
Verslag Jeugdraad 29/03/2018 – Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ – 20u 
 

Aanwezig 
Arn Bijdekerke   Onafhankelijk 
Roel Poelmans   Onafhankelijk 
Sarah Vermylen  Onafhankelijk 
Toon Aerts   Scouts Rotselaar 
Jane Strumane   JH Floere Bloes 
Tijs Strumane   Scouts Wezemaal 
Bram Strouven   JH Floere Bloes 
Dries De Vadder  Scouts Rotselaar-Heikant 
Yente Lodewijks  Chiro Wezemaal 
Miek Meus   Scouts Wezemaal 
Wannes Van Hassel  Onafhankelijk 
Claire Coremans  Chiro Wezemaal 
Joren Bijdekerke  JH Mena 
Yasmine Goossens  Onafhankelijk 
Jelle Wouters    Schepen van jeugd 
Bieke Nackaerts  Jeugddienst 
 
Verontschuldigd 
Lucas Macharis   Scouts Rotselaar-Heikant 
Elias Mertens   Scouts Rotselaar-Heikant 
Bernd Bries   Scouts Rotselaar-Heikant 
Jonas Devesse   Scouts Rotselaar 
Silke Van Hyfte   Onafhankelijk 
Astrid Van Bael   Chiro Wezemaal 
Merel Bollen   Chiro Wezemaal 
Xander Boogaerts  Scouts Rotselaar 
Jarne Vancriekinge  Scouts Rotselaar 
Kaat Deroo   Chiro Werchter 
Amber Geeraerts  Chiro Werchter 
Kris Tuerlinckx   Scouts Wezemaal 
 
De voorzitster start met een kort kennismakingsrondje.  
 
1. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 15 februari 2018 
Geen opmerkingen. De jeugdraad keurt het verslag van 15 februari 2018 goed.  
 
2. Beheersplan Wijngaardberg 
Er is intussen veel reactie geweest op de voorgestelde toegankelijkheidsregeling. Natuurpunt neemt 
de opmerkingen in de adviezen ter harte en wil samenzitten met de gebruikers. 
Jelle geeft aan dat na de Jeugdraad van 15 februari het advies dat de voorzitster heeft ingediend op 
het College van burgemeester en schepenen ter bespreking is gelegd. Het advies van de jeugdraad 
ligt in lijn met de visie van het gemeentebestuur. Na de bespreking van dit dossier op de jeugdraad is 
dit beginnen leven bij verschillende organisaties. Het College van burgemeester en schepenen heeft 
de mensen van natuurpunt ontvangen. Na de nodige discussies werd het plan met zijn 
toegankelijkheidsregeling teruggetrokken. Op dit moment ligt er dus niets meer op tafel. 
Natuurpunt Nationaal is gekomen met dit plan, dit wordt echter niet volledig gedragen door de lokale 
afdeling. Er is afgesproken om samen te zitten met sport- en jeugdbewegingen, en ook met andere 
gebruikers van de Wijngaardberg.  
Natuurpunt Rotselaar heeft aan de jeugdraad gevraagd of zij naar deze AV konden komen. Het 
bestuur van de jeugdraad heeft hiervoor bedankt omdat dit ons te ver zou leiden. Het bestuur stelt 
voor om hiervoor een afvaardiging te zoeken van mensen uit organisaties die dit rechtstreeks 
aanbelangt. Vooral chiro en scouts Wezemaal dus. Namen van geïnteresseerden om aan deze 
gesprekken deel te nemen worden doorgegeven aan Bieke. 
 
 
 
 



3. Debattle: stand van zaken 
De werkgroep heeft sinds vorige AV al een hoop werk verricht: 
- Er is een kindersurvey opgemaakt voor alle lagereschoolkinderen, bijna 1.200 kinderen. Deze zijn 
verdeeld in de zes lagere scholen waarvan we goede reacties hebben gekregen. De scholen vragen 
zelfs om de feedback van de kinderen per school te analyseren. Op 3 april komen we met zoveel 
mogelijk mensen samen om deze 1.200 exemplaren te verwerken. 
- ook de online jongerenenquête staat bijna op punt. We gaan met de hele AV door de enquête om 
nog wat knelpunten te bespreken.  
 
Ook de prijzen worden afgesproken: de -16-jarigen kunnen cinematickets winnen, of bonnen van het 
ijshoorntje of andere lokale handelaars. +16-jarigen kunnen een dagticket voor RW winnen 
 
4. Kampcharter 
De Vlaamse Overheid heeft een tijdje geleden zijn kampcharter voorgesteld. Dit charter is een 
engagementsverklaring voor een optimaal kampklimaat tussen jeugdgroepen, gemeenten en 
uitbaters. De voorzitster vraagt aan alle leden om dit charter zo spoedig mogelijk te bekijken met zijn 
groepsraad. Het doel van het kapcharter is om info en tips te geven aan de drie betrokken partijen.  
Jelle: het beleidsplan spreekt over Rotselaar kampvriendelijke gemeente. Rotselaar is blij om 
bezoekende kampen te ontvangen, we heten iedereen graag welkom. Jaarlijks wordt er een nieuwe 
kampbrochure opgemaakt met alle nodige info zoals bakkers, fietsenmakers, supermarkten, 
handelaars, dokters,.. Ook stratenplannen en plannen van de trage wegen, de vergunning voor het 
kampvuur, de tickets voor de Plas zitten bij in deze brochure. Op deze manier willen we de 
administratieve overlast voor groepen die in Rotselaar op kamp komen beperken. Er komen jaarlijks 
ongeveer 20 groepen op bezoek. Dit zijn ook welgekomen inkomsten voor onze jeugdverenigingen. 
De vraag is dan ook dat alle verhuurders, jeugdbewegingen en de gemeente dit charter tezamen 
ondertekenen en te promoten. Voorstel is om deze ondertekening te laten doorgaan net vóór de 
volgende AV.  
 
5. Advies: jeugdsubsidies 2017 
Bieke geeft uitleg over de voorgelegde subsidieverdeling. De vier subsidiepijlers worden aangehaald: 
werking, vorming, projecten en lokalen.  
Bram Strouven stelt de vraag of ook de jaarlijkse bijscholingscursus voor redder in aanmerking komen 
voor vormingssubsidies. Bieke geeft aan dat zeker de onderdelen EHBO en reanimatie binnen deze 
vorming erg zinvol zijn binnen het jeugdwerk. De attesten van deze bijscholingen komen dus zeker in 
aanmerking voor vormingssubsidies.  
 
De jeugdraad geeft een positief advies op de voorgelegde subsidieverdeling jeugd 2017. 
 
6. Toewijzing speelstraatsubsidies 2018 -  projectsubsidies 2018 
Speelstraatsubsidie 2018: Scouts Rotselaar heeft intussen zijn aanvraag voor speelstraatsubsidie 
binnengebracht. Zij zullen deze organiseren op zondag 15 april 2018 in de Parkstraat en Groenstraat. 
Toon Aerts legt het programma van die dag voor: springkastelen, lasershoot, … Er wordt 3 euro 
deelnamegeld gevraagd waarvoor de kinderen een drankje en vieruurtje krijgen.  
Chiro Wezemaal geeft aan dat het moeilijk is om met de kleinste groepen deel te nemen, vooral om 
daar te geraken. Chiro Werchter deelt al mee dat zij niet zullen komen aangezien zij dan eetdag 
hebben. Ze geven de info wel door aan hun leden. De jeugdraad kent de speelstraatsubsidie 2018 toe 
aan scouts Rotselaar.  
 
Projectsubsidie 2018: eigen aan een project is het vernieuwende karakter. Het moet een activiteit zijn 
die voor het eerst wordt georganiseerd waardoor dit een groter financieel risico inhoudt.  
Door een interne miscommunicatie is het dossier van scouts Rotselaar – Heikant met zijn ‘Jincolor: 
Run for joy’ niet tijdig ingediend. De jeugdraad beslist alsnog om de aanvraag in aanmerking te 
nemen. De indieners krijgen de kans om hun project te verdedigen.  
Scouts Rotselaar: in september organiseren wij een weekend met op zaterdagavond een BBQ waar 
ouders en de buurt samenkomen. Ook is er dan een concert waar vier lokale bands een kans krijgen 
om op het podium te staan. Dit zorgt altijd voor veel sfeer. Op zondag doen we een groot groepsspel 
met de drie laagste graden. 

Opmerkingen: deze activiteit gaat toch elk jaar door? Wat is er vernieuwend? 
De jeugdraad geeft een negatief advies voor dit project. 



Scouts Rotselaar – Heikant: De jins organiseren dit jaar een colorrun. Dit is een loop door Rotselaar 
waar er op verschillende plekken kleurstoffen worden gegooid over de deelnemers. Na de loop 
kunnen de deelnemers nog iets blijven drinken. Het event heeft op facebook al veel aantrek. Ook zijn 
er kortingen voor deelnemende jeugdbewegingen.  
 
De jeugdraad vindt dit een super initiatief en adviseert dat de projectsubsidies 2018 voor de Jincolor 
van scouts Rotselaar – Heikant worden voorbehouden.  
 
 
7. Varia 
Yasmine Goossens: Wat betreft het promomateriaal van de jeugdraad, sorry dat het zo lang duurt… 
Sarah Vermylen: 
- Fietslampenautomaat: goed idee? Ja 
- Tijd opgenomen van elk punt deze jeugdraad. We zijn het langst blijven stilstaan bij het punt van 
‘debattle’. Het blijkt efficiënt om de tijd zo nauw in het oog te houden, we houden dit dus nog even vol.  
Roel Poelmans en Arn Bijdekerke: willen graag in de jeugdraad als onafhankelijk gecoöpteerde 
jongeren. De jeugdraad heet hen van harte welkom.  
JH Mena: Joren wil ook bij in de facebookgroep…  
Chiro Wezemaal:  
- Zijn er nog verenigingen die last hebben van vandalisme? Kan de gemeente hier iets mee aan 
doen? Er is recent alweer een raam ingegooid, er is een spiegel afgebroken van de auto van één van 
onze leiding,….  
Alarminstallaties of zaken die aangewend worden als ‘vaste infrastructuur’ kunnen mee in rekening 
worden genomen binnen de lokalensubsidies. Er worden tips gegeven van lichten met 
bewegingssensor en camera’s.  
Ook scouts Rotselaar heeft te kampen met vandalisme. De gemeente heeft aan de politie gevraagd 
om een extra oogje in het zeil te houden.  
Scouts Rotselaar-Heikant: Op de fuif ‘Under the Jinfluence’ werd nogal lastig gedaan door het bestuur 
van de Floere Bloes. Dat is eigenlijk niet zo leuk. Floere Bloes neemt dit mee naar de achterban. 
Bieke: De jeugdraad is uitgenodigd op de Kindergemeenteraad van 16 april, 17u in VBS De Rank.  
Jelle: Promo ‘maak jouw buurt mee’. Dit platform wordt al goed gebruikt, maar Jelle wil nóg meer input 
van jongeren. Input kan tot eind april.  
 

Verslag goedgekeurd op AV van 7 mei 2018. 
 


