
 

    
 

Jeugdraad 7 oktober 2020 
 

Aanwezig:  Robin, Rani, Jason, Pauline, Wietse, Sofie, Ian, Senne, Bauke, Janne, 

Charlotte, Anne, Isaac, Nick Pieter en Ben. 

Verontschuldigd: Marine, Marinne, Jules 

Afwezig: / 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Goedgekeurd! 

 

2. Nieuws van het DB  

Advies uit 2009 mbt het plaatsen van camera’s wordt opnieuw bovengehaald (zie 

bijlage). Isaac geeft aan dat het advies wat hem betreft nog steeds actueel is. Hij 

vraagt aan Pieter hoe het zit met privacy en gezichtsherkenning in deze beelden. In 

hoeverre is die software ook hier mogelijk? Pieter haalt aan dat dit type software te 

duur is en niet van toepassing is voor Hoeilaart.  

 

Pieter verduidelijkt dat er nu een reglement is goedgekeurd voor de plaatsing van de 

camera’s, hij wil ook benadrukken dat het gaat om verschillende vormen van overlast, 

niet enkel gefocust op jeugd of jongeren. Ook drugs dealen en sluikstorten zijn 

vormen van overlast waar ze op willen focussen. Enkel wanneer er melding gemaakt 

wordt kunnen camerabeelden geconsulteerd worden. Er is geen continue zicht op de 

beelden die gefilmd worden.  

 

Pieter haalt aan dat er naast de camera’s ook andere ingrepen uitgevoerd zijn zoals 

de opruim van gekende zones waar drugs verstopt werden of frequent werd sluik 

gestort. Ook de aanwerving van de jeugdopbouwwerker kadert hier in. 

 

De politie heeft al een aantal dossiers naar de rechtbank gebracht, maar deze werden 

telkens geseponeerd wegens onvoldoende sterk. Camerabeelden zouden in die 

dergelijke dossiers sterker zijn en kunnen leiden tot vervolging. 

 



 

We kunnen ons vinden in het gebruik van de camera’s zoals 

voorzien, maar willen waken over ‘misbruik’ mbt privacy en 

registreren. De jeugdraad vraagt om blijvend in het dossier betrokken te worden. 

 

3. Nieuws van de schepen 

- Corona-nieuws 

Pieter hoort veel over de beleving van corona in zijn generatie en oudere generaties. 

Hij wilt graag polsen bij de jeugdraad hoe zij die ervaren. Hij haalt aan dat onder 

andere de beslissing om Pelouse Douce te annuleren en de keuze om vanavond 

digitaal te vergaderen zeer wijs waren.  

 

Charlotte keert de vraag om en vraagt aan Pieter in hoeverre de gemeente staat 

tegenover het organiseren van zaken. Nu hadden ze bij Pelouse Douce het gevoel dat 

de gemeente vooral wil stimuleren om zaken te organiseren. Pieter haalt aan dat ze 

blij zijn dat er zaken georganiseerd kunnen worden binnen een veilig kader. Hij was 

verrast met de keuze om te annuleren, maar had na de uitleg alle begrip voor de 

keuze. Robin begrijpt het standpunt van de gemeente dat ze stimuleren om zaken te 

organiseren.  

 

Pieter haalt aan dat hij en de diensten met veel plezier advies willen geven, maar dat 

ze in het geval van Pelouse Douce niet gevraagd zijn geweest. Alles kan altijd in 

overleg besproken worden.  

 

Jason haalt aan dat hij de verstrenging van de maatregelen wel verwacht had. Hij 

merkt op dat de afgelopen periode het virus ook dichter en dichter begon te komen, 

zowel in het uitgaansleven in de stad, als in Hoeilaart en bij leeftijdsgenoten. Er is wel 

begrip voor de maatregelen.  

 

Anne haalt aan dat volgens haar de vriendengroep zich niet strikt houdt aan de regels. 

De mensen vanuit het jeugdwerk zien elkaar vaak in grote groep. Dat zijn vaak 

dezelfde mensen, maar de groep is zo goed als altijd groter dan wat de richtlijnen 

bepalen. Isaac geeft aan dat dit inderdaad het heersende gevoel is binnen de jeugd in 

Hoeilaart. Jongeren houden zich wel in qua deelnemen aan evenementen en uitgaan, 

maar wanneer ze afspreken is dat niet beperkt tot een bubbel van 5. 

 

Laura geeft aan het gevoel te hebben dat het een kwestie van tijd is voor iedereen 

besmet raakt. Anne haalt ook aan dat ze het gevoel heeft dat het virus is afgezwakt 



 

ten opzichte van de eerste golf, daardoor zijn jongeren wat 

gelaten over het risico tot besmetting. 

 

Pieter haalt aan dat het virus niet afgezwakt is of minder agressief is geworden, maar 

dat het momenteel vooral bij jongeren circuleert, die er beter tegen bestand zijn. Hij 

haalt aan dat contact met ouderen een groter risico inhoudt. 

 

Sofie geeft aan dat in haar omgeving veel jongeren de regels beu zijn en zich niet 

meer aan de regels mbt contacten houden. Isaac treed haar bij en geeft aan dat 

jongeren ook de realisatie hebben dat de regels niet te handhaven zijn. Je kan er niet 

op betrapt worden als je de regels niet volgt. Jongeren staan niet stil bij wat er in de 

toekomst kan gebeuren en leven veel meer in het nu. Ten tijde van de lockdown kon 

je beboet worden als je in het park ging rondhangen, die strikte opvolging is er nu 

niet meer. 

 

Pieter haalt aan dat de gevolgen hiervan zich waarschijnlijk zullen vertalen in een 

verdere beperking van het vrijetijdsleven.  

 

4. Nieuws van de jeugddienst 

- Advies corona-reglement + adviesvraag 

Zoals vorige maand besproken op de jeugdraad is er een adviesvraag gelanceerd voor 

het corona-reglement. Ben ontving geen opmerkingen of voorstellen tot aanpassing. 

De belangrijkste punten in het regelement; 

 

o Het geld dat via dit reglement beschikbaar wordt gemaakt is voor alle 

verenigingen en wijkcomités in Hoeilaart.  

o De jaarlijkse subsidie voor de verenigingen blijft behouden. Indien een 

vereniging dit jaar minder subsidies zou ontvangen vanwege corona, dan 

krijgen ze uitzonderlijk hetzelfde bedrag als het voorgaande jaar.  

o Er wordt geen huur aangerekend voor het gebruik van gemeentelijke 

infrastructuur en dat tot de zomer van 2021. Zalen kunnen dus gratis 

gehuurd worden, mits beschikbaarheid! 

o Subsidie die verlies dekt van activiteiten die je organiseert, tot €1500. 

Aanvragen voor jeugd worden beoordeeld door Ben, Ben’s baas, Pieter 

en Marijke van de dienst Vrije Tijd. Je zal bij de organisatie van een 

activiteit de garantie hebben dat je geen verlies kan maken. 



 

o Noodfonds voor verenigingen die op de rand van 

faillissement staan, hopelijk niet nodig natuurlijk.  

 

Extra ondersteuning die ook voorzien wordt vanuit de gemeente; 

o Er komt tijdelijk een extra personeelskracht ter ondersteuning van de 

verenigingen 

o De uitleen van materiaal wordt gratis en het beschikbare materiaal wordt 

uitgebreid (onder andere partytenten, een wc-wagen) 

o Extra promo van activiteiten van de verenigingen 

o Een pakket met veiligheidsmateriaal (mondmaskers, alcoholgel, enz..) 

voor de verenigingen (verdeling volgt waarschijnlijk ergens in oktober) 

o Er wordt ook extra ingezet op vrijwilligersparticipatie en activatie.  

o ‘Corona-loket’ waar alle vragen en opmerkingen gebundeld en behandeld 

worden. Mensen of verenigingen met (aan)vragen mogen steeds mailen 

naar vrijetijd@hoeilaart.be (je mag Ben ook nog steeds mailen natuurlijk 

of in cc zetten!) 

 

De jeugdraad levert een positief advies af en heeft geen bijkomende opmerkingen. 

 

- Werkgroep buitenruimte Koldam 

Ben overloopt het plan en voegt het verslag toe in bijlage. Bedoeling is nu om er een 

mooi plan van te maken door een ontwerper. Daarna is het de bedoeling om advies te 

vragen aan de verschillende raden. Eens dat gebeurd is moet er een plan van aanpak 

gemaakt worden en een budgettering opgesteld worden. Het plan zou dan in de 

toekomst als leidraad gebruikt worden voor verdere ontwikkeling. De basis aanleggen 

zal zeker lukken, in hoeverre het plan uitgevoerd kan worden zal afhankelijk zijn van 

het financieel plaatje. 

 

Pieter haalt aan dat het heel goed is dat de jeugdraad hierin het voortouw heeft 

genomen.  

 

Isaac haalt aan dat andere ideeën nog steeds welkom zijn! Het plan afbreken mag 

uiteraard ook! Nick haalt aan dat het speelveld en het speelbos eventueel ook van 

plaats gewisseld kan worden omdat de hangheuvels heel complementair zijn met een 

speelveld voor events. Isaac vind het een goed idee om de heuvels een correcte 

schaal te geven zodat het gebied ook dienst kan doen als eventzone. 

 

mailto:vrijetijd@hoeilaart.be


 

 

5. Overlopen en verdelen van werkgroepen voor het 

nieuwe jaar 

De mensen die er vorige vergadering niet bij waren krijgen de kans om zich te 

engageren voor een of meerdere werkgroepen.  

 

- Dag van de Jeugdbeweging – 23 oktober 

o Laura, Marine, Polle   

De werkgroep komt samen op 8/10. Laura wilt de mening van de 

jeugdraad wat er kan of mag binnen corona-maatregelen. Koeken of iets 

dergelijks uitdelen met mondmasker en handschoenen zou het basis-idee 

zijn. Festivalbandjes blijven ook een leuk idee. Een pakketje maken lijkt 

een veilige optie, zakje met bandje, koek en sapje in gepresenteerd op 

een tafel.  

Aftoetsen met Chloë, de covid-coördinator. Ben bezorgt nog eens de 

contactgegevens.  

Voorstel van Sofie om de speelremorque te laten langsgaan bij beide 

scholen, is moeilijk om op deze datum te doen, maar kan in de toekomst 

wel overwogen worden los van de Dag van de Jeugdbeweging. 

 

- Dagje Vorming 

o Marinne, Sofie, Rani, Bauke 

- Bedanking vrijwilligers 

o Isaac, Ian, Nick, Wietse  

- Ontbijtfilm 

o Robin, Laura, Rani, Anne, Charlotte 

- JR-activiteit 

o In afwachting van corona 

- Voorbereid beleid 

o Isaac, Robin, Sofie, Pieter, Marinne 

- Sociale Media 

o Charlotte, Rani, Isaac 

 

De werkgroepen blijven onder voorbehoud van corona-maatregelen! 

 

 

 



 

6. Varia  

 

- Frigo jeugdhuis wordt volgende week geleverd! 

 

- Nick vraagt een update over Halan Cauter  

Pieter geeft aan dat er een projectfiche in opmaak is, bedoeling is om de 

bouwaanvraag in te kunnen dienen voor de constructie van de toegangsweg en de 

plaatsing van een toiletcontainer.  

 

- Jason is een boer! 

 

- Volgende keer ander programma voor digitaal vergaderen! 

 

- Het jeugdhuis zit met een lek, als het regent lekt het via de dampkap binnen in 

de keuken. Ben geeft het door! 

 

 

 

 


