordt er gerekend op een eigen bijdrage van ong. €20 per persoon. 

 

3. Nieuws van het DB  

Het DB merkt op dat de werkgroepen dit jaar wat moeite hebben om in actie te 

schieten. De werkgroepen hebben wel degelijk een nut en het zou fijn zijn als 

iedereen hier zijn/haar verantwoordelijkheid in opneemt. Anders moet het DB en Ben 

hier al te vaak achter zitten, wat niet altijd even fijn is. 

 

Ben zet nog eens een overzicht van de werkgroepen in het verslag + de leden van die 

werkgroepen. 

  

4. Nieuws van de schepen 

Joris heeft zich verontschuldigd voor de vergadering. De jeugdraad wil graag 

benadrukken dat ze van hun schepen verwachten dat hij aanwezig is op de 

vergaderingen. Ze merken op dat Joris dit werkjaar al vaker afwezig is geweest dan 

aanwezig en zouden het fijn vinden moest hij frequenter aanwezig kunnen zijn. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- Advies nieuwe tarieven vakantiewerking: Na het aanpassen en 

vergemakkelijken van de loonstructuur voor animatoren heeft de dienst vrije 

tijd nu een nieuw voorstel om de tarieven voor ouders te herstructureren en 

drastisch te vergemakkelijken. Met de huidige tarieven zijn er 9 

prijscategorieën per werking. 4 van de 5 werkingen hebben elk andere tarieven. 

Dit alles maakt het zeer moeilijk om de tarieven in te stellen in het online 

ticketingsysteem. Iets dat nu erg veel tijd en energie vraagt van het personeel. 

Bovendien zijn de tarieven erg ingewikkeld, wat communicatie naar de ouders 

toe ook bemoeilijkt. 



 

In het voorstel dat de dienst vrije tijd voorlegt 

worden de verschillende tarieven herleid naar 2 

prijscategorieën.  Een prijs voor mensen uit 

Hoeilaart en een prijs voor mensen die niet uit Hoeilaart komen. Er wordt ook 

een algemene prijsverlaging doorgevoerd zodanig dat de ouders geen meerkost 

hebben bij de aanpassing van de tarieven. In plaats van 4 verschillende 

tarieven zullen er nu 2 tarieven zijn: 1 voor de speelpleinwerking en 1 voor de 

TNT, Grabbelpas, Sportvedetten en Sportmania. 

De jeugdraad kan zich vinden in het voorstel en geeft een positief advies voor 

wat de aanpassing van de tarieven betreft. Het voorstel zal op de 

gemeenteraad van december worden behandelt.  

 

- Bevraging Het Leen: Na de uitbreiding van het speelterrein Park en het 

Mariënterrein wil de gemeente in 2017 opnieuw een buurtspeeltuintje realiseren 

in Hoeilaart. Bedoeling is om volgend jaar in de wijk Het Leen een speeltuintje 

te ontwikkelen. De jeugddienst heeft een korte bevraging opgesteld die in 

december naar de buurtbewoners zal worden verzonden. Op basis van de 

resultaten zal er een leuke speeltuin ontworpen worden voor de wijk en de 

omliggende straten. 

 

- Buitenspeeldag: Net als vorig jaar organiseert de gemeente opnieuw een 

Buitenspeeldag. Deze gaat door op woensdag 19 april 2017, de woensdag na 

de Paasvakantie. 

 

- RvB: overnachten in lokalen: Ben brengt de jeugdraad op de hoogte van het 

voorstel van de rvb om de brandweer uit te nodigen om een brandverslag te 

maken van de Joengele met het oog op overnachtingen. Indien de Joengele 

voldoen aan de eisen om overnachtingen mogelijk te maken zou de rvb willen 

bekijken of en hoe ze overnachten voor de eigen en externe groepen 

makkelijker kan maken. Op termijn betekent dit dan ook dat er moet nagedacht 

worden hoe de overnachtingen logistiek opgevolgd kunnen worden, welke 

afspraken er gemaakt dienen te worden, welke frequentie gehanteerd wordt, 

waar de verantwoordelijkheden liggen en welke prijszetting gehanteerd zal 

worden. Het is geenszins de bedoeling om de lokalen frequent te verhuren, 

maar het zou eerder gaan om sporadisch overnachten mogelijk te maken. Dit 

alles moet zo georganiseerd worden dat de eigen werking van de 

jeugdverenigingen er niet onder te lijden heeft. 



 

 

6. Varia  

Robin heeft onlangs de bevraging van Open VLD 

doorgenomen en merkt op dat het voorstel om ’s nachts de straatverlichting te doven 

in zijn ogen niet erg doordacht is. Het voorstel zou zijn om vanaf 23u de 

straatverlichting volledig te doven. Robin merkt op dat dit toch wel erg vroeg is en dat 

dit, zeker in de weekends, potentieel gevaarlijke situaties kan creëren. Diederik merkt 

op dat er een aantal straten wel verlicht zouden blijven en stelt voor om na te vragen 

om welke straten het zou gaan. Vooral naar de zwakke weggebruikers toe ziet Robin 

veel risico’s voor deze maatregel.  

Nick merkt op dat het misschien een beter idee zou zijn om de straatverlichting te 

vervangen met energiezuinige LED-verlichting. De jeugdraad deelt zijn ongerustheid. 

Ben stelt voor om zich te informeren bij de technische dienst en het schepencollege 

naar de concrete plannen mbt dit voorstel. De jeugdraad formuleert een advies waarin 

het zijn ongerustheid uitdrukt. 

 

De Chiro heeft nog geen factuur ontvangen voor de vervanging van de scoutsloper. 

Ben kijkt na bij de financiële dienst.  

 

Marine stelt de vraag of de verloren sleutels van de Joengele toch niet vervangen 

kunnen worden. Zowel scouts als chiro merken op dat er in het verleden veel sleutels 

verdwenen zijn en dat zij daar nu de gevolgen van dragen. Het gebrek aan sleutels 

begint schrijnend te worden en bemoeilijkt de werking van de verenigingen. Ben haalt 

aan dat de secretaris zijn akkoord moet geven voor de vervanging van sleutels en dat 

hij dat tot op heden niet toelaat voor de Joengele. Het gevoel hierbij is dat er te 

onverantwoordelijk wordt omgesprongen met de sleutels. Ben raad aan om een brief 

te schrijven richting het college waarin ze de situatie omschrijven en aanhalen dat het 

sleuteltekort hun werking in het gedrang brengen.  

 

Diederik haalt aan dat Karel en Kamiel op dit moment nog lid zijn van de raad van 

beheer maar dat zij op dit moment geen tijd hebben om daar actief aan deel te 

nemen. Ook zijn zij niet meer actief in het jeugdhuis en zouden ze dus best vervangen 

worden. Robin en Isaac stellen zichzelf kandidaat om de gebroeders Van Assche te 

vervangen. De jeugdraad maakt de nodige adviezen op ter vervanging van Karel en 

Kamiel. 

 

 


