
 

Jeugdraad 07/05/2014 

Aanwezig: Diederik, Kamiel, Thomas, Rhania, Sylvia, Karel, Ben, Ruben, Jan. 

Verontschuldigd: Joris, Joy, Chresten, Natascha, Sarah,  

Afwezig: Inneke, Tiffany, Ellen, Karlien, Maarten. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Kleine opmerking: De fuif van het Groene Dal was ook voor ouders, niet enkel voor 

oud-leerlingen. 

 

2.     Stand van zaken werkgroepen: 

2.2    Meifeesten 

Ook de speelpleinen gaan een shiftje meedraaien, wat betekent dat iedereen een half 

uurtje minder lang moet tappen! Driewerf hoera! 

 

11.00 tot 12.00: Jeugdraad 

12.00 tot 13.30: Chiro 

13.30 tot 15.00: Scouts 

15.00 tot 16.30: Phobos 

16.30 tot 18.00: Speelplein 

Vanaf 18.00: afbraak + restaurantje doen! 

 

Er moet nog volk voorzien worden voor de randanimatie! Elke vereniging voorziet 1 

persoon. Afspraak om 10 uur voor de opbouw. De hele jeugdraad MOET aanwezig zijn 

voor de opbouw!! 

 

2.3    Dagje Vorming: 

Diederik heeft nagekeken hoeveel een vorming rond brandveiligheid zou kosten. 

Tegen de volgende jeugdraad moeten de verenigingen aangeven hoeveel 

leiding/leden er aanwezig willen/kunnen zijn. De vormingen kosten namelijk nogal wat 

geld en het zou zonde zijn als hier geen respons op komt.  

 

Thomas haalt aan dat er beter geopteerd wordt voor de korte vorming, aangezien die 

van 6 uur nogal lang is. 

 

Bedoeling is om dit in de periode rond oktober te organiseren. De vorming wordt ter 

plaatse gegeven, dus niet in Hoeilaart. 

 



 

2.4    Meivuur: evaluatie 

De shiften van Hoeilaart zijn allemaal goed verlopen. Er werd weinig weggegeven en 

iedereen was op post. Een probleem blijft de vriendelijkheid naar de vrijwilligers toe, 

vooral bij de opbouw. Diederik en Ben zijn gaan opbouwen en werden er, jammer 

genoeg, niet altijd even vriendelijk ontvangen. Frustraties langs beide kanten zijn 

begrijpelijk. Maar er moet wel opgemerkt worden dat men oogst wat men zaait. Ben 

je vriendelijk naar vrijwilligers toe dan gaan zij ook graag komen, ben je dat niet dan 

sturen zij hun kat.. 

 

Het DB heeft aan het begin van het jaar beloofd om het engagement van Hoeilaart te 

verhogen naar het Meivuur toe. Dit jaar waren Kamiel en Jan de afgevaardigden. 

Aangezien Jan zal stoppen met het Meivuur is er dus een opvolger nodig. 

De vraag is of de hele jeugdraad zich kan vinden in dit engagement, dit zeker naar de 

toekomst toe. Want als dit niet het geval is moet de betrokkenheid van de jeugdraad 

worden besproken naar de toekomst toe. De aanwezige jeugdraadleden geven aan 

dat ze het Meivuur nog steeds een waardevol evenement vinden, het zou dan ook 

jammer zijn moest Hoeilaart hier niet langer zijn steentje in zou bijdragen. Deze 

vraag wordt uitgesteld naar de volgende jeugdraad, waarop het engagement van 

jeugdraad Hoeilaart beslist zal worden. 

 

3. Verantwoordingsnota 2013 

De verantwoordingsnota is nagelezen en besproken door de jeugdraad. Over het 

algemeen zijn er weinig of geen opmerkingen. De belangrijkste punten die in de nota 

voorkomen zijn: 

 Jeugdmobiel weg  

 Buurtspeeltuin leen niet doorgevoerd. 

 Besparing grabbelpas kerstvakantie. 

 Verdubbeling TNT.  

 Heropstart jeugdatelier. 

 Onteigeningsprocedure halan kouter. 

 Win je eigen fuif afgelast. 

 Overlegplatform niet georganiseerd (geen draagvlak – parallel 

gebruikersoverleg) 

 Heropstart hangman 

 

De jeugdraad formuleert een advies om eens na te gaan of de buurtspeeltuin van het 

Leen niet kan aangelegd worden door verschillende toestellen te combineren uit 

andere speelterreintjes. Er wordt aangehaald dat dit vroeger de denkpiste was voor 



de aanleg van speelterreintjes en dat dit voor het Leen misschien wel een goede 

oplossing kan zijn. 

Ook worden er vragen gesteld bij het jeugdatelier. De jeugdraad is zeer blij dat het 

atelier kan blijven voortbestaan, maar vraagt zich af of het in zijn huidige vorm zoveel 

goedkoper is dan vroeger? 

 

4. Nieuws van het dagelijks bestuur:  

Opvolging DB: Jan heeft de knoop doorgehakt, hij stopt volgend jaar met de 

jeugdraad. Dit betekent dus dat Diederik alleen overblijft. Er is dus nood aan vers 

bloed! Iedereen is welkom om Diederik te vervoegen! 

 

Heb je vragen bij wat het DB nu net inhoudt? Dan mag je die altijd aan Ben, Diederik 

of Jan stellen! 

 

Erkenningsreglement: 

Opmerkingen worden genoteerd en Diederik maakt hiervoor een advies op. 

 

5. Nieuws van de schepen 

De jeugdmobiel komt in juni aan en zal dus beschikbaar zijn voor de zomer! 

De jeugdraad is blij dat er een nieuwe bus komt en dat deze voor de zomer 

beschikbaar zal zijn. Ze betreuren het echter wel dat er niet geopteerd is voor een 

jeugdmobiel naar het voorbeeld van gemeente Overijse, waar dit een camionette is 

die gebruikt kan worden om materiaal te vervoeren. 

Ook wordt er gevraagd naar een overzicht van gebruik voor de bus. Aangezien het om 

de aankoop van een ‘jeugdmobiel’ gaat, krijgt jeugd dan ook voorrang op het gebruik 

ervan? 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

JC Koldam krijgt een nieuwe schommel, deze komt op de plaats van de oude, naast 

de kabelbaan. 

 

Aangekondigde controle: goede scores voor scouts en phobos, minder voor chiro, 

helaas. Schilderwerken moeten aangevraagd worden! Er komen nog twee controles dit 

jaar. De tweede aangekondigde controle zal begin juni plaatsvinden. De tweede 

onaangekondigde wordt.. ..een verrassing ;) 

 

Het advies van de jeugdraad aangaande de sport- en spelterreinen in centrum 

Hoeilaart is ontvangen door het schepencollege. Het college gaat akkoord met wat de 



jeugdraad stelt en voert momenteel een studie uit om te kijken of en waar ze een 

afdak kunnen plaatsen op het terrein Mariën. 

 

7. Varia 

Ruben: Problemen met busvervoer op het Meivuur – Reden: Problemen met 

buschauffeur. 

 

Sylvia haalt opnieuw aan dat het advies met een aanmaning naar de politie toe nog 

niet geschreven is en dit wel belangrijk is. De politie trekt zich uit de financiering van 

het busvervoer voor het Meivuur, wat niet echt een goede boodschap stuurt op vlak 

van sensibilisering. 

 

Thomas haalt een incident aan bij de Joengele waarbij een buur een steen op de auto 

van een van de leiding heeft gegooid. Het gaat vermoedelijk om een gefrustreerde 

buur, die bekend is bij scouts en chiro, maar dat kan jammer genoeg niet bewezen 

worden. Het is belangrijk om klacht in te dienen bij de politie, maar veel meer kan 

hier jammer genoeg niet voor ondernomen worden. 

 

Jan: enkele maanden geleden is er een nieuw alcoholbeleid opgestart, daar is sinds de 

laatste vergadering in februari niets meer mee gebeurd. Jan haalt aan dat het 

misschien geen slecht idee is om een advies te schrijven waarin de jeugdraad vraagt 

naar de stand van zaken in dit dossier. 

 

 


