
 

    
 

Jeugdraad 9 september 2020 
 

Aanwezig:  Robin, Rani, Jason, Pauline, Marine, Wietse, Sofie, Ian, Marinne, Senne, 

Bauke, Jules, Pieter en Ben. 

Verontschuldigd: Janne, Charlotte, Anne, Isaac en Nick 

Afwezig: / 

 
 

1. Verwelkoming – voorstelling werking jeugdraad 
 

Het DB stelt zich kort voor; Robin, Laura, Rani en Isaac vormen het dagelijks bestuur, 
wat betekent dat zij de vergaderingen en agenda’s opstellen samen met Ben, de 
vergaderingen leiden, de werkgroepen coördineren en de jeugdraad 
vertegenwoordigen in het interradenoverleg. Ze werken hiervoor nauw samen met 
Ben en worden daarbij door hem ondersteund. 
 
Ben legt kort de functie van de jeugdraad uit; de jeugdraad is een officiële adviesraad 
van de gemeente. Dat houdt in dat de jeugdraad het gemeentebestuur adviseert op 
alles wat de Hoeilaartse jeugd aanbelangt. Dat kan door spontane adviezen te geven 
op zaken die opgepikt worden door de raad en leven in het dorp of op vraag van het 
gemeentebestuur. 
Naast zijn adviserende rol organiseert de jeugdraad ook een aantal activiteiten, zowel 
voor de vrijwilligers uit het jeugdwerk (Bedanking vrijwilliger, Dagje Vorming) als voor 
het bredere Hoeilaartse publiek (Ontbijtfilm). Daarnaast vertegenwoordigd de raad de 
Hoeilaartse jeugd op verschillende overleggen en vergaderingen. 
 
Ben, de jeugdconsulent is secretaris van de jeugdraad en maakt verslag van alle 
vergaderingen. Samen met Pieter, schepen van Jeugd, vervult hij een adviserende rol 
in de jeugdraad. Zij hebben dus geen stemrecht in de raad, maar staan de leden wel 
bij met advies en informatie. 
 
We verwelkomen enkele nieuwe gezichten op de jeugdraad: Bauke, Wietse en Senne, 
welkom! 😊😊  
 

 

2. Nieuws van het DB  

- Meldpunt sociale media 

Na een intern overleg van het Dagelijks Bestuur werd de vaststelling gemaakt dat de 

jeugdraad nog meer kan wegen op het jeugdbeleid in Hoeilaart, maar dat het niet 

altijd makkelijk is om signalen op te pikken en bespreekbaar te maken op de 

jeugdraad. Om die reden lijkt het zinvol om de sociale mediakanalen van de 



 

jeugdraad actiever in te zetten en uit te bouwen. Zo zou de 

jeugdraad een vorm van meldpunt kunnen worden waar 

kinderen en jongeren hun bedenkingen/vragen/opmerkingen kenbaar kunnen maken. 

De meldingen die binnenkomen kunnen dan beoordeeld en besproken worden op de 

vergadering. Op die manier hopen we zaken op te pikken die anders onder de radar 

zouden blijven.  

De sociale media uitbouwen vraagt natuurlijk wel wat werk en opvolging. OM die 

reden zou het DB hier graag een nieuwe werkgroep rond opstarten. Het promoten en 

delen van activiteiten voor jeugd blijft natuurlijk ook een belangrijke functie van de 

sociale media van de jeugdraad! 

 

- Werkgroep ‘voorbereid beleid’ 

Een tweede nieuwe werkgroep die we graag in het leven zouden roepen! Nu worden 

beleidsonderwerpen altijd integraal op de jeugdraad besproken. Aangezien dit vaak 

nogal droge materie is en bepaalde reglementen vaak volledig doorgenomen worden 

merkte het DB op dat de aandacht in de vergadering vaak verloren gaat. Aangezien 

het hier toch vaak om belangrijke zaken gaat zoals subsidiereglementen, inrichting 

van openbare ruimtes, enz.. is het toch cruciaal dat deze zaken serieus behandeld 

worden. 

 

Het DB stelt dan ook voor om, per dossier, een kleine werkgroep te maken die het 

onderwerp kan voorbereiden. Op die manier kan het onderwerp gebundeld en 

samengevat worden alvorens het op de algemene vergadering wordt besproken. De 

werkgroep zou flexibel opgesteld worden, de leden kunnen veranderen naargelang het 

onderwerp. Je kan dus deelnemen naargelang je het onderwerp interessant vind of 

niet! 

 

3. Nieuws van de schepenu 

- Voorstellen corona-reglement + adviesvraag 

Gezien de uitzonderlijk moeilijke afgelopen maanden heeft de Vlaamse overheid geld 

vrijgemaakt ter ondersteuning van het verenigingsleven. Het gemeentebestuur van 

Hoeilaart kreeg €130.000 hiervoor, maar besliste om dat bedrag te verdubbelen. Om 

de verdeling en toekenning van dat geld in goede banen te laten lopen werd er op de 

gemeenteraad van augustus een nieuw reglement goedgekeurd waarin alle 

voorwaarden en mogelijkheden omschreven staan.  

 



 

Dat reglement is in sneltempo opgemaakt om de verenigingen 

zo snel als mogelijk te laten gebruik maken van de 

ondersteuning. Om die reden werd er geen advies gevraagd aan de adviesraden. De 

bedoeling is echter wel om dat nog te doen, het reglement kan dan op basis van de 

adviezen van de raden aangepast of bijgestuurd worden. Pieter geeft tekst en uitleg 

bij het reglement; 

 

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!) 

 

mailto:vrijetijd@hoeilaart.be


 

Ben zal het volledige reglement nogmaals in bijlage bij het 

verslag sturen. Mensen die er nog aanvullingen, bedenkingen of 

opmerkingen over hebben mogen die aan Ben bezorgen! 

 

Ben benadrukt dat de reeds bestaande subsidies voor Jeugd ook nog steeds geldig 

zijn. Je kan als vereniging nog steeds jaarlijks een projectsubsidie aanvragen dus! 

 

- Werkgroep buitenruimte Koldam 

Ben deelt een drietal plannetjes uit van de buitenruimte aan SJC Koldam, jeugdzijde. 

De plannetjes tonen hoe de parking aan het begin van de straat er zal gaan uitzien, 

zowel de tijdelijke parking als de permanente parking die er binnen enkele jaren zal 

komen. Naast parking is er natuurlijk nog heel veel ruimte beschikbaar voor de jeugd. 

Om de puzzel te leggen hoe die buitenruimte er juist moet en kan uitzien wordt een 

werkgroep opgericht met leden van enkele betrokken raden (jeugdraad, milieuraad, 

gecoro) en administratie. Deze werkgroep zal bepalen hoe de buitenruimte ideaal 

ingericht kan worden. Op basis van die input zal de gemeente aan de slag gaan om 

binnen het beschikbare budget ontwerpers te zoeken.  

 

Aangezien de buitenruimte veel ruimte voor jeugd bevat is het belangrijk dat de 

jeugdraad een sterke vertegenwoordiging krijgt in de werkgroep en het voortouw 

neemt. Zowel het skatepark, speeltuin, speelruimte voor de vakantiewerking zijn 

enorm belangrijke functies van het gebied. 

 

Bedoeling is om de werkgroep op zeer korte termijn op te starten zodat er tegen het 

einde van het jaar een plan kan worden opgesteld. Pieter doet een oproep aan de 

jeugdraad voor kandidaten. Marine en Sofie willen graag in de werkgroep stappen.  

 

Jules geeft aan dat het een goed idee is om ook een skater te betrekken bij de 

ontwerpfase voor het skatepark.  

 

Vergadering gepland 24/09 om 19u30. 

 

- Plaatsing mobiele camera’s 

Bij overlast de afgelopen jaren is vaak gekend wie de overlast (sluikstorten, 

vandalisme, enz..) veroorzaakt, maar omdat men niet op heterdaad kan betrappen is 

het moeilijk om hier een dossieropbouw te maken voor het gerecht. 



 

Na een probleem met afpersing aan het skatepark in Overijse is 

het dossier rond de plaatsing van camera’s versneld in Hoeilaart. 

Er zullen 3 mobiele camera’s gehuurd worden die flexibel ingezet kunnen worden. 

 

De plaatsing en het gebruik zijn goedgekeurd door de gemeenteraad en verlopen 

volgens de wetgeving hierover. De gemeenteraad maakt een lijst met mogelijke 

plaatsen waar de camera’s geplaatst kunnen worden, onder advies van de politie. 

Agora, Borreweg, doorgang sporthal/tennis, park en sloesveld. Enkel wanneer er 

strafbare feiten gepleegd worden kunnen de beelden geraadpleegd worden door de 

politie. Er is budget voorzien om dat dit jaar te realiseren.  

 

Pieter haalt aan dat er ook plannen zijn om in het GC drie camera’s te plaatsen 

aangezien er in de winter vaak overlast is van rondhangende jongeren. De gemeente 

heeft ook nog steeds het plan om een jeugdopbouwwerker in te schakelen, bij 

voorkeur in samenwerking met de buurgemeenten.  

 

Robin haalt aan dat de jeugdraad zijn advies uit het verleden wel nog steeds kenbaar 

kan maken aan de gemeenteraad. De vraag is of de plaatsing van camera’s het 

probleem niet enkel zal verplaatsen. Ben neemt de adviezen mee naar de volgende 

vergadering. 

 

4. Nieuws van de jeugddienst 

- Subsidies scouts en chiro 

De subsidieaanvragen van de scouts en chiro voor het afgelopen werkjaar werden 

ingediend en beoordeelt. Uit de aanvragen bleek dat beide verenigingen minder 

subsidies zouden krijgen dan het afgelopen jaar. In dit geval komt het hierboven 

besproken Corona-reglement in actie. Dat houdt in dat beide verenigingen het 

subsidiebedrag van vorig jaar zullen krijgen en dus geen vermindering van subsidie-

inkomsten zullen hebben dit jaar! 

 

- Overeenkomst langdurig gebruik & subsidiereglement jeugd 

Ben is de afgelopen maanden aan het werken aan de nieuwe overeenkomsten 

langdurig gebruik voor scouts, chiro en het jeugdhuis. Daarin worden de voorwaarden 

bepaald voor het gebruik van de jeugdlokalen en het jeugdhuis, maar zijn ook extra 

voordelen voor de verenigingen in opgenomen. Zodra de overeenkomsten klaar zijn 

zal Ben met de verenigingen rond de tafel zitten om hun bedenkingen te noteren. 

Eens dat gebeurd is komen de overeenkomsten naar de jeugdraad voor advies. 



 

Ook het subsidiereglement jeugd is aan vernieuwing toe en werd 

de afgelopen maanden door Ben herschreven. Onder andere het 

onderdeel over het jeugdhuis was aan vervanging toe aangezien dit op maat van het 

oude jeugdhuis geschreven was. Ook hier wordt natuurlijk inspraak in voorzien. Eens 

afgewerkt zal het reglement ter advies besproken worden op de jeugdraad. 

 

- Win Je Eigen Fuif 

Na overleg met het Dagelijks Bestuur in mei werd beslist om de Win Je Eigen Fuif 

wedstrijd voor dit jaar te annuleren. Niet alleen omdat de winnaars, de jins en aspis, 

intussen doorgegroeid zijn naar leiding en dus niet meer dezelfde groep mensen 

bevat, maar ook gezien het huidige corona-klimaat. Het zal naar alle waarschijnlijk 

nog lang duren vooraleer fuiven weer veilig kunnen. Tot die tijd wordt deze werkgroep 

dus stilgezet. 

 

Ook het project rond de nieuwsjaarsfuif wordt tot nader order stilgelegd. 

 

- Jeugdwerk in coronatijden 

De afgelopen zomermaanden waren een heuse uitdaging voor iedereen, maar zeker 

ook voor het jeugdwerk. De kampen van de jeugdverenigingen, 6 weken speelplein 

met gemiddeld 140 deelnemers per dag, de heropstart van het jeugdhuis. Allemaal 

zaken die, ondanks de omstandigheden, goed gelukt zijn! Dit alles was nooit mogelijk 

zonder de inzet van de vele vrijwilligers die het Hoeilaart jeugdwerk rijk is.  

Vandaar een hele dikke proficiat gewenst aan iedereen die zijn steentje heeft 

bijgedragen de afgelopen maanden en zich ook de komende maanden belangeloos 

blijft inzetten! Chapeau! 

 

Ben volgt alle ontwikkelingen mbt de corona-richtlijnen op de voet op en zal op 

geregelde basis blijven overleggen en terugkoppelen naar de verenigingen zodat ook 

zij steeds op de hoogte blijven van de meest recente maatregelen en op een correcte 

manier hun werking kunnen ontplooien en verderzetten. 

 

Om de verschillende bubbels van de scouts en chiro op te vangen werden voor de 

komende maanden beide polyvalente zalen van het SJC Koldam vastgelegd, ook het 

park en parkpaviljoen zal dienst doen als locatie voor de bubbels van de verenigingen. 

Indien nodig zal dit ook voor de maanden erna gebeuren.  

 



 

Wanneer de verenigingen gebruik willen maken van het 

parkpaviljoen of de zalen van het SJC brengen ze Ben daarvan 

op voorhand op de hoogte zodat hij een sleutel kan regelen. 

 

Marinne merkt op dat er een foutje in de overzichtspagina van de bubbellocaties 

staat, Ben past deze nog aan! 

 

5. Overlopen en verdelen van werkgroepen voor het nieuwe jaar 

Naar jaarlijkse gewoonte zijn er nog enkele werkgroepen waarvoor je je als 

jeugdraadlid kan engageren. Elke werkgroep wordt getrokken door een lid van het 

DB, maar actieve medewerking wordt wel verwacht! 

 

- Dag van de Jeugdbeweging – 23 oktober 

o Laura, Marine, Janne?, Polle   

- Dagje Vorming 

o Marinne, Sofie, Rani, Bauke 

- Bedanking vrijwilligers 

o Isaac, Ian, … 

- Ontbijtfilm 

o Robin, Laura, Rani, Charlotte?, Anne? 

- JR-activiteit 

o In afwachting van corona 

- Voorbereid beleid 

o Isaac, Robin, Sofie, Pieter, Marinne 

- Sociale Media 

o Charlotte?, Janne?, Rani, Isaac? 

 

6. Varia  

- vraag chiro naar ehbo-opleiding 

Op kamp is heel duidelijk geworden dat de leidingsploeg onvoldoende kennis heeft om 

correct wonden te verzorgen. De Chiro is dan ook vragende partij om een EHBO-

cursus te organiseren. De jeugdraad merkt op dat dit voor alle verenigingen nuttig is 

en wil daar graag in ondersteunen. Dat kan los van Dagje Vorming gebeuren. Ben 

vraagt aan Scouts, Chiro, Jeugdhuis en Speelplein om na te vragen hoeveel mensen 

interesse hebben in zo’n opleiding. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden 

kunnen we dan een of meerdere opleidingen organiseren. 

 



 

De cursussen van het Rode Kruis kunnen momenteel in groepen 

tot 20 personen gegeven worden, deelnemers krijgen een 

handboek en deelname-attest. De opleiding kost €120. De jeugdraad geeft aan dat ze 

de kost hiervoor gerust op zich willen nemen. 

 

- Uitlenen waterreservoirs aan Het Groene Dal 

De school ondervind nog problemen met het handen wassen bij aankomst aan de 

school. Ben vraagt of ze eventueel 2 waterreservoirs kunnen lenen om aan de 

schoolpoort te plaatsen. Aangezien ze niet allemaal gebruikt worden door scouts en 

chiro en er een probleem is met de stockage ervan lijkt het in bruikleen geven aan de 

school een perfecte oplossing. De scouts gaat er dan ook mee akkoord, waarvoor 

dank! 

 

- Heel wat evenementen in de komende maanden! 

Pieter tipt dat er tijdens de autoloze zondag een pop-up festival zal doorgaan op 6 

plaatsen/wijken in Hoeilaart. Volgende week valt daarover een flyer in de bus! 

 

- Frigo jeugdhuis wordt volgende week geleverd! 

- Pelouse Douce gaat door op 26 september, inschrijvingen zijn bezig, 

schrijf je snel in!  

- We behouden 19u30 als start-uur voor de vergaderingen.  

- 22/09 open forum van de mobiliteitsraad in GC Felix Sohie 

- Jason vraagt of het mogelijk is om een Bankcontact-terminal aan te 

kopen voor in de fuifkoffer? Nu contactloos en cashloos betalen meer en 

meer de norm wordt kan dit een goede aanvulling zijn voor alle 

verenigingen. Ben bekijkt met collega voor evenementen wat de 

mogelijkheden zijn en koppelt terug naar de jeugdraad. 

- De akabe werking is stilaan opgestart, er zijn 4 leden die zeker zullen 

deelnemen. Een daarvan is 18 jaar en zal aansluiten bij de verkenners van 

de scouts. Er wordt niet opgestart met de scouts, maar een apart 

startmoment wordt voorzien ergens eind oktober. Werking om de 2 weken, 

Pieter geeft aan dat er misschien een wisselwerking kan zijn met Akabe 

Overijse. De Chiro is jammer genoeg uit het project gestapt, wat wel heel 

erg betreurd wordt. Marine doet de oproep om toch chiro-leiding te 

engageren. Sofie heeft interesse en wil deelnemen.  

- Oproep delen voor de akabewerking! Pieter en Rani geven ook aan dat 

ze de oproep verder kunnen verdelen. 



 

- Jules haalt aan dat er veel zaken besproken worden 

die niet altijd even relevant zijn voor het jeugdhuis. 

Hij vraagt of het mogelijk is de relevante agendapunten aan het begin van 

de vergadering te bespreken, op die manier hoeven de leden van het 

jeugdhuis niet de hele vergadering aanwezig te zijn.  Dat kan in principe, al 

wordt het lidmaatschap van het jeugdhuis in de jeugdraad wel 

geapprecieerd. Het zou heel jammer zijn als ze enkel deelnemen wanneer 

het over het jeugdhuis gaat. 

 

 


