
 

Jeugdraad 8 november 2017 

 

Aanwezig:  Sylvia, Karlien, Robin, Diederik, Lise, 

Anne, Lien, Rhania, Rani, Sander, Nick, Joris en Ben 

Verontschuldigd: Jason, Maarten, Isaac, Laura, Charlotte, Louise, Pauline en 

Marine 

Afwezig:  / 

 

0. infovergadering masterplan sport & jeugd 

Uiteenzetting gegeven door burgemeester Tim Vandenput, Kris Lahaye 

(diensthoofd technische dienst) en architecte Hanna Van Steenkiste. De 

uiteindelijke plannen worden voorgesteld, alsook de fasering van de werken. 

Achteraf krijgen de aanwezigen de kans om vragen te stellen. De presentatie 

met alle plannen wordt in bijlage met het verslag doorgestuurd. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

    - Kerstmarkt 

Het plan voor de indeling is gemaakt. De kerstmarkt komt op het 

evenementengedeelte van het gemeenteplein. Er komt een vuurplaat in het 

midden en de chalets komen rond het plein te staan. De sportecho zal ook een 

winterterras uitbaten. De straat wordt van aan speakers corner tot aan de kerk 

afgesloten. De winkeliers aan het plein werden gevraagd om deel te nemen aan 

de kerstmarkt. 

 

Bedoeling is om vrijdag dj’s te boeken als randanimatie. Is nog af te wachten of 

dat lukt aangezien de betaling moeilijk te regelen valt vanuit de gemeente. 

Scouts en Chiro houden op vrijdag de gemeenschappelijke toog open, zaterdag is 

voor de Dynamo en zondag voor JH Phobos. Op vrijdag en zaterdag is 02.00 uur 

het officiële sluitingsuur, 00.00 uur voor de chalets. 

 



 

De chalets zijn gratis, er is enkel een waarborg 

nodig. Bedoeling is om dit jaar strenger te 

controleren op het goede gebruik ervan. Er komt een 

soort van selectieprocedure om te bepalen wie de 

chalets zal kunnen uitbaten. Via een puntensysteem worden de chalets verdeeld. 

Punten worden op basis van een aantal criteria toegekend, waaronder het 

aanbod dat je wilt verkopen ed.  

 

Doorlopend als animatie zal er een draaimolen worden gezet voor de kinderen. 

De molen wordt uitgebaat door de scouts en chiro doorheen het weekend. De 

winst is dan ook voor hen. 

 

Op zondag wordt er nog een actie gepland voor Music For Life en een speelzone 

voor kinderen. Idee is om een dj in te huren die plaatjes op aanvraag draait voor 

een bijdrage. 

 

    - Meivuur 

Het DB heeft deze week een mailtje gekregen van het Meivuur. Bedoeling is in 

eerste instantie om een evaluatie te houden van de afgelopen editie.  

 

De verenigingen zijn na de laatste editie niet uitbetaald geweest. Zogezegd 

omdat er geen winst geboekt zou zijn het afgelopen jaar. Ondanks het feit dat 

het op zich wel een succesvolle editie was met veel volk. Er is veel eigen 

materiaal gebruikt en er waren veel minder kosten aan omdat de fuif in de 

markthallen doorgingen. 

 

De vergadering is gepland op 22/11/2017 om 20.00 uur in Overijse. Rhania en 

Nick gaan zeker, anderen zijn uiteraard welkom. 

 

Er wordt opgemerkt dat de manier waarop de mensen van Meivuur vzw omgaan 

met de raden en verenigingen nogal disrespectvol is. 

 

Jeugdraad Overijse heeft al laten weten dat ze geen interesse hebben om verder 

te gaan met het Meivuur, maar eventueel wel samen willen werken rond een 

ander project. Ook Huldenberg staat open voor een nieuwe samenwerking. 



 

 

Diederik merkt op dat het zonde is om het Meivuur 

als evenement op te doeken. Als de raden het 

evenement opnieuw zelf in handen nemen, zonder 

Meivuur vzw, en samen de handen in elkaar slaan blijft er veel potentieel om een 

intergemeentelijk evenement op poten te zetten.  

 

Jeugdraad Hoeilaart staat in principe wel open voor een nieuwe samenwerking, 

dan wel eerder in een ondersteunende rol en niet zozeer als organisatie. Als het 

Meivuur blijft bestaan moet het echter wel teruggeschroefd worden en 

kleinschaliger worden. 

 

3. Brainstorm nieuwe jeugdraadactiviteit  

Voorstel om speeldag met Tompie-gamma te organiseren. 

 Periode zoeken tussen april en juni 

 Diederik haalt aan dat de Doendervolk vragende partij is om de combinatie 

met de Meifeesten te doen. 

 Navragen aan Tompie welke periodes mogelijk zijn om zijn gamma 

volledig vast te krijgen en aan welke voorwaarden. 

Rhania informeert bij Palieter en houdt de jeugdraad op de hoogte. 

 

Project rond verkiezingen. 

Ben stelt voor om met het oog op de verkiezingen als jeugdraad een actie te 

doen. Dat kan in verschillende vormen, een debat zoals bij de vorige 

verkiezingen, een online bevraging, enz.. 

 

www.debattle.be is een website die opgemaakt is voor oa. jeugdraden om aan de 

slag te gaan met de komende verkiezingen. 

 

 ‘verkiezingen voor dummies’ lijkt een waardevol idee om mee aan de slag 

te gaan. Sylvia haalt aan dat het hele systeem van verkiezingen vaak erg 

slecht en onduidelijk wordt uitgelegd.  

 ‘doe de stem test’ op gemeentelijk niveau kan iedereen op de juiste 

manier informeren over gemeentelijke politiek. 

 

http://www.debattle.be/


 

Diederik haalt aan dat dit ook een opportuniteit biedt 

om met de andere raden samen te werken, al was 

het maar om te informeren. 

 

Lise haalt aan dat het erg moeilijk zal worden om jongeren te mobiliseren voor 

lezingen of infoavonden. De uitdaging zal dan zijn om vooral met social media te 

werken om jongeren te bereiken, facebook, instagram, tumblr, zijn de kanalen 

bij uitstek in tegenstelling tot lezingen en dergelijke. 

 Filmpjes maken en de jeugd vragen laten stellen die we aan de politiek 

kunnen voorleggen. Cfr. Droombussen zoals het Druivenfestival. 

 Goed idee om de jongste partijleden te onderwerpen aan de vragen. 

 

Idee om project te starten in twee delen: 

- Hoe stem je? (stemmen voor dummies filmpjes maken) 

- Waarvoor staan de verschillende partijen? (droombussen met vragen van 

jongeren en het maken van filmpjes waarin de partijen hun visie delen en 

de vragen beantwoorden) 

 

werkgroep: Ben, Diederik, Lien, Robin, Lise, Nick. 

 

4. Brainstorm besteding jeugdfonds 

Nick had voorgesteld om de speelkoffers en fuifkoffers up te daten en uit te 

breiden. Goed idee, maar er moet eerst een zicht zijn over welk materiaal er 

nodig is in beide koffers.  

 De verenigingen moeten bevraagd worden om te weten te komen wat er 

nodig is. De hoofdleiding bevraagt de leiding tegen volgende vergadering. 

 Nakijken bij andere gemeenten wat zij aanbieden. 

 Ideeën mogen naar Ben worden doorgemailed. 

 DB maakt voor JR december al eens een inventaris op  

 

5. Nieuws van het DB  

    - beleidsvoorstelling 15/11. Volgende week woensdag vind de 

beleidsvoorstelling plaats in lokaal Bakenbos van GC Felix Sohie. De 

verschillende schepenen zullen er hun beleid voor 2018 komen toelichten. 

Interessant dus voor iedereen die wil weten wat de plannen zijn van het 



 

gemeentebestuur voor volgend jaar. Aanwezigheid is 

niet verplicht, maar wordt natuurlijk wel 

geapprecieerd!  

 

6. Nieuws van de schepen 

 

Alle nieuws is gekaapt en komt al op andere plaatsen in het verslag aan bod! 

 

7. Nieuws van de jeugddienst 

- voorstel subsidies JH Phobos en jeugdraad  

De subsidieaanvragen van JH Phobos, de jeugdraad en Ekseeko werden 

behandeld en overlopen. De jeugdraad formuleert een positief advies voor de 

verdeling en uitbetaling van de subsidiegelden. 

JH Phobos: €1334 

Jeugdraad: €1240 

Ekseeko: €100 

 

- adviesvraag masterplan: 

Het gemeentebestuur vraagt de raden om advies uit te brengen over het 

participatief traject dat werd doorlopen voor het masterplan. Ben licht het hele 

traject nog een kort toe en overloopt alle inspraakmomenten en doorlopen 

stappen. 

De jeugdraad concludeert dat er veel ruimte gecreëerd is voor inspraak op 

verschillende momenten en dat er goed geluisterd werd naar alle opmerkingen 

en suggesties.  

Jammer dat er een fase van geheimhouding was waardoor er een periode erg 

weinig nieuws was, maar die was wettelijk bepaald en daar viel dus weinig aan te 

doen. Er wordt een positief advies uitgebracht. Aanvullend aan dat advies 

worden de ervaringen van Jan bevraagd, hij zat als afgevaardigde voor jeugd in 

de selectiejury. 

 

- stand van zaken Halan Cauter 

Op 15 oktober vond de tweede buurtvergadering plaats rond Halan Cauter. Het 

infomoment ging door op het terrein zelf. Er werden tenten van scouts en chiro 

geplaatst en de sanitaire blok en groenbuffer werden aangeduid op het terrein. 



 

De buren konden dan langskomen om het terrein te 

ontdekken en een woordje uitleg te krijgen. 

 

De vergadering werd positief onthaald en een aantal 

buren staan al heel wat positiever tegenover het voorstel om een kampplaats te 

ontwikkelen. Bedoeling is om nu werk te maken van de aanleg van de 

groenbuffer en de bouwaanvraag in te dienen. Concreet betekent dit dat het 

eerste kamp in 2019 zal kunnen doorgaan.  

 

Het reglement zal ook verder bijgewerkt worden, met inspraak van de raden en 

buurt. 

 

Bedankt aan de scouts om massaal aanwezig te zijn met hun groepen. Dit gaf 

een goed beeld aan de buurt hoe het zal zijn als er kampen doorgaan.  

 

- buurtspeeltuin Het Leen 

De gemeente is een buurtspeeltuin rijker! Sinds 2 november kan je gaan spelen 

in wijk Het Leen. De geplaatste toestellen werden in samenspraak met de buurt 

gekozen en kan dienen voor iedereen uit de omgeving. 

 

- facturen jeugdwerk + gebruikersvergoeding 

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat de gemeente binnenkort 

facturen zal opsturen naar de verenigingen voor de energiekosten. Ook de 

gebruikersvergoeding gaat binnenkort de deur uit. Verenigingen kunnen 

investeringen in de infrastructuur in mindering brengen van die factuur, tot 

€500. Ben heeft alle betalingsbewijzen ten laatste op 6 december hebben! Niet 

vergeten! 

 

8. Varia  

24/11: 1e ledenavond JH Phobos 

 Allen massaal aanwezig! Joris geeft misschien een vat..? ;-) 

 

Evaluatie Halloweenactiviteit Chiro: 

 Super succesvolle eerste editie, een 150-tal aanwezigen. 

 De subsidie werd gebruikt om materiaal mee aan te kopen 



 

 Er is vooral veel werk gekropen in de promotie 

en de opbouw 

o Naar de toekomst toe kan er zeker meer 

ondersteuning geboden worden vanuit 

de gemeente, vooral op vlak van communicatie. 

o De manier van financiering kan naar volgend jaar toe zeker ook 

herbekeken worden. 

Er is zeker veel potentieel voor komende jaren. 

 

Nero & Co wil graag de Chiro bedanken voor hun hulp bij de wafelenbak! 

 

Sylvia haalt aan dat de Nog Tijd Zat campagne serieus aan zichtbaarheid verliest 

en stelt de vraag of de campagne nog wel voldoende ondersteund wordt.  

 Er moet gestreefd worden om op alle evenementen in te zetten op 

sensibilisering. Ben haalt aan dat die verantwoordelijkheid in eerste 

instantie bij de organisatoren zelf ligt. Alle materiaal wordt gratis ter 

beschikking gesteld voor organisatoren. 

 Joris haalt aan dat de gemeente hierin ook het goede voorbeeld moet 

geven en er wilt op toezien dat er een grote zichtbaarheid is tijdens 

activiteiten die gemeentelijke steun krijgen of door de gemeente 

georganiseerd worden. 

 

Nick vraagt in hoeverre de jeugdraad interesse heeft in een stand op de 

kerstmarkt uit te baten? Geen.  

 

Verslag controles doorgeven aan de verenigingen ter controle 

 

Brochettenfestijn 19/11 in De Eekhoorn, allen daarheen! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Dagelijks Bestuur, 

Rani Hazaert 

Lien Joly 

Rhania Nakhili 

 


