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Aanwezig 
Dries Schrijvers   Scouts Rotselaar 
Sarah Vermylen  Onafhankelijk 
Jane Strumane   JH Floere Bloes 
Dries De Vadder  Scouts Rotselaar-Heikant 
Raf Van Rompaey   Scouts Rotselaar-Heikant 
Yente Lodewijks  Chiro Wezemaal 
Bram Strouven   JH Floere Bloes 
Roel Poelmans   Onafhankelijk 
Kaat Deroo   Chiro Werchter 
Michiel Bosmans  Chiro Werchter 
Tijs Strumane   Scouts Wezemaal 
Wannes Van Hassel  Onafhankelijk 
Joren Bijdekerke  JH Mena 
Jarne Vancriekinge  JH Mena 
Yasmine Goossens  Onafhankelijk 
Ewout Van Craesbeek  Scouts Rotselaar-Heikant 
Merel Bollen   Chiro Wezemaal 
Bieke Nackaerts  Jeugddienst 
 
Verontschuldigd 
Arn Bijdekerke   Onafhankelijk 
Kris Tuerlinckx   Scouts Wezemaal 
Toon Sevenants  JH Mena 
Robbe Gierts   Scouts Rotselaar-Heikant 
Miek Meus   Scouts Wezemaal 
Xander Boogaerts  Scouts Rotselaar 
Jelle Wouters    Schepen van jeugd 
 
 
De voorzitster start met een kort voorwoord. Ze geeft aan dat schepen Jelle Wouters er niet kan bijzijn 
vandaag, maar dat dat voor de agenda geen probleem vormt.   
 
1. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 27 september 2018 
Iedereen heeft het verslag gelezen, geen opmerkingen. De jeugdraad keurt het verslag van 27 
september 2018 goed. 
Op vraag van chiro Wezemaal organiseert de jeugdraad een vorming tegen pesten. De organisatie 
Tumult kan deze geven. We vragen de vorming aan op vrijdag 23 november 2018 in de lokalen van 
chiro Wezemaal. Meer info volgt. 
 
2. Bespreking resultaten gemeenteraadsverkiezingen 
De voorzitster overloopt het verkozen aantal zetels per partij. Er is een gedachtewisseling over de 
uitslagen van de verkiezingen waaruit blijkt dat de jeugdraad toch verrast is van het resultaat. 
Voorafgaand de verkiezingen was er het grote debat. Een aantal leden gaven aan dat er geen woord 
over jeugd is gesproken enkel over kinderopvang.  
 
3. Vervolg Debattle 
Het nieuwe gemeentebestuur is dan wel verkozen, ons werk naar het beleid toe is daarmee nog niet 
voorbij! 
 
Op de jeugdraaddag van 2017 hebben we alvast een mooie voorbereiding gedaan voor dit moment. 
We hebben destijds nagedacht over ‘Wat na 14 oktober 2018?’ De groep die dit heeft behandeld heeft 
een mooie tijdslijn opgesteld: 

• 15/10/’18: Tijdslijnen plan van aanpak afspreken met jeugdraad en gemeentebestuur. 

• 16/10/’18 – 1/1/2020: Jongeren mee aan tafel waar beleidsplan wordt opgesteld. Binnen de 
jeugdraad een stuurgroep oprichten die de opmaak van het nieuwe meerjarenplan mee 
opvolgt en kan beïnvloeden. 



• september ’19 – november ’19: jeugd/jongeren uitnodigen om het ontwerp van het beleidsplan 
te bekijken en vragen voor goedkeuring � infoavond met vat! 

• november ’19: finale advies met prioriteiten en bijsturingspunten.  

• Vanaf 2020: sturen van jeugdbeleid + plan door actieve participaties en concrete ACTIES. 
Schepen koppelt terug en informeert over realisatie en tijdslijn wanneer wat volgt � wat 
verandert en met welk succes?  

• Vanaf 2020: jongeren informeren over uitwerking en stand van zaken van het plan en 
bevraging over wat zij vinden over het gevoerde jeugdbeleid.  

 
Ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan heeft de jeugdraad op basis van ’t Rapport van 
Rotselaar 7 uitdagingen geformuleerd voor ons nieuwe bestuur. Elke AV willen we hier een tweetal 
uitdagingen dieper uitwerken om het beleid zo mee richting en duidelijkheid te geven over wat voor 
ons nu de echte speerpunten zijn.  
 
Vandaag verdiepen we ons op uitdaging 1 en 4: 
1. Veilige fietspaden en oversteekplaatsen: 
Hier zijn al zeker plekken die moeten worden aangepakt: 
- VBS De Rank 
- Aarschotsesteenweg. Ook fietsoversteek aan nachtwinkel 
- brug E314 naar Holsbeek. Aan de oprit zijn geen verkeerslichten voor fietsers, is supergevaarlijk 
- Stationsstraat, stuk van Danone naar het rond punt is niet OK. 
- GBS Het Nest, zebrapad ligt daar raar 
- Provinciebaan naar Werchter is echt gevaarlijk. Auto’s rijden daar heel snel. Afscheiding tussen 
auto’s en fietsers is gewenst. 
- Hogeweg in Werchter 
- Fietssuggestiestrook vanuit Kerkstraat in Wezemaal naar VBS De Rank: kinderen hebben het super 
moeilijk om hun bocht daar te nemen. Een spiegel daar is zeker ook aan te raden 
- Ook een spiegel nodig op de kruising van de Oude Leuvensebaan en de Torenstraat met het 
fietspaadje daar.  
- Fietspaden altijd sneeuw- en ijsvrij maken. 
 
Niet onbelangrijk is om ouders aan te spreken over onveilige fietspaden en oversteekplaatsen om zo 
een volledig mogelijk beeld te krijgen van de cruciale punten. 
 
4. Investeer in het meer: 
Eerste brainstorm: 
- nieuwe boot 
- ponton met springplank en glijbaan 
- trampoline in het water 
- moet gratis blijven voor inwoners van Rotselaar 
- nieuw sanitair blok 
- cafeeke en ijsjes op het domein 
- kleurrijke/zichtbare vuilnisbakken 
- meer vuilbakken bij de steigers, er is nu ook veel afval in het water bij de steigers 
- zand-water speeltuigen aan ondiep water 
- op pad rond plas betere kilometeraanduidingen 
- fit-o-meter rond plas 
- finse piste heraanleggen 
- banken bij speelbos Wezemaal zetten 
- zakjes voor hondenpoep en bakjes voor sigarettenpeuken ter beschikking stellen 
- zwemzone sluit te vroeg bij mooi weer, kan dit niet flexibeler van dag tot dag bekeken worden? 
- nieuw volleybalnet 
- strandbib uitbreiden, boeken zijn nu in slechte staat 
- Wifi voorzien 
- DJ-boot, één keer per week 
- achtergrondmuziek voorzien, dagelijks 
- mogelijk maken om fuiven te organiseren 
- gezamenlijke jog organiseren 
- Pop-upbar 
- kamping kitsch 



 
Wat is huisje/chaletje aan de visserszone?  
 
4. Podiumvlees 2019 
Volgend jaar organiseert Poppunt zijn jaarlijkse ‘Lokale Helden’ op vrijdag 26 april 2019. De jeugdraad 
wil dan opnieuw zijn ‘Podiumvlees’ organiseren. Sportoase De Toren is intussen vastgelegd. Thijs, 
Jane, Michiel, Dries en Joren vormen de werkgroep. 
 
5. Kinderfuif 
Was heel tof. Volgende keer wel een prijslijst opmaken met pictogrammen, de kleinste kunnen nog 
niet lezen. Oordoppen waren ook te groot. We moeten ook communiceren dat de organisatie niet 
verantwoordelijk is voor de kinderen. Als we dit format aanhouden zijn de kinderen niet binnen te 
houden. Het was goed dat de jeugdraad enkel de toog en hotdog’s moesten doen. Het DJ-werk zelf 
was echt heel goed gedaan door ’t Klutske. 
 
5. Varia 
Yasmine: Fietslichtjesautomaat nemen we nog maar eens mee naar volgende AV. Misschien in 
tussentijd Plug&Play van Jens Verfaille eens contacteren? 
Sarah: Interessante content voor onze facebookpagina is altijd welkom. Ook deze taak (facebook 
beheren) zoekt een opvolger!  
Scouts Wezemaal: 
- deadline voor subsidies ligt echt slecht, midden in examenperiode. Kunnen we deze niet 
verplaatsen? Om de deadline officieel te verplaatsen moeten we dit laten goedkeuren door de 
gemeenteraad. We nemen dit mee naar de volgende AV. Graag al eens nadenken over welke 
deadline dan wel wenselijk is?  
Is het ook niet mogelijk om de subsidies online in te dienen? 
Voorlopig niet. Per mail of We Transfer kan natuurlijk wel. De jeugddienst neemt de vraag mee. 
- wij stellen voor om een databank op te maken van de kampplaatsen waar de verschillende 
jeugdbewegingen zijn gegaan. 1 template opmaken die iedereen kan invullen en online zetten. Thijs 
maakt hiervoor de voorbereiding tegen volgende AV. 
Bieke: 
De eerste samenkomst van de werkgroep ‘regionale jeugdraadsamenkomst’ is gepland op 8 
november. Iedereen nog steeds welkom. 
 
 

Verslag opgemaakt door Bieke Nackaerts, goed te keuren op volgende AV. 


