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Aanwezig 
Arn Bijdekerke   Onafhankelijk 
Sarah Vermylen  Onafhankelijk 
Silke Van Hyfte   Onafhankelijk 
Jane Strumane   JH Floere Bloes 
Dries De Vadder  Scouts Rotselaar-Heikant 
Raf Van Rompaey   Scouts Rotselaar-Heikant 
Yente Lodewijks  Chiro Wezemaal 
Wannes Van Hassel  Onafhankelijk 
Joren Bijdekerke  JH Mena 
Jarne Vancriekinge  JH Mena 
Toon Sevenants  JH Mena 
Yasmine Goossens  Onafhankelijk 
Ewout Van Craesbeek  Scouts Rotselaar-Heikant 
Merel Bollen   Chiro Wezemaal 
Xander Boogaerts  Scouts Rotselaar 
Jelle Wouters    Schepen van jeugd 
Bieke Nackaerts  Jeugddienst 
 
Verontschuldigd 
Kris Tuerlinckx   Scouts Wezemaal 
Bram Strouven   JH Floere Bloes 
Roel Poelmans   Onafhankelijk 
Kaat Deroo   Chiro Werchter 
Michiel Bosmans  Chiro Werchter 
Tijs Strumane   Scouts Wezemaal 
Robbe Gierts   Scouts Rotselaar-Heikant 
Miek Meus   Scouts Wezemaal 
Dries Schrijvers   Scouts Rotselaar 
 
 
De voorzitster start met een kort kennismakingsrondje.  
 
1. Voorstelling project ‘Dromen van alleen wonen’ door Erika Vanhelmont, woonconsulente 
IGO 
Erika is de woonconsulente van IGO die werkt voor verschillende gemeenten waaronder Rotselaar. Zij 
werkt met haar collega’s aan het woonbeleid van de gemeente en ondersteunt inwoners, o.a. in hun 
huurverhaal.  
Omdat ook veel jongeren zich op een gegeven moment op de huurmarkt begeven heeft IGO voor hen 
een spel ontwikkeld. Dit spel werd al in verschillende scholen gespeeld en was een groot succes. Het 
spel/vormingssessie is ontwikkeld voor jongeren vanaf de 3de graad middelbaar onderwijs om hen 
wegwijs te maken in het zoeken en behouden van een betaalbare woning. Daarbij ligt de nadruk op 
haalbare streefdoelen en geven we hen de tools om zelfstandig een goede woning te vinden. 
Jongeren worden via spelvormen geconfronteerd met de complexe realiteit van de woningmarkt en de 
huurwetgeving. Het pakket bestaat standaard uit 4 lestijden van 50 min, maar kan uiteraard aangepast 
worden aan de doelgroep en setting. Tijdens de vorming zullen de jongeren starten met een 
“bezinningsmoment”. Hierin mogen ze dan verwoorden hoe zij tegenover alleen wonen staan. Daarna 
gaan we met de jongeren uitzoeken welke maatschappelijke labels er bestaan en hoe het  zou zijn om 
met zo een maatschappelijk label te leven. Via de woonquiz krijgen de jongeren de theorie rond 
huurwetgeving te verwerken. Tot slot spelen we met de jongeren het zelf ontwikkelde spel “ Blijft uit de 
goot”. Daar leren ze hoe ze 1 maand moeten rondkomen met een bepaald budget. Er kunnen max. 25 
deelnemers tegelijk spelen. 
Erika nodigt iedereen uit om haar te contacteren bij interesse in het spel. Jelle voegt nog toe dat het 
woonloket in Rotselaar beschikbaar is voor alle inwoners die vragen hebben rond bouwen, verbouwen 
of huren.  
Contactgegevens Erika: 
Erika Vanhelmont, Woonconsulente Rotselaar 

016 31 18 69 of 0476 963 777, erika.vanhelmont@igo.be 



2. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 8 mei 2018 
Iedereen heeft het verslag gelezen, geen opmerkingen. De jeugdraad keurt het verslag van 8 mei 
2018 goed. 
 
3. Regionale jeugdraden uitwisseling 
VVJ, binnenkort ‘Bataljong’, start een project op om uitwisseling tussen regionale jeugdraden mogelijk 
te maken. Ze willen in elke regio jeugdraden bij elkaar brengen om elkaar te versterken, good 
practices te delen, uitdagingen te bespreken en een netwerk uit te bouwen. Ze denken ook dat dit de 
kleinste stap is om jeugdraden uit hun kot te krijgen.  
In Vlaams Brabant hebben ze de regio’s van toerisme gehanteerd om zo ergens een start te hebben. 
Als blijkt dat de ene gemeente logischerwijze eerder bij de ene regio aansluit dan bij de andere, dan is 
dat geen probleem en kunnen er zich nog wijzigingen voordoen. Rotselaar zit in Noord-Hageland met 
de volgende gemeente: Rotselaar, Humbeek, Lubeek, Tielt-winge, Bekkevoort, Scherpenheuvel-
Zichem, Diest, Aarschot, Begijnendijk, Tremelo, Keerbergen.  
 
Om de regio uitwisselingen van de grond te krijgen, is VVJ op zoek naar een eerste gastgemeente die 
de eerste uitwisseling met ondersteuning van VVJ wil organiseren. En zij dachten daarbij aan 
Rotselaar. Concreet zouden we dit samen inhoudelijk voorbereiden en dan kijken hoe we die andere 
jeugdraden over de dorpel naar Rotselaar krijgen. Ideaal zou het nog in het najaar kunnen gebeuren 
(na de verkiezingen uiteraard, veel stof om over uit te wisselen). 
 
De jeugdraad reageert hierop positief. Wannes, Xander, Yente en Dries willen zetelen in de 
werkgroep. Wel zijn er bedenkingen bij de regio. Humbeek? De jeugdraad mist Leuven, Holsbeek en 
Haacht nog in de groep.  
 
4. Kindergemeenteraad presents Fluo-Flits-Fuif 
Op vrijdag 5 oktober is het zover, de eerste fuif van de KGR. De Jeugdraad heeft zich van in het begin 
geëngageerd om hieraan mee te werken en roept op om massaal aanwezig te zijn. De werklijst wordt 
ingevuld na de vergadering.  
Yasmine roept op om het facebookevenement te delen in alle mogelijk groepen van de 
jeugdverenigingen.  
 
4. Debattle, what’s next 
Gedurende het voorjaar heeft de jeugdraad hard gewerkt om de stemmen van kinderen en jongeren 
te horen. Dankzij de kinderenquête en de online enquête voor tieners en jongeren hebben we van 
maar liefst een kwart van alle Rotselaarse kinderen en jongeren (0 – 25 jaar) input gekregen!  
 
Wat zij hebben aangegeven heeft de het bestuur van de jeugdraad nu in ’t Rapport van Rotselaar’ 
geformuleerd. We overlopen dit rapport:  
Positieve punten: 
- Rotselaarse kinderen en jongeren gaan graag naar school. Toch zijn er grote verschillen in 
percentage van kinderen in de verschillende scholen die aangeven dat ze graag gaan. We willen dit 
meegeven in het rapport, maar wel zo formuleren dat ouders niet beïnvloed worden om een keuze te 
maken.  
- meegeven dat 65% van de jongeren nooit gepest wordt. 
Wat kan beter: 
- bij ‘mogelijke drempels’ duidelijk aangeven dat dit niet enkel gaat over jeugdverenigingen, maar ook 
sport- en cultuur verenigingen.  
7 uitdagingen: 
- puntje 1: projecten, vorming, infrastructuur toevoegen. Verbetering infrastructuur JH Mena: waarom 
alleen JH Mena? JH Floere Bloes ziet er zelfs erger uit? Een groot verschil tussen beide jeugdhuizen 
is dat JH Mena zijn werking heeft in een gemeentelijk gebouw. Floere Bloes heeft zijn eigen 
infrastructuur.  
JH Floere Bloes probeert al lang af te spreken met de eigenaar van de grond, de kerkfabriek om te 
kijken wat ze mogen wijzigen in de toekomst op hun terrein. Sarah Vermylen geeft aan dat 
jeugdverenigingen bij zaken als verbouwingen en verbeteringswerken het advies mist van een kenner. 
Iemand die kan aangeven hoe ze alles het best kunnen aanpakken en welk budget ze hiervoor nodig 
hebben. Een onafhankelijke natuurlijk, die niet voor zijn eigen zaak werkt. Het zou handig zijn als 
iemand vanuit de gemeente 1x/jaar langskomt in de lokalen die dit nodig vinden om het gebouw te 
bekijken en evt. aanbevelingen doet.  



- puntje 2: poorten open van de speelplaats tijdens vakanties om de speeltoestellen te gebruiken gaat 
voor problemen en vandalisme zorgen. Misschien wel aanbieden aan speelplein ‘de Schavuit’ om 
gebruik te maken van deze infrastructuren?  
- puntje 3: ‘de Plas’. Ponton en vaste redderstoel toevoegen 
- puntje 4: hierbij moeten we ook de scholen nog de resultaten bezorgen van de kinderenquêtes. Zij 
krijgen hun score vs. het gemiddelde.   
- puntje 5: mag gerust verhuizen naar eerste uitdaging. Nadruk op fietspaden en oversteekpaden. 
- puntje 6: infoblad flashy maken.  
 
’t Rapport wordt goedgekeurd door de jeugdraad. Enkel visueel nog aantrekkelijker maken. Hoe gaan 
we dit verdelen? 
- nieuw bestuur -> PDF zo snel mogelijk aan alle politieke partijen bezorgen 
- burgers 
- scholen 
 
5. Advies: jaarrekening 2017 
Onze penningmeester Silke Van Hyfte overloopt de jaarrekening. De jeugdraad keurt deze goed. 
Verder dient Silke bij deze ook haar ontslag in na jarenlang bestuurslid te zijn van de jeugdraad. De 
jeugdraad moet dus binnenkort op zoek naar een plaatsvervanger. Wat doet een penningmeester? 
Overschrijvingen, zit mee in het bestuur van de jeugdraad, houdt de financiën in het oog zodat de 
jeugdraad financieel gezond blijft.  
 
6. Jeugdraaddag 2018 
Gaat dit jaar door op zaterdag 1 december, en we gaan naar Hasselt! Het bestuur krijgt het fiat om 
deze dag te organiseren en alles geheim te houden voor de raad.  
Wat betreft de vorming lijkt het ons zinvol om verder te gaan op de vorming van vorig jaar � hoe 
verder met het nieuwe gemeentebestuur?  
 
7. Varia 
Silke Van Hyfte: trakteert in de Zijbeuk na de vergadering! 
Chiro Wezemaal:  
- Net zoals je banken en tafels kan ontlenen bij de gemeente, kan dit ook niet voor spelmateriaal? 
Bijvoorbeeld circusmateriaal? De raad geeft aan dat je bij de provincie terecht kunt voor allerhande 
spelen zoals volksspelen. Ze noemen het daar ‘educatief materiaal’. 
- Is er nog nieuws over de Wijngaardberg? Natuurpunt heeft tijdens het laatste overleg aangegeven 
dat zij met de opmerkingen van de gebruikers van de Wijngaardberg eerst intern aan de slag gaan. Zij 
hebben hierover niet meer teruggekoppeld tot op heden.  
- Wij willen een vorming over pesten organiseren. Zijn er hier middelen vanuit de gemeente die we 
kunnen gebruiken? Je kan de kostprijs indienen op 31/1/’19 bij de vormingssubsidies. Daar krijg je tot 
70% terug van de aankoopprijs van de vorming. Of we kunnen het breder opentrekken en de vorming 
organiseren vanuit de jeugddienst, maar dan staat deze open voor alle jeugdverenigingen.  
Chiro Wezemaal opteert voor het tweede, liefst organiseren op vrijdagavond of zaterdag. De 
jeugddienst tracht deze vorming dit najaar nog te organiseren.  
Scouts Rotselaar: 
Geeft aan dat zij in 2019 de speelstraat opnieuw willen organiseren gezien het grote succes dit jaar. 
Yasmine laat vallen dat zij er eerder aan dacht om de speelstraat opnieuw met de jeugdraad te 
organiseren, een nieuwe editie van de jeugdraadkermis dus. Aanvraag voor speelstraatsubsidies kan 
tot 31/1/’19. De beslissing over wie deze wordt toegekend kan dus in de eerstvolgende jeugdraad.  
JH Mena:  
6 – 7 oktober organiseren wij Mena Bistro. Voor collega’s jeugdverenigingen is er een speciale actie: 5 
spaghetti ’s = 1 gratis, als je in uniform komt. 
Sarah Vermylen: 
Ook zij zal na dit jaar afscheid nemen van de jeugdraad. Een nieuwe ondervoorzitter moet dus 
opstaan. De ondervoorzitter is de rechterhand van de voorzitter.  
JH Floere Bloes:  
Hoe zat dat weer met vrijwillige bewakers op een fuif? Welke leeftijd moeten zijn hebben? Deze 
moeten minstens 18 jaar zijn, de postchef moet minstens 21 jaar zijn. 
 
 

Verslag goedgekeurd op AV van 25 oktober 2018. 


