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Aanwezig 
Arn Bijdekerke   Onafhankelijk 
Roel Poelmans   Onafhankelijk 
Sarah Vermylen  Onafhankelijk 
Toon Aerts   Scouts Rotselaar 
Jane Strumane   JH Floere Bloes 
Tijs Strumane   Scouts Wezemaal 
Dries De Vadder  Scouts Rotselaar-Heikant 
Yente Lodewijks  Chiro Wezemaal 
Miek Meus   Scouts Wezemaal 
Wannes Van Hassel  Onafhankelijk 
Joren Bijdekerke  JH Mena 
Yasmine Goossens  Onafhankelijk 
Lucas Macharis   Scouts Rotselaar-Heikant 
Elias Mertens   Scouts Rotselaar-Heikant 
Bernd Bries   Scouts Rotselaar-Heikant 
Jonas Devesse   Scouts Rotselaar 
Astrid Van Bael   Chiro Wezemaal 
Merel Bollen   Chiro Wezemaal 
Xander Boogaerts  Scouts Rotselaar 
Jarne Vancriekinge  Scouts Rotselaar 
Kaat Deroo   Chiro Werchter 
Michiel Bosmans  Chiro Werchter 
Jelle Wouters    Schepen van jeugd 
Bieke Nackaerts  Jeugddienst 
 
Verontschuldigd 
Silke Van Hyfte   Onafhankelijk 
Claire Coremans  Chiro Wezemaal 
Amber Geeraerts  Chiro Werchter 
Kris Tuerlinckx   Scouts Wezemaal 
Bram Strouven   JH Floere Bloes 
 
 
De voorzitster start met een kort kennismakingsrondje.  
 
1. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 29 maart 2018 
De speelstraat, het project JinColor: Run for Joy en de Forever Young Fuif zijn intussen voorbij. De 
activiteiten zijn goed geweest. Scouts Rotselaar-Heikant vraagt zich af hoeveel een projectsubsidie 
kan inhouden. Afhankelijk van de ingediende kosten kan een projectsubsidie tot 1.500 euro opleveren.  
De jeugdraad keurt het verslag van 29 maart 2018 goed.  
 
2. Beheersplan Wijngaardberg: update 
Op 2 mei 2018 is er een overleg doorgegaan met Natuurpunt Rotselaar, de burgemeester, schepenen 
van jeugd en sport, vertegenwoordigers van sportverenigingen en van scouts en chiro Wezemaal.  
Chiro Wezemaal geeft aan dat er krijtlijnen zijn vastgesteld, maar dat er soms wel rare ideeën 
bovenkwamen van Natuurpunt. Zo zou er niet gespeeld mogen worden tijdens het broedseizoen, 
hetgeen loopt van maart tot juni… Verder is de vergadering ook wat vaag bevonden, nadien waren er 
meer vragen dan voor het overleg, dat was wel wat jammer.  
 
Jelle geeft aan dat Natuurpunt zijn plan heeft teruggetrokken, mede dankzij het advies van de 
jeugdraad. Zij zullen nu wel input vragen van de gebruikers en een nieuw plan uitwerken. Voor dit plan 
definitief is worden de gemeente en zijn verenigingen eerst opnieuw aangesproken. Het was een goed 
overleg, alle gebruikers hebben duidelijk kunnen maken wat zij willen. De Wijngaardberg moet voor 
iedereen toegankelijk blijven, inclusief de paden. Uiteraard zijn we ook van mening dat waardevol 
natuurgebied beschermd moet blijven.  
 
 



3. Debattle  
- Update kinderenquête + vervolg 
Voorzitster Yasmine Goossens begint met het bedanken van alle jeugdraadleden die mee hebben 
gewerkt aan de verwerking van de kinderenquêtes. Meer dan 1.000 enquêtes werden geturfd en 
geturfd en geturfd… het was een huzarenwerk, maar de analyse is er!  
De resultaten worden overlopen.  
De bevraging voor tieners en jongeren is nog in progress. We hopen om deze te kunnen verwerken in 
de zomervakantie. 
Op 5 oktober willen we dan de uiteindelijke debattle organiseren. Hoe die er precies zal uitzien zullen 
Xander, Jarne, Dries, Sarah, Wannes, Jane, Kaat en Yasmine als nieuwe werkgroep nog verder 
uitwerken (speeddate?).  
 
4. Kindergemeenteraad: update 
De kindergemeenteraad wil in september 2018 een kinderfuif organiseren. De jeugdraad wil hier best 
bij helpen, maar geeft aan dat dit voor hen ten vroegste kan in de tweede helft van september. Zij 
stellen ook voor om de fuifzaal te gebruiken in plaats van de voorgestelde parochiezaal? Dan kan de 
KGR ineens gebruik maken van een fuifcheque. 
Tip: technisch materiaal is gratis uit te lenen via de Provinciale Uitleendienst.  
 
7. Varia 
Wannes: Ik heb een uitnodiging gekregen van ‘Anders’, om op 18 mei pizza te gaan eten en te praten 
over jeugdwerk. Is dat OK als jeugdraadlid om hieraan deel te nemen? 
De jeugdraad is politiek neutraal. Als persoon doe je natuurlijk wat je wil, spreken vanuit de jeugdraad 
is natuurlijk iets anders. De jeugdraad geeft mee dat we alles wat we tot hiertoe hebben gedaan van 
bevragingen bij kinderen en jongeren willen uitbrengen in een memorandum en gelijktijdig willen 
uitsturen naar alle politieke partijen. We verwachten dan ook dat deze info nog even intern blijft zodat 
we iedereen dezelfde info en kansen kunnen geven.  
Chiro Werchter: kan de gemeente ons gras komen afrijden? Bieke vraagt na.  
JH Mena: Vanderborght neemt al onze parkeerplaatsen in. Nochtans zouden we zeker die aan de 
kant van de Leuvensebaan echt zelf kunnen gebruiken. 
Yasmine geeft aan dat hier vroeger afspraken over waren met de garage en het bestuur, best even 
informeren bij Michiel of Michel.   
JH Floere Bloes: Hoe ver staat het met de pulls? Yasmine vult dadelijk een excel in voor de maten en 
namen.  
Chiro Wezemaal: Er komen nog altijd heel veel mensen op ons terrein die daar niet hoeven te zijn. 
Kunnen we geen bord ophangen van privéterrein?  
Dat is wat de gemeente niet doet, dit is aan de eigenaar zelf..  
Scouts Rotselaar-Heikant: Wij hebben echt veel afval tijdens de zomermaanden van de verhuur. Hoe 
gaan andere verenigingen om met deze overload tijdens deze maanden?  
Er zijn er die werken met een privé-afvalophaler. De kosten van de ophaal (tussen 50 euro en 70 
euro) worden dan doorgerekend aan de bezoekende groep. Bieke heeft ook een lijst opgevraagd bij 
CJT van alle privéfirma’s in de regio die ons hiermee kunnen verderhelpen.  
 
 

 
Verslag goedgekeurd op AV van 27 september 2018. 

 


