
 

Jeugdraad 8 januari 2020 
 

Aanwezig:  Nick, Ian, Laura, Janne, Sofie, Anne, 

Marine, Jason, Isaac, Charlotte, Rani, Pieter en Ben 

Verontschuldigd: de rest 

Afwezig: / 

 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Nieuws van de schepen 

Pieter haalt het vuurwerk aan dat tijdens oudejaarsnacht werd afgestoken. 

Vuurwerk afsteken mag enkel als je daarvoor een vergunning aanvraagt bij de 

brandweer. Zo een vergunning is enkel om thuis vuurwerk af te steken. 

 

Dit jaar werd er heel veel vuurwerk afgestoken op het gemeenteplein, al dan niet 

door mensen met vergunning. Dat gebeurde heel chaotisch, met onder andere 

jongeren die vuurpijlen over de grond lieten schieten. Aangezien er toch ook 

mensen met kinderen naar het gemeenteplein trekken om naar het vuurwerk te 

kijken levert dit toch wat gevaarlijke situaties op. 

 

Het college vraagt of de jeugdraad een idee heeft hoe dit in de toekomst op een 

veiligere manier kan verlopen. Verbieden is niet meteen een optie, maar ideeën 

om het beter en veiliger te laten doorgaan zijn zeker welkom. 

 

De jeugdraad vreest dat net het feit dat het niet mag voor velen de drijfveer is 

om vuurwerk af te steken, waar en wanneer het niet mag. Voor de aanloop van 

nieuwjaar extra inzetten op sensibilisering en informeren lijkt een goed idee, 

maar de vraagt blijft of dit effect heeft bij de beoogde mensen.  

 

Een boete uitschrijven is heel moeilijk aangezien je iemand op heterdaad moet 

betrappen, maar het kan wel een goed idee zijn om iedereen die een vergunning 

aangevraagd heeft een brief te bezorgen om hen te bedanken voor de aanvraag, 

maar hen te wijzen op het feit dat vuurwerk niet in het openbaar mag afgestoken 



 

worden. Ook een schrijven richten naar de mensen 

die die avond gecontroleerd werden door de politie 

lijkt een goed idee. 

 

Veel jongeren steken vuurwerk af uit verveling, mocht er een evenement zijn 

waar iedereen naartoe kan zouden ze dat misschien niet meer doen.. De 

jeugdraad pikt het idee om een nieuwjaarfuif te organiseren! 

 

3. Solidariteitsactie – Ontbijtfilm  

Werkgroep: Polle, Isaac, Anne en Charlotte. 

 

Frozen 2 is nog niet beschikbaar op dvd, het zal The Lion King worden. Ben 

bezorgt de lijst van  ticketkopers aan de werkgroep, zij sturen een mail met de 

vraag of de Lion king ook ok is. Indien niet moeten ze terugbetaald worden. 

 

De werkgroep past het event aan en maakt een nieuwe affiche en deelt ze zo 

snel mogelijk op facebook. 

 

o Ticketverkoop 

Tickets zijn online te koop op de website van GC Felix Sohie. 

 

o Goed doel  

Leef Foundation, voorgesteld door de GROS. Een Hoeilaartse vrouw uit de GROS 

komt een korte presentatie geven. Anne vraagt na of ze haar eigen laptop kan 

meenemen. 

 

o Film bestellen  

Mailtje gestuurd voor The Lion King, moet nog bevestigd worden. 

 

o Sponsoring 

 Delhaize 

 Wereldwinkel 

 Vandervaeren moet nog aangevraagd worden. 

 

 



 

o Shiften  

Hoe laat afspreken? 8.00 uur iedereen ter 

plaatse. Indien er veel groepen zijn zou het iets 

vroeger kunnen worden.  

 

Wie kan er niet zijn: Robin 

 

Tijdens de middag houden we jeugdraad februari! 

 

o Techniek 

Ben spreekt af met de technieker dat alles klaar staat voor de film. Hij vraagt 

ook een micro voor de presentatie. 

 

Hij vraagt wanneer de sleutel opgepikt mag worden. 

 

o Tweede film in de namiddag 

We organiseren een tweede film om 14u30 voor scouts en chiro. Zij kunnen dan 

voor €4 p.p. deelnemen en er een groepsactiviteit van maken. We voorzien een 

snack voor de kinderen, maar geen ontbijt meer. 

 

De werkgroep vraagt na aan de wereldwinkel of ze zakjes chips gesponsord 

kunnen krijgen om bij de tweede film uit te delen. 

 

4. Nieuws van de jeugddienst 

- Evaluatie eindejaarsvervoer 

De bus was super, heel vriendelijke chauffeur. Op voorhand gereserveerd en de 

bus was perfect op tijd. De centrale dispatch werkte heel vlot. Een groep werd 

zelfs aan Hermann-Debroux afgezet, iedereen blij! 

Totaal aantal vervoerde mensen: 

- Hoeilaart : 68 

- Huldenberg : +/- 55  

- Overijse : +/- 55 

- Tervuren : 39 

 

 



 

5. Varia 

De scouts heeft de vraag gekregen of de 
jeugdverenigingen eens langs kunnen komen in de 
Sint-Clemensschool om de kinderen spelletjes te 
leren. Lijkt wel een leuk idee om dit in het kader 
van de dag van jeugdbeweging te doen?  
Hoofdleiding polst is bij hun leidingsploeg of en wanneer ze het zouden zien 
zitten, Sofie polst eens bij de stuurgroep. 
 
Voorlopig nog geen nieuw over de brug over de IJse, maar het bestuur is op de 
hoogte en werkt aan een oplossing. Ook de mobiliteitsraad zou hier rond een 
advies werken.  
 
Aanvragen voor zaalverhuur in het SJC mogen al naar 
reserveringen@hoeilaart.be gestuurd worden. 
 
 

mailto:reserveringen@hoeilaart.be

