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Aanwezig 
Sarah Vermylen  Onafhankelijk 
Kaat Deroo   Chiro Werchter 
Amber Geeraerts  Chiro Werchter 
Jane Strumane   JH Floere Bloes 
Elias Mertens   Scouts Rotselaar-Heikant 
Dries De Vadder  Scouts Rotselaar-Heikant 
Bernd Bries   Scouts Rotselaar-Heikant 
Jens Dehaes   Chiro Wezemaal 
Yente Lodewijks  Chiro Wezemaal 
Miek Meus   Scouts Wezemaal 
Kris Tuerlinckx   Scouts Wezemaal 
Wannes Van Hassel  JH Mena 
Joren Bijdekerke  JH Mena 
Jarne Vancriekinge  Scouts Rotselaar 
Jelle Wouters    Schepen van jeugd 
Bieke Nackaerts  Jeugddienst 
 
Verontschuldigd 
Lucas Macharis   Scouts Rotselaar-Heikant 
Claire Coremans  Chiro Wezemaal 
Jonas Devesse   Scouts Rotselaar 
Silke Van Hyfte   Onafhankelijk 
Yasmine Goossens  Onafhankelijk 
Astrid Van Bael   Chiro Wezemaal 
Tijs Strumane   Scouts Wezemaal 
Bram Strouven   JH Floere Bloes 
Merel Bollen   Chiro Wezemaal 
Xander Boogaerts  Scouts Rotselaar 
 
 
1. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 4 december 2017 
De ‘verboden te roken – stickers’ worden overhandigd aan Chiro Wezemaal. Jelle geeft ook aan dat er 
een gesprek is geweest door hemzelf en de burgemeester met het bestuur van Chiro Wezemaal over 
de nieuwe trage wandel- en fietsweg.  
Tips en Tricks om activiteiten op de digitale infoborden van de gemeente te krijgen worden uitgedeeld. 
Bieke bezorgt deze ook nog digitaal aan alle leden en hun verenigingen.  
 
De jeugdraad keurt het verslag van 4 december 2017 goed.  
 
2. Voorstelling subsidieaanvragen project en lokalen 2018 
Lokalensubsidies 2018: chiro Wezemaal, scouts Wezemaal, scouts Rotselaar-Heikant en JH Floere 
Bloes geven aan om werken uit te voeren dit jaar. JH Floere Bloes verwacht kosten voor 700 euro. 
Bieke geeft mee dat ze minstens voor 1.500 euro werken moeten laten uitvoeren om in aanmerking te 
komen voor inrichtings- of renovatiekosten. Over het algemeen zijn er dit jaar geen gigantische 
werken gepland door de jeugdverenigingen, dus het is een goed jaar om investeringen te doen in hun 
infrastructuur.  
Scouts Wezemaal geeft aan dat zij hun oude materiaallokaal gaan afbreken, maar hier zit asbest in. 
Bieke vraagt na wat de opties zijn om dit lokaal op een zo veilig mogelijke manier af te breken en 
neemt hierover contact op met de scouts.  
 
Projectsubsidies 2018: scouts Rotselaar-Heikant vraagt een fuifcheque aan voor de fuif ‘Forever 
Young 29+’ op 21 april 2018. Scouts Rotselaar heeft een dossier ingediend voor een projectsubsidie 
voor de organisatie van ‘Spertival’ op 7 september 2018. Zij plannen om behalve hun traditionele BBQ 
het programma al te starten en in de namiddag 4 lokale muziekbands een podium te geven. De 
vertegenwoordiger op de jeugdraad heeft zich echter onvoldoende voorbereid om zijn project te 
motiveren voor de jeugdraad. Volgende AV krijgen zij een herkansing om de jeugdraad te overtuigen 
dat deze activiteit volledig past binnen de projectsubsidie. 



Scouts Rotselaar vraagt of zij ook de speelstraat mogen organiseren. Tot hiertoe is hier geen 
aanvraag voor gedaan. Bieke bezorgt de nodige aanvraagdocumenten aan scouts Rotselaar.   
 
3. Advies: speelzone Wijngaardberg 
In 2017 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) advies gevraagd aan de gemeente Rotselaar 
over het gebruik van natuurreservaat Wijngaardberg en de speelzone hierin. De Wijngaardberg is 
namelijk een druk bespeelde plek in Wezemaal.  
Het college van burgemeester en schepenen heeft ANB laten weten dat zij participatietijd willen om dit 
dossier te bekijken met de gebruikers, en dus ook met de jeugdraad. Op 8 januari 2018 vraagt ANB 
het advies van de jeugdraad betreft de toegankelijkheidsregeling met speelzone voor het erkende 
natuurreservaat E-061 “Wijngaardberg” te Rotselaar.  
Jelle Wouters geeft aan dat het spreekwoordelijke addertje van de voorgestelde 
toegankelijkheidsregeling zit in Art. 5 – Zones: ‘de op de kaart aangeduide speelzone is vrij 
toegankelijk buiten de paden’. Dit wil zeggen dat je in de rest van het bos op de paden moet blijven.  
De door ANB voorgestelde regeling maakt dan dat de toegankelijkheid van het bos beperkt wordt. 
Jelle is van mening dat de Wijngaardberg bosgebied is dat spelende jeugdbewegingen aankan.  
Verder worden er ook een aantal wandelpaden niet overgenomen uit het vorige plan. Dit is jammer. 
Als dit het plan wordt, dan heeft dit gevolgen voor de inwoners en de kinderen.  
Vragen en opmerkingen vanuit de raad: 
- Worden de verschillende zones afgebakend? 
Jelle: er staat niet aangegeven dat de boszones zouden afgespannen worden, maar er zal wel worden 
aangegeven welke zones je niet buiten de paden mag betreden.  
- Als de zones niet worden afgebakend, dan staat het in het reglement waar je al dan niet buiten de 
paden mag komen. Hoe controleren ze dat?  
Jelle: ANB vraagt nu advies aan de jeugdraad over het gebruik van de speelzone. Als er wordt 
opgemerkt dat er veel overtredingen gebeuren kan dit misschien wel afbakeningen tot gevolg hebben, 
maar daar spreekt niemand zich nu al over uit.  
- Art. 5.2 zegt dat enkel jongeren en het jeugdwerk toegang krijgen tot de speelzone. Dichtbij is er toch 
ook een rusthuis, mogen senioren of andere groepen deze zone dan ook niet betreden? Dit houdt 
volgens de raad geen steek. Deze opmerking wordt meegenomen in het advies. 
- Het voorstel voor speelzone is echt maar een heel klein stukje. Soms zijn er meerdere verenigingen 
die op hetzelfde moment naar het bos gaan, dat gaat nooit lukken in dit voorstel.  
- Welke klachten zijn er, waardoor dit reglement opeens opduikt? 
Jelle: bij de gemeente Rotselaar zijn er geen specifieke klachten bekend, integendeel: de gemeente 
Rotselaar maakt er een punt van om zoveel mogelijk groene ruimte publiek open te stellen voor 
inwoners en verenigingen. 
- Bos moet bos kunnen zijn, je zou hierin moeten kunnen gaan en staan waar je wil. Jongeren hebben 
voldoende respect voor de natuur om deze niet te beschadigen. 
- Mogen de mountainbikeroutes blijven? 
Jelle: de burgemeester en schepen van Sport zijn hierover aan het onderhandelen via een ander 
overleg. De raad wil ook het behoud van de mountainbikeroutes mee opnemen in het advies.  
 
De jeugdraad zal een advies formuleren waarin ze volgende zaken aanhalen: 
- bovenste zone 1 zoals aangeduid op bijlage is een minimum aan nodige speelzone. Bijkomend zou 
ook zone 2 worden opengesteld als speelzone; 
- de speelzone moet voor iedereen worden opengesteld, niet enkel voor jeugd; 
- de huidige wandel- en mountainbikepaden moeten worden behouden. 
 
4. Terugkoppeling Jeugdraaddag 2017 en debattle 
Sarah geeft kort mee aan de leden waarover de vorming op de jeugdraaddag is gegaan en welke 
hiervan de resultaten zijn. Er zijn vier stappen die de jeugdraad zou moeten maken n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen en opmaak van het nieuwe meerjarenplan: 
- weten wat jongeren willen; 
- de wensen van de kinderen en jongeren overbrengen aan de politici; 
- jongeren stimuleren en tools aanbieden zodat zij een bewuste en doordachte keuze kunnen maken 
op 14 oktober; 
- een oog in het zeil houden bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan door het verkozen bestuur. 
De eerste stap is dus te weten komen wat er belangrijk is voor de Rotselaarse kinderen en jongeren. 
Hiervoor zijn we op de jeugdraaddag tot een aantal acties gekomen: 
- voor lagereschoolkinderen een smiley-enquête, verdelen via scholen.  



- voor tieners en jongeren een kaartje op naam versturen met link naar een online enquête.  
- debattle spel: lijkt volgens het bestuur van de jeugdraad te ingewikkeld om met grote groepen te 
doen, is misschien tof om met enkelingen te doen vanuit de jeugdraad of binnen de verenigingen. 
Wannes, Kris, Jane en Sara komen samen op maandag 26/2, 20u op de scouts van Wezemaal om 
deze bevragingen vorm te geven en zo snel mogelijk te lanceren. 
Jelle geeft aan dat we niet mogen vergeten om ook de kindergemeenteraad te betrekken en hieraan 
advies te vragen.  
 
De jeugdraaddag wordt goed geëvalueerd. Tof om de dag in eigen gemeente te beëindigen op de 
Floere Kerstbar. De vorming was ook beter dan het jaar voordien. De ‘toffe’ activiteit zoals 
lasershooten werd niet gemist. Doordat er minder gepland was, was de sfeer ook meer relaxed. De 
combinatie van vorming en eten wordt ervaren als een goed moment van teambuilding, en dit is 
belangrijk.  
 
5. Maak jouw buurt mee 

Op 29 januari is het bestuur van de jeugdraad naar de lancering van het burgerplatform ‘Maak jouw 
buurt mee’ en de nieuwe website gegaan.  
Jelle vond het tof dat de jeugdraad aanwezig was. Het platform geeft jongeren de kans om 
rechtstreeks ideeën te lanceren over hoe Rotselaar er in de toekomst moet uitzien. Dit platform is een 
product van een jong bedrijf ‘Citizenlab’ dat tot hiertoe werkte in grote steden zoals Gent, maar nu ook 
voor het eerst voor een middelgrote gemeente als Rotselaar. Via het platform kan je dus ideeën 
lanceren die andere kunnen liken of disliken. Er is dus een directe inspraak. Na 14 oktober 2018 wordt 
er een nieuw beleidsprogramma opgemaakt waarin het nieuw verkozen gemeentebestuur beslist wat 
er al dan niet zal gebeuren in Rotselaar. Dit platform is dus een heel laagdrempelige manier om het 
nieuwe beleid mee te sturen vanaf volgend jaar. Tijdens de voorbije twee weken zijn er ongeveer 20 
ideeën gepost. Jelle vindt wel nog dat er te weinig input is door jongeren, dus spoort de 
jeugdraadleden aan om aandacht te hebben voor dit platform en dit mee te promoten naar hun 
achterban.  
Reacties jeugdraad: 
- Er is te weinig reclame geweest, dit initiatief is niet gekend bij de jongeren. Beter meer affiches 
verspreiden. Jelle geeft aan dat de gemeente binnenkort flyers gaat verspreiden in elke brievenbus en 
ook sponsorberichten via facebook gaat plaatsen. Hij benadrukt dat dit project volledig politiek 
neutraal is en dat alle partijen zich hiervoor engageren.  
- De link van het platform kan de jeugdraad mee opnemen in het debattleverhaal?  
- De poster is te weinig op jongeren gericht, niet heel aantrekkelijk. Op de site kan je ook twee luiken 
maken, één voor jongeren en één voor volwassenen.  
Jelle: dat lijkt me minder logisch. In onze gemeente leven jongeren en volwassenen toch ook samen? 
De site is eigenlijk een mini-samenleving. Het is ook goed dat jongeren en volwassenen kunnen 
reageren op elkaars ideeën.  
 
6. Lokale Helden 
Floere Bloes gaat deze activiteit dan toch niet op zich nemen. Voor de jeugdraad is het te kort dag om 
de organisatie hiervan nog te starten. JH Mena wil wel eens bekijken of zij hiermee iets willen doen.  
 
8. Varia 
Chiro Werchter 
De gedeelde oprit van de chiro en tafeltennis heeft een grote put. Kan de gemeente deze opvullen? 
Amber stuurt een foto door naar Bieke zodat zij dit kan bekijken met de betreffende diensten.  
Wannes van Hassel 
Wannes neemt morgen ontslag uit het bestuur van JH Mena. Hij wil wel nog graag als onafhankelijke 
jongere blijven zetelen in de jeugdraad. De jeugdraad is hier heel blij mee.  
Scouts Rotselaar 
- Ter info: Michiel Janssens verhuurt herassen met bijhorende zeilen en blokken voor 10euro/stuk voor 
fuiven. 
- Waar blijven de truien van de jeugdraad? Bestuur neemt dit verder op.  
Chiro Wezemaal 
- Kan er tijdens de examenperiode geen ruimte worden voorzien voor studenten om rustig in groep te 
studeren? Graag dagelijks, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Bieke bekijkt mogelijkheden, in 
juni één week testen op 3de verdiep in Mena? 



- Wanneer wordt de Aarschotsesteenweg hermaakt? De fiets- en voetpaden zijn levensgevaarlijk. 
Joggers vallen letterlijk op straat.  
Jelle geeft aan dat dit een moeilijk dossier is dat al jarenlang op tafel ligt. De Aarschotsesteenweg is 
een gewestweg en valt dus onder bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Het dossier blijft hangen 
op het centrum van Wezemaal dat waardevol is volgens het Vlaamse Agentschap Ruimte en Erfgoed 
Vlaanderen. Hier mag dus niet aan geraakt worden terwijl het wel noodzakelijk is om voldoende fiets- 
en voetpaden aan te leggen. Er zijn gesprekken over dat deel en over eventuele onteigeningen. Op dit 
moment zijn er in de omgeving volgende werken gepland en volgende volgorde: 
1. Haachtsesteenweg 
2. Rond punt – autostrade 
3. Rond punt – Aarschot 
4. Rond punt – Werchter  
Er wordt door de jeugdraad ook nog aangegeven dat bij sneeuw de voetpaden op de 
Haachtsesteenweg niet worden ontdooid. Ook dit ligt bij het Vlaams Gewest. Je kan dit wel altijd 
melden bij het Agentschap Wegen en Verkeer via hun website. 
Jelle geeft ook aan dat de werken aan de Aarschotsesteenweg te lang op zich laten wachten. Enig 
lichtpuntje is dat er wordt bekeken of er tijdelijk verbeteringswerken aan de fietspaden van de 
Aarschotsesteenweg kunnen gebeuren.   
Scouts Rotselaar-Heikant: 
- Als de jeugdraad start om 19u30 vinden wij het niet leuk dat we tot 19u50 moeten wachten om te 
beginnen.  
- Er is door de storm een boom gevallen op de nieuwe blok. Moeten we naar de gemeente toe hier 
nog iets mee doen? Of is dit nu gewoon aan de verzekeringen?  
Jelle heeft na dit incident brieven verstuurd naar alle omwonenden om hen erop te wijzen dat ze hun 
terreinen goed moeten onderhouden om zulke zaken te voorkomen.  
- Color Run: we gaan bij deze activiteit ook promo voeren bij de jeugdbewegingen. Hierover zal er nog 
een mailing komen.  
 
 

Verslag opgemaakt door Bieke Nackaerts, goed te keuren op AV van 29 maart 2018. 


