
Verslag jeugdraad 22/05/2019 – Theo Humbletzaal, Gemeentehuis, 19u30 

Aanwezig 

Xander Boogaerts    Scouts Rotselaar 

Yente Lodewijks    Chiro Wezemaal 

Raf Van Rompaey    Scouts Heikant 

Dries De Vadder    Scouts Heikant 

Miek Meus     Scouts Wezemaal 

Brent Gomand     Onafhankelijk   

Jill Cuypers     Onafhankelijk    

Wannes Van Hassel    Onafhankelijk 

Roel Poelmans     Onafhankelijk 

Michiel Bosmans    Chiro Werchter 

Jane Strumane     JH Floere Bloes 

Joren Bijdekerke    JH Mena 

Yasmine Goossens    Onafhankelijk  

Jelle Wouters     Schepen van Jeugd 

Sara Gerits     Jeugddienst  

 

Verontschuldigd 

Dries Schrijvers     Scouts Rotselaar   

Jarne Vancriekinge    JH Mena 

Ewoud Vancraesbeek    Scouts Heikant 

Bram Strouven     JH Floere Bloes 

Merel Bollen     Chiro Wezemaal 

Kaat De Roo     Chiro Werchter 

Hannah Buelens    Onafhankelijk    

Najdat Tracy     Onafhankelijk  

Arn Bijdekerke      Onafhankelijk   

Tijs Strumane     Scouts Wezemaal 

Emma Smets     Onafhankelijk 

Celien Goyvaerts    Onafhankelijk 

Lotte Uytterhoeven    Onafhankelijk 

 

De voorzitster opent de vergadering door aan te kondigen dat dit haar laatste jeugdraad zal zijn. Er 

wordt straks een nieuw bestuur gekozen. We beginnen onmiddellijk met punt één op de agenda.  

1. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 21 maart 2019 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Bezoek van Dirk Geerts over het Landschapspark in Werchter 

De voorzitster geeft het woord door aan Dirk. Hij stelt zich voor als de beheerder van Werchter Park. 

Hij merkt op dat veel jeugdbewegingen geen verharde ondergrond hebben om op te spelen en dat ze 

daarom Werchter Park wel willen openstellen hiervoor. Hij stelt voor om lijnen te schilderen om te 

voetballen, netten te hangen, … noem maar op. Hij is hier om te overleggen wat de jeugdraad graag 

wil zodat het park intensiever gebruikt kan worden.  

Hij benadrukt nog dat dit park volledig los staat van het festival. Het is het hele jaar door publiek 

toegankelijk en autovrij. Enkel tussen 1 mei en 15 augustus (bij benadering) is het gesloten voor de 

opbouw en afbraak van Rock Werchter. Dit wordt ook gecommuniceerd via de website. Dirk 



vermeldt dat het hier wel gaat om een overstromingsgebied. In de winter is het daar vaak vrij nat. Hij 

suggereert om updates hierover op de website te plaatsen zodat verder gelegen 

jeugdwerkinitiatieven niet van ver moeten komen en dan zien dat er niet gespeeld kan worden. De 

jeugdraad vindt dit een heel goed idee en apprecieert de moeite die Dirk wil doen.  

Dirk zegt dat het een terrein is voor laag-dynamische activiteiten. Dit betekent dat de buurt niet te 

zwaar belast mag worden. Voor dit soort activiteiten heb je geen toestemming nodig om ze te mogen 

organiseren. Een voorbeeld van wat wel kan is de wekelijkse werking op zondag. Om met krijt te 

gaan tekenen op de betonnen ondergrond heb je geen toestemming nodig. Je hebt wel toelating 

nodig voor activiteiten die verder worden opengesteld dan voor de leden. Een  Vlaamse kermis kan 

hier perfect georganiseerd worden, maar daar moet een toelating voor worden aangevraagd. 

Activiteiten mogen max. doorgaan tot 01u00, maar het is niet de bedoeling dat hier fuiven 

georganiseerd worden. 

Dirk vertelt dat hij met het idee om het park aantrekkelijker te maken voor de jeugd naar Jelle ging, 

dat Jelle dit meenam naar de jeugdraad en dat er zo een aantal ideeën zijn ontstaan die Yasmine 

heeft teruggekoppeld naar hem. De veranderingen die hij wil aanbrengen hebben wel enkele 

voorwaarden: het is een heel open park, er mogen dus geen obstakels komen en alles wat er gezet 

wordt moet afbreekbaar zijn voor het festival in de zomer. 

De voorzitster stelt voor om de discussie op te delen in twee onderdelen:  

1. Welke ideeën zijn blijven hangen bij de jeugdraad na de bespreking van vorige keer?  

     - Een combinatie van voetbalgoal en basketbalnet 

     - Lijnen op de betonnen ondergrond voor voetbal, basketbal en volleybal 

     - Buitenfitnesstoestellen  

Er wordt ook nog gesproken over een graffitimuur, maar dit is moeilijk haalbaar omdat alles mobiel 

moet blijven. Een mobiele klimmuur is misschien ook nog een idee voor op termijn. Een beachvolley 

terrein zou ook leuk zijn, maar dat is niet echt mogelijk door de groei van onkruid doorheen het zand.  

 

2. De praktische kant. 

     - Het voordeel is dat de organisatie via de website kan bekendmaken of het terrein er goed bij ligt   

        om te spelen of niet.   

     - Indien je graag een activiteit wil aanvragen: op de website staat hoe dit moet  

       (https://www.werchterpark.be/homepage.php). 

     - Dirk gaat dit allemaal meenemen en beginnen aan de uitwerking, hij zal doorgeven aan de  

        jeugdraad wat er zal komen en houdt de jeugdraad op de hoogte. 

 

Jelle geeft mee dat dit nieuw is. Het landschapspark is nu een publieke zone die vrij gebruikt mag 

worden zonder enige aanvraag. Dit is heel positief voor de Rotselaarse jeugd, aangezien zij in de 

bevraging aangaven dat er te weinig groene zones te vinden zijn in Rotselaar. Het is een grote 

meerwaarde, ook voor de jeugdbewegingen.  

Er komt een vraag uit de jeugdraad over de mogelijkheid om hier een evenement te laten 

plaatsvinden waarbij er elektriciteit, water, … nodig is? Dirk zegt dat alles aanwezig is, maar dat er 

dan met Live Nation overlegd moet worden, aangezien alles van deze voorzieningen op hun naam 

staat.  

Yasmine sluit dit punt af en bedankt Dirk om op de jeugdraad extra uitleg te komen geven. Ze 

benadrukt tegenover de jeugdraadleden dat ze deze info best meenemen en doorgeven aan hun 

achterban. Jelle en Sara nemen Landschapspark Werchter op in de kampbrochure voor de kampen 



die op bezoek zijn in het laatste deel van de zomer. Het kan leuk zijn voor hen om op het domein van 

Rock Werchter te gaan spelen.  

 

3. Regionale trefmomenten 

De regionale trefmomenten zijn een initiatief van Bataljong, het vroegere VVJ. Ze ondersteunen de 

verschillende jeugddiensten en jeugdraden in Vlaanderen. Voordien trokken zij de regionale 

trefmomenten, maar door gebrek aan mankracht is dit nu niet meer mogelijk. Ze hebben een 

systeem bedacht waarbij de verschillende jeugdraden in een keten zitten met 5 à 6 andere 

jeugdraden. De bedoeling is om af en toe samen te komen en dan ervaringen uit te wisselen. Dit 

moet telkens getrokken worden door een jeugdraad in de keten. Hannes Jossart van Bataljong heeft 

Yasmine en Sara al enkele keren gebeld en gemaild om te vragen of Jeugdraad Rotselaar de spits wil 

afbijten.  

Yasmine wil eerst en vooral weten of de jeugdraad het nog steeds ziet zitten en denkt dat deze 

regionale trefmomenten nuttig kunnen zijn of niet. Er werd hiervoor een tijd geleden een werkgroep 

opgericht, maar zij zijn nooit samengekomen. De voorzitster wil graag weten of er vanuit de 

jeugdraad nog interesse is om hier deel van uit te maken wie er de werkgroep wil vormen en trekken. 

De jeugdraad is het eens dat dit nuttig kan zijn. Xander, Dries, Roel, Michiel en Yente willen de 

werkgroep graag vormgeven. Er zal nog worden gepolst bij de verontschuldigden wie hier ook nog 

deel van wil uitmaken. Michiel geeft aan de communicatie (met Hannes en anderen) op zich te willen 

nemen.  

 

4. Nieuwe naam voor speelbos Scouts Wezemaal 

De voorzitster vertelt dat Sara dit punt op de agenda heeft gezet en geeft het woord door. Sara 

vertelt dat Larissa, de persoon die zich onder andere bezighoudt met de speelterreinen voor de 

gemeente, haar vroeg om eens te horen of er een leuke naam kan verzonnen worden voor het 

speelbos van Scouts Wezemaal. De naam die het speelbos nu heeft, doet uitschijnen dat het 

speelbos bezit is van Scouts Wezemaal en dat dit niet voor iedereen toegankelijk is. In werkelijkheid 

heeft het gewoon deze naam omdat het langs het terrein van Scouts Wezemaal ligt.  

De jeugdraad beslist om dit punt over te slaan en te verzetten naar de volgende vergadering, 

aangezien er op dit moment niemand aanwezig is van Scouts Wezemaal.  

De voorzitster vraagt zich af of er naast Tijs en Miek misschien nog iemand kan worden afgevaardigd 

van Scouts Wezemaal om naar de jeugdraden te komen? Er lijkt weinig beschikbaarheid te zijn om de 

jeugdraden te komen meedoen en dat is jammer.   

 

5. Advies jeugdsubsidies 2018 

Sara begint met de mededeling dat uit de verschillende dossiers voornamelijk gebleken is dat de 

indieners vaak onvoldoende geïnformeerd lijken te zijn. Om deze reden heeft ze het 

subsidiereglement nog eens afgedrukt in een roze papierbundel en het puntensysteem in een groene 

papierbundel. Aan het puntensysteem heeft ze een checklist toegevoegd van de documenten die er 

moeten bij zitten en wat erin moet staan. Hiernaast stelt ze ook voor om eens samen te komen met 

de personen die de subsidieaanvragen indienen en om eens een dossier volledig samen te maken. Dit 



langs de ene kant omdat er geen enkel volledig dossier werd ingediend tegen de oorspronkelijke 

deadline (31 januari 2019) en langs de andere kant omdat er veel geld is misgelopen door het 

kwijtspelen van facturen. Daarnaast geeft ze ook nog mee dat er voor dit jaar veel aanvragen zijn 

voor lokalensubsidies (2019). Het is slimmer om een beurtrol op te stellen zodat ieder om de beurt 

de volledige pot (+- 15.000 euro) kan trekken, want indien er meerdere aanvragen zijn wordt het 

aangevraagde bedrag bij iedereen proportioneel verminderd tot het subsidiebedrag. Dat wil zeggen 

dat je veel geld misloopt door allemaal tegelijk hoge kosten aan te geven. 

De jeugdraad gaat hiermee akkoord en wil op aanvraag van Sara een moment voorzien voor de 

personen die de lokalensubsidies indienen om de beurtrol op te stellen. Sara stelt voor een mail uit 

te sturen naar de betrokken personen. Ze geeft ook nog mee dat het interessant zou zijn om in de 

toekomst de mensen die de subsidies indienen mee te brengen naar de jeugdraad waar ze besproken 

worden, zoals vandaag.  

Ze benadrukt nog dat voor de subsidieverdeling van 2020 er altijd een afspraak mag gemaakt worden 

op de jeugddienst om dit samen te doen. 

Sara geeft verder uitleg over de voorgelegde subsidieverdeling. De vier subsidiepijlers voor 2018 

worden aangehaald (werking, vorming, lokalen en projecten), alsook de 2 subsidiepijlers die 

aanvragen voor 2019 behandelen (lokalen en projecten). 

De jeugdraad geeft een positief advies op de voorgelegde subsidieverdeling jeugd 2018. 

 

6. Verkiezing nieuwe bestuurders 

Er wordt een nieuw bestuur verkozen. De kandidaturen voor de functies zijn de volgende:  

- Voorzitter: Dries De Vadder 

- Ondervoorzitter: Michiel Bosmans 

- Penningmeester: Yente Lodewijks / Jarne Vancriekinge 

De jeugdraad kan nu vragen stellen aan de personen die gestemd moeten worden.  

Jeugdraad: Dries, is er iets dat je zeker wil doen?  

Dries: Ik sta open voor alle ideeën, maar voorlopig heb ik nog geen grote plannen.  

Jeugdraad: Dries, wat zou je anders doen dan de huidige voorzitster?  

Dries: Ik vind dat Yasmine een heel goede voorzitster geweest is, maar elke voorzit(st)er heeft zijn 

eigen inbreng. Yasmine heeft zich gesmeten voor de jongerenbevraging (’t Rapport van Rotselaar). 

Ikzelf interesseer mij wel in de regionale trefmomenten voor de jeugdraad, dus ik denk dat ik me 

daar vooral op ga focussen en in verdiepen.  

Er volgt een stemming door de jeugdraad. Die bestaat vandaag uit 12 stemgerechtigde personen. De 

voorzitter en ondervoorzitter worden unaniem verkozen.  

Voor de functie van penningmeester mogen beide kandidaten zich voorstellen en aangeven waarom 

zij het graag en goed zouden doen. De voorzitster laat weten dat Jarne er vandaag niet bij is, 

aangezien hij een operatie moest ondergaan. De voorzitster leest zijn motivatiebrief aan de 

jeugdraad voor. Hierna verklaart Yente zijn motivatie om in de jeugdraad te zetelen als 

penningmeester. Hij wil ook graag benadrukken dat hij in het verleden actief was bij Open VLD, maar 



dat dat nu niet meer het geval is en dat hij geen lid is. Hij geeft aan dit langs zich neer te willen leggen 

om zich te focussen op de jeugdraad.  

Jelle zegt dat het goed is dat Yente dit meegeeft, zo is er achteraf geen discussie nodig over het feit 

of hij al dan niet in de Jeugdraad mag zetelen indien hij verkozen zou worden.  

Er volgt een stemming door de jeugdraad. Yente haalt 11 stemmen, Jarne 1. Yente wordt verkozen 

als penningmeester voor de jeugdraad. 

 

7. Varia 

Yasmine: Ik neem afscheid van de jeugdraad, ik ben blij dat ik de fakkel kan doorgeven aan zo’n 

gemotiveerd team en heb er vertrouwen in dat ze het goed zullen doen. Ik geef straks een rondje in 

JH Mena! 

Sara:  

1. Activiteitenkalender aanvullen 

2. Zomerkampen: Ik heb een mail gestuurd om te vragen waar iedereen op kamp zal gaan deze 

zomer. Scouts Wezemaal en Chiro Wezemaal moeten nog antwoorden. Ik heb ook een mail 

gestuurd over of ik een lijst kan krijgen van wie er bij jullie op kamp komt. Daar heeft nog 

niemand op geantwoord. Mail mij de details door a.u.b.!  

3. JH Mena, wanneer kunnen we samenzitten om de samenwerkingsovereenkomst te 

vernieuwen? 24 juni om 18u? Michiel gaat dit navragen bij Jarne.  

4. JH Floere Bloes, wanneer willen jullie samenkomen met mij en Larissa (gebouwbeheer) voor 

advies rond jullie gebouw? Ik heb al 2 mails gestuurd en Larissa ook, maar er komt geen 

reactie? Jane vraagt dit na.  

Brent: Speelplein ‘de Schavuit’ zoekt nog monitoren voor de volgende periodes: 

Week 3: 22-26 juli;  

Week 4: 29 juli – 2 augustus,  

Week 5: 5-9 augustus 

Week 7: 19 – 23 augustus 

Het zou fijn zijn als iedereen dit kan doorgeven aan zijn achterban. De animatoren werken tegen een 

vrijwilligersvergoeding (met animatorattest 34.71€/dag, zonder attest 25€/dag) en moeten minsten 

16 jaar worden dit jaar.  

Dries: Er is veel vraag naar wanneer we nog eens naar Bad Gandersheim gaan. Is dat iets wat we 

kunnen doen? Het zou tof zijn als we daar onze nieuwe jeugdraad kunnen voorstellen. Jelle gaat 

kijken wat er mogelijk is.  

Michiel: Is er een mogelijkheid om vanuit de jeugddienst een EHBO cursus te organiseren? Sara zegt 

dat het misschien slimmer is om dit vanuit de jeugdraad te organiseren zodat de deelnemende 

verenigingen hierop kunnen intekenen voor de subsidies van 2019 eind dit jaar.  

Yasmine zegt dat de Gezondheidsraad dit vorige keer had georganiseerd, omdat zij budget over 

hadden. Sara checkt of dat dit jaar opnieuw mogelijk is. 

Xander: Mededeling over de speelstraat: het was heel jammer dat er zo weinig jeugdbewegingen zijn 

afgekomen, ondanks de vele oproepen. We weten ook dat het deels kwam door de 

weersomstandigheden, maar toch… We hebben het financieel ook wel gevoeld.  



Wannes: We moeten de Jill en Brent nog instemmen vandaag zodat hun stem mee geldt voor de 

verkiezing van het nieuwe bestuur. Er volgt een stemming. Brent zit in de jeugdraad als 

afgevaardigde voor Speelpleinwerking ‘De Schavuit’, Jill als onafhankelijke. Ze worden unaniem 

ingestemd.  

Miek:  

1. We zitten op de Scouts met sluikstorters en weten niet goed wat we hiermee moeten doen. 

Moeten we bordjes hangen waarop staat dat er camerabewaking is om af te schrikken?  

Sara en Jelle zeggen dat je dit best kan aangeven via het meldpunt op de website van 

Gemeente Rotselaar, maar bel ook de politie. Dit is een strafbaar feit waar zware GAS-boetes 

op staan. Als het aangegeven wordt kan een milieuambtenaar een onderzoek instellen. 

Bordjes kunnen een goed idee zijn.  

2. Jeugd op nen hoop:  

Wij willen dit liever volgend jaar niet meer organiseren. Yasmine zegt dat er een beurtrol is 

opgesteld en dat die in één van de oude verslagen staat. Ze gaat het nakijken en doorgeven 

aan het nieuwe bestuur.  

3. We willen graag wegwijzers voor Scouts Wezemaal.  

Hiervoor kan je ook een melding maken via de website van Gemeente Rotselaar. 

4. Zebrapad aan de Scouts: 

Dit is echt broodnodig. Het is daar gevaarlijk, het is een oversteekplaats voor veel kinderen 

en jongeren. Dit blijft een probleem.  

Jelle vermeldt dat het hier om een gewestweg gaat en dat dit voorstel al vaak is afgewezen, 

ondanks dat dit een goede plek is om er een te zetten.  

Miek zegt dat er mensen op de Scouts zijn die een plan hebben om dit telkens opnieuw zelf 

te schilderen of met krijt op de baan te zetten en zo de media te halen om het wat onder de 

aandacht te brengen.  

Jelle waarschuwt voor de veiligheid en om voorzichtig te zijn indien dit plan in werking wordt 

gezet. Hij wil deze kwestie nogmaals op tafel leggen voor Scouts Wezemaal. 

5. Kamplijst: 

Tijs gaat een soort platform zoeken/maken zodat de jeugdbewegingen leuke kampplaatsen 

kunnen delen met elkaar.   

 

 

 


