
  
Jeugdraad 13 maart 2019 

 

Aanwezig:  Rani, Laura, Lise, Marine, Robin, Janne, Pauline, 

Jason, Karlien, Isaac en Pieter. 

Verontschuldigd: Sylvia, Nick, Anne, Charlotte en Ben 

Afwezig: / 

 

1.Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd  

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

- Dagje Vorming & bedanking vrijwilligers 

 31 augustus! 

o Ideetjes voor vormingen? 

Brandpreventie en EHBO. Tapcursus zou ook goed zijn omdat er veel 

nieuwe jonge leiding is die daar geen of weinig ervaring mee heeft. 

Leidingsploegen bevragen naar extra onderwerpen! Iets rond werken 

met anderstalige kinderen? 

o Ideetjes voor bedanking? 

 BBQ met worst en broodjes. Anders kan de kost te hoog oplopen. 

Of iedereen brengt eigen vleesje mee en drank is gratis.  

 afsluiten met een feestje!  

- Ontbijtfilm 

o Winst: 800 euro! We moeten het deel van de gemeente nog 

ontvangen, zodra dat gebeurd is kunnen we Tada uitbetalen. 

o Iedereen vond dit goed concept. Datum en concept behouden! Ben 

legt GC Felix Sohie vast! 

- Win je eigen Fuif 

o Overlopen en aanpassen reglement ’12-‘13 

o Opmaak planning ’18-’19 

 Mei: start promotie 

 31 augustus: deadline indienen voorstel 

 7 september: bekendmaking winnaar 

 Begin 2020:  evenement vindt plaats 

o Leden werkgroep: Isaac, Jason, Janne, Robin (+ Ben, Laura, Rani) 

 



  
3. Nieuws van het DB  

- Brief van het college: werkgroep reglement 

gemeentelijke infrastructuren 

o Er komt een werkgroep om het reglement voor het 

huren van de gemeentelijke infrastructuur te herbekijken. Bedoeling is 

om het bestaande reglement aan te pakken en onder andere de prijzen 

te bekijken alsook de nieuwe sport- en jeugdsite te verwerken in het 

reglement.  

o De werkgroep zal bestaan uit mensen van de gemeente, maar ook 

afgevaardigden uit onder andere de jeugd, sport en cultuurraad. Elke 

raad mag 3 tot 5 mensen afvaardigen. Zijn er mensen geïnteresseerd om 

dat te doen? Vanuit de rvb hadden Erwin, Sofie Raveyts en Isaac al laten 

weten dat ze eventueel wel geïnteresseerd waren. Bedoeling is om 

tussen maart en april een 3-tal keer samen te komen hiervoor. 

 Isaac en Robin hebben interesse, aangevuld door de 

kandidaten uit de rvb. 

- Brief van het college: naam voor nieuwe koldamsite 

o Er is een wedstrijd gelanceerd om een nieuwe naam te vinden voor het 

nieuwe vrijetijdscentrum. Iedereen kan zijn ideeen indienen. Bedoeling is 

dat een jury van mensen uit oa. De sportraad en jeugdraad de beste 

voorstellen selecteren. Mensen met leuke ideeen mogen die zeker 

indienen, mensen die zin hebben om jury te spelen mogen een seintje 

geven aan Ben! 

- Jeugdraadweekend: 4 & 5 mei 

o Datum = geprikt! noteer in je agenda! 

- Verslag interradenoverleg 

o Vanaf april algemene oproep voor nieuwe  leden voor de adviesraden. 

o Werking en statuten intern evalueren en bijsturen waar nodig.  

o Bekijken wat we doen met RvB JWI? In huidige vorm kan de raad niet 

verder bestaan. 

 

4. Nieuws van de schepen 

- Verwelkoming Pieter Muyldermans 

- Verwachtingen Pieter naar ons: zeer sterk mening uiten over alles, niet 

alleen over dingen van de jeugd, kan ook over algemene dingen. Laten 

horen wat er leeft bij de Jeugd. Tegen zijn schenen durven stampen. 



  
- Rommelmarkt Druivenfestival: het reglement voor de 

rommelmarkt is aangepast. De aanpassing zegt dat 

kinderen niet langer gratis een standje kunnen 

uitbetalen, maar dat iedereen van Hoeilaart 4 euro 

moet betalen per 3m. Dit houdt ook in dat het aanvragen van een standje nu 

goedkoper zal zijn voor volwassen Hoeilanders. Op de gemeenteraad is de 

bedenking gemaakt dat hiervoor geen advies is gevraagd aan Jeugdraad 

hierover. Pieter licht de wijziging in het reglement toe aan de Jeugdraad. De 

raad geeft aan geen probleem te hebben met het aangepaste reglement, 

aangezien er veel misbruik werd gemaakt van het oude regelement. 

- Volgende vergadering: statuten bekijken en eventueel aanpassen. Aangeven 

waarover we advies willen geven en aangeven wat we juist willen doen. 

- Toelichting mobiliteit: acties tegen sluipverkeer in Hoeilaart. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- Heropstart jeugdhuiswerking 

o Ben en Pieter zitten deze maand samen met Formaat, de koepel van 

jeugdhuizen, om te bekijken of we een traject kunnen opstarten voor een 

nieuw jeugdhuis. Of dat met de bestaande vzw zal zijn of een nieuwe is 

nog niet duidelijk, we hopen op dat overleg het juiste advies te krijgen! 

o Intussen is het oude jeugdhuis opgeruimd door de oude kern (waarvoor 

dank!!!) en maakt Claudia de opbouwwerker er nu gebruik van samen 

met enkele jongeren. Bedoeling is nu dat zij het jeugdhuis als 

uitvalsbasis kunnen gebruiken. Pieter geeft verslag van de samenkomst 

met de hangjongeren in het GC. 

- Update aankoop fuifkoffers 

o Nog geen nieuwe walkie-talkies want Nick moet nog altijd link 

doorsturen!! 

 Nick is aangesproken en er zijn kletsen uitgedeeld! 

- Masterplan J&S: toog jeugdhuis 

o In het nieuwe jeugdhuis is op dit moment nog geen toog voorzien. De 

positie van de toog is belangrijk voor een nieuw jeugdhuis, daarom had 

Ben graag met de jeugdraad bekeken hoe zij de toog zouden tekenen. 

Momenteel is het nog niet beslist of de toog door de aannemer wordt 

geplaats, of later door de technische dienst als er een nieuw bestuur is. 

De bedenking wordt gemaakt dat het niet opportuun is om de bouw van 

de toog te laten afhangen van een nieuw jeugdhuis. Zelfs als er nog geen 



  
nieuw bestuur is zal de ruimte toch functioneel 

moeten zijn en gebruikt moeten kunnen worden, 

een toog is dan ook essentieel. Er wordt gepleit om 

de plaatsing van de toog toch te voorzien door de 

aannemer.  

 

 doorgang aan twee kanten. Toog behouden zoals hij oorspronkelijk 

getekend staat. Ben hertekent het plan van het jeugdhuis, met toog. Er 

zijn 2 doorgangen voorzien achter de toog voor makkelijke toegang. Ook 

werd er een extra inham voorzien ter hoogte van de keuken. Van hieruit 

kan licht en geluid bestuurd worden zonder in de weg te zitten van de 

mensen achter de toog. 
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6. Varia  

- Zwerfvuilactie: 23 maart 2019 

- Polle: chiro wil weten wanneer er getapt wordt tijdens de 

meifeesten: wordt op de volgende jeugdraad besproken! 

- Janne: groepsfeest 16/03 en Jin den Disco 23/03 

- Jason: Kontrol 26/04 

- Isaac: Meer beheerders maken voor Jeugdraadpagina dat er meer reclame kan 

gedeeld worden en deze meer functioneel is. Ben maakt van alle jeugdraders 

medebeheerder! 

- Pieter: Vergadering over druivenfeesten; herbruikbare bekers. Elke vereninging 

gaat bespreken hoe ze dit gaan regelen. Daarna wordt er verder overlegd onder 

de verschillende verenigingen. Discussie: hoe herbruikbare bekers organiseren 

(waarborg, afwas, enz..) 


