
    
 
 

Verslag jeugdraad 8 januari 2014 

 

 

 

Aanwezig: Rhania, Sara, Sylvia, Chresten, Maarten, Thomas, Karel, Kamiel, Joris, 

Ben. 

Afwezig: Inneke, Tashie, Karlien, Ellen, Tiffany 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

2.1 Hangjongeren 

Morgen, 09/01, vind er een nieuwe vergadering plaats van de werkgroep hangman, 

met politie, gemeente, jeugddienst, jeugdraad en de opstarters van de petitie. De 

jeugdraad heeft deze vergadering voorbereid. 

 

Op 5/12 vond er een buurtoverleg plaats voor de bewoners rond het Mariën speelveld. 

Jammer genoeg werd slechts een deel van de buurtbewoners uitgenodigd. Door het 

verspreiden op sociale media en hoeilander.be zijn er echter wel een hoop 

‘ongenodigde gasten’ komen opdagen. 

 

De vergadering was productief. Het politioneel kader kwam aan bod. Ook kregen de 

mensen even de kans om hun gal wat te spuien en kritiek en opmerkingen te uiten.  

Op 13/02 vind er een nieuwe infovergadering plaats voor de buren. 

Ideeën, meningen zijn steeds welkom! 

 

3. Jeugdfonds 2013 

Er wordt nagedacht over een project rond Mariën. 

Ben vraagt een uitstel tot besluit, de jeugdraad start een werkgroep jeugdfonds die, in 

samenspraak met de werkgroep hangjongeren, een concreet voorstel uitwerkt. 

 

Werkgroep jeugdfonds: Rhania, Ellen(?),Tiffany(?)  

 

Andere ideeën: jeugd en cultuur (naar analogie van de zalige zondagen), project met 

de scholen, enz..  



 

4. Evaluatie Kerstmarkt (nocturne) 

Scouts was volledig uitverkocht en dus best tevreden. Zij zijn erg ecologisch bezig 

(geweest). Het brandhout voor het kampvuur was doorweekt en stak vol nagels, wat 

niet echt verantwoord is. Verder heeft de scouts ook geen behoefte meer om een 

verantwoordelijkheid op te nemen tijdens de kerstmarkt. Ook de chiro was tevreden. 

 

Er was geen duidelijke communicatie wat betreft afbraak ed. Ook waren er geen 

zijkanten aan de partytentjes zoals wel beloofd werd. Volgens Sylvia was er in de late 

uren geen eindverantwoordelijke aanwezig, of heeft die zijn taken niet opgenomen. 

Voorbereidingsvergadering was enkel Groene Dal en Phobos aanwezig, maar deze was 

niet bijster interessant.  

 

Het gaat vooral ook om kleine dingen, zoals bijv. het mankeren van vuilniszakken 

voor de verenigingen, de schaatsen van de schaatsbaan waren heel bot, de 

schaatspiste stond bol, … . 

In de Hier Hoeilaart stonden de openingsuren van de kerstmarkt, in praktijk bleek 

echter dat de kerstmarkt voor het merendeel van de tijd gesloten was. 

 

De jeugdraad blijft van mening dat de schaatsbaan, en de duur van de kerstmarkt, te 

ambitieus en duur is voor een dorp als Hoeilaart. 

Jan, Sylvia en Thomas gaan aanwezig zijn op de evaluatievergadering en brengen 

verslag uit. Naar volgend jaar toe wordt er over nagedacht of het waardevol is voor de 

verenigingen om deel te blijven nemen aan de kerstmarkt.  

 

Een positieve bemerking is dat, dankzij Sylvia, de Nog Tijd Zat- campagne ook 

aanwezig was op de kerstmarkt. 

 

5. Meifeesten 2014 

Wakkere Burger – initiatief om adviesraden beter te doen werken. Op aanvraag van 

de sport- en cultuurraad. De jeugdraad zelf heeft hier niet echt nood aan. Wordt 

vervolgd! 

 

Blueprint vzw heeft de organisatie van de Highland Games uit handen gegeven. De 

organisatie hiervan is overgenomen door Doenderfolk vzw, de oorspronkelijke 

organisator. Met als doel om de meifeesten te stroomlijnen en verder uit te bouwen. 

 

De bedoeling blijft echter wel om de organisatie van de meifeesten in samenwerking 

te doen met de verschillende adviesraden. Doenderfolk vzw zal dan ook binnenkort 



een vergadering organiseren met de adviesraden. Wat betreft de normale werking 

voor de jeugdraad zullen er weinig veranderingen zijn. Enkel de shiftindeling en 

drankopbrengsten zullen opnieuw besproken worden. De jeugdraad voorziet wel nog 

in randanimatie (werkgroep meifeesten: Maarten en Sara). Meer info volgt! 

 

6. Nieuws van het dagelijks bestuur 

De aanvraag van het meivuur is goedgekeurd, het Meivuur verhuist volgend jaar naar 

Kamp Kwadraat. 

 

Jeugdraad Overijse wilt graag samen eens gaan eten. Rhania vind dat een puik plan. 

Er lijkt wel wat animo om dit te doen. Diederik volgt op! 

 

7. Nieuws van de schepen 

De werkgroep alcoholbeleid zal opnieuw samenkomen om de laatste plooien glad te 

strijken en eventueel nieuwe punten op te nemen in het nieuwe beleid, waaronder de 

puntjes van de jeugdraad. 

 

De jeugddienst maakt een bestek op en gaat op zoek naar een architect voor de 

renovering van JC Koldam. 

 

8. Nieuws van de jeugddienst 

 

Op 9/2 vind er een brandoefening plaats in de Joengele  

 

Ben overloopt een lijstje met defecten opgelijst door Elsa. Chiro en Scouts volgen op. 

De opmerking wordt gemaakt dat de voordeur defect is en het vermoeden leeft dat 

‘randoms’ binnen kunnen in de Joengele en deze defecten veroorzaakt hebben. 

 

Er is een probleem met de rokers in de Joengele, er is nood aan een oplossing voor 

het peukenprobleem. De groepsleiding moet hier een gepaste oplossing voor zoeken.  

 

9. Varia 

Toonmomentje Nog Tijd Zat materiaal. 

 

Het Meivuur: 14/03  is het dj-contest in JC Koldam. Het flying jeugdraadteam wordt 

opgeroepen om een shiftje te komen draaien!  

 

 


