
Verslag jeugdraad 01/10/2019 – Theo Humbletzaal, 19u30 

Aanwezig 

Yente Lodewijks, Auke Massant, Merel Bollen     Chiro Wezemaal 

Raf Van Rompaey, Dries De Vadder, Karsten Beyen,  Ewoud Vancraesbeek Scouts Heikant 

Miek Meus, Stien Wallays, Nina Keymeulen     Scouts Wezemaal 

Michiel Bosmans, Kaat Deroo       Chiro Werchter 

Laura Olbrechts , Marie Vogeleer      Scouts Rotselaar 

Jane Strumane, Brent Sterckx, Remco Goemans     JH Floere Bloes 

Joren Bijdekerke        JH Mena 

Brent Gomand, Jill Cuypers, Wannes Van Hassel, Hanne Vos   Onafhankelijk  

Jelle Wouters         Schepen van Jeugd 

Bieke Nackaerts        Jeugddienst  

 

Verontschuldigd   

Jarne Vancriekinge - JH Mena 

Bram Strouven - JH Floere Bloes 

Tijs Strumane - Scouts Wezemaal 

Xander Boogaerts - Scouts Rotselaar 

Hannah Buelens, Najdat Tracy, Arn Bijdekerke, Emma Smets, Lotte Uytterhoeven, Roel Poelmans - 

Onafhankelijk    

      

Onze nieuwe voorzitter, Dries de Vadder, heet iedereen welkom en start met een rondje aangezien 

er veel nieuwe gezichten bij zijn. 

 

1. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 22 mei 2019: 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Advies: politiereglement Openbare Orde Domein Ter Heide 

Jelle krijgt het woord. Hij vindt het heel fijn dat er zoveel nieuwe leden rond de tafel zitten. Het is 

altijd goed om met een frisse blik te kijken naar alles wat er gebeurt met, voor en door onze jeugd in 

de gemeente. Ook wenst hij het nieuwe jeugdraadbestuur veel succes en hoopt dat de 

samenwerking in alle openheid kan blijven bestaan. Jelle geeft mee dat de agenda van de jeugdraad 

door de jeugdraad zelf wordt bepaald. In de jeugdraad moeten we geregeld samenkomen en op een 

vrije manier kunnen spreken. Indien er issues zijn moeten deze worden uitgesproken en expertises 

kunnen worden uitgewisseld. De jeugdraad is verder ook het officiële contact met de gemeente. Het 

verslag van de vergaderingen wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, 

wordt bezorgd aan alle gemeenteraadsleden en gepubliceerd op de gemeentelijke website. Jelle stelt 

tot slot voor om van de komende jeugdraaddag gebruik te maken om de nieuwe leden een vorming 

aan te bieden over de taken van een jeugdraad.  

Politiereglement Ter Heide: dit reglement is geen nieuw reglement. Hier wordt al jaren mee gewerkt 

en bevat de regels van het domein. Een tweede reglement, ‘Uniform politiereglement Begijnendijk - 

Rotselaar – Tremelo’ bestaat er voor dit hele grondgebied. In dit reglement staan ook de bepalingen 

voor GAS sancties beschreven.  

Het politiereglement Ter Heide is recent aangepast naar aanleiding van problemen met mobilhomes 

op het domein. Samen met Sportoase zijn er extra maatregelen opgenomen in het reglement om 

deze problemen te kunnen aanpakken.  

In de voorbije zomer heeft de gemeente bericht gekregen van de provinciale GAS-ambtenaar dat het 

gewijzigde reglement Ter Heide niet geldig is omdat er destijds geen advies is opgevraagd van de 



jeugdraad. Het is echter vereist om advies aan de jeugdraad te vragen aangezien er via dit reglement 

GAS-sancties kunnen worden gegeven aan minderjarigen. Zoals we kunnen zien in het jaarrapport 

van de gemeentelijke administratieve sancties zijn er in 2018 in Rotselaar vijf inbreuken vastgesteld. 

Hiervan geen enkele door minderjarigen.  

Jeugdraad: dit zijn zo weinig sancties? Is er weinig gecontroleerd? 

Jelle: GAS-boetes zijn geen prioriteit voor de politie. Als er een klacht of melding binnenkomt bij de 

politie zullen zij eerst trachten te sensibiliseren alvorens een PV op te maken. In de zomer hebben zij 

wel extra controle gedaan op wildzwemmen. 

Jeugdraad: het reglement is wel streng wat betreft de toegankelijkheid na en voor zonsondergang, 

zelfs voor de paden rond ‘de Plas’? 

Jelle: het domein is een natuurdomein dat wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Enkel 

de zwemzone wordt beheerd door de gemeente. Om een natuurdomein te zijn wordt dit gebied al 

vaak bezocht en opengesteld voor publiek gebruik. De natuur heeft ’s nachts tijd nodig om te kunnen 

herstellen.  

In 2020 wordt de beheersovereenkomst van Domein Ter Heide opnieuw opgemaakt. We gaan dan 

proberen om wat meer zones toegankelijk te maken voor het publiek.  

Jeugdraad: geluidsproducerende toestellen zijn verboden? Ook geen kleine box of muziek afspelen op 

je GSM is niet toegelaten?  

Als bij grote drukte iedereen door elkaar versterkte muziek gaat afspelen wordt het wel heel 

vervelend voor de bezoekers… 

Jeugdraad: Mogen er groepsactiviteiten georganiseerd worden? 

Natuurlijk. Als dit gaat over een grote activiteit (geen wekelijkse groepsactiviteit) dan moet dit wel 

eerst worden aangevraagd. 

Jeugdraad: scouts Rotselaar is in juni weggestuurd omdat één van de leiders zijn identiteitskaart niet 

bijhad.  

Jelle: juist. Dit voorval is ook besproken op het directiecomité AGB. Het directiecomité heeft hierop 

beslist dat er flexibeler moet worden omgegaan met Rotselaarse groepen. We raden wel aan om een 

seintje te geven aan sport@rotselaar.be als je een activiteit plant in de zwemzone tijdens het 

seizoen. Zo kan onze sportdienst de jobstudenten verwittigen van jullie komst.  

Jeugdraad: het personeel van de gemeente mag gratis binnen in de zwemzone, ook zij die niet in 

Rotselaar wonen. Mogen jeugdwerkers van Rotselaarse verenigingen die niet in de gemeente wonen 

dit dan ook?  

Jelle: Inwoners van Rotselaar hebben gratis toegang. Dit geldt niet voor jeugdwerkers. Die controle is 

te moeilijk te doen. 

De jeugdraad geeft tot slot een positief advies voor de wijzigingen aan het politiereglement 

Openbare Orde Domein Ter Heide. 

3. Advies: jaarrekening 2018 

Onze nieuwe penningmeester Yente Lodewijks licht de jaarrekening van 2018 toe. Verder vraagt hij 

toestemming aan de raad om te kijken of we onze rekening niet beter bij een andere bank zetten, 

één waar de zichtrekening gratis is. De raad gaat hiermee akkoord. 

Jelle verduidelijkt dat het advies voor de jaarrekening nodig is om een toelage van de gemeente te 

kunnen krijgen, zijnde 1.500 euro. 

De jeugdraad geeft een positief advies voor jaarrekening 2018. 



4. Rookvrije gemeente 

Voorzitter van het Sociaal Huis en schepen van gezondheid, Piet De Bruyn, heeft advies gevraagd 

over het charter Generatie Rookvrij. Dit charter werd op de gemeenteraad van 23 april 2019 

ondertekend. Als eerste concreet actiepunt werd het rookvrij maken van de Plas naar voor 

geschoven. Momenteel bekijken we hoe we dit kunnen realiseren tegen de start van het volgende 

seizoen (voorjaar 2020). Zonder draagvlak bij de jeugd is elk initiatief echter gedoemd om te 

mislukken. Daarom vraagt Piet om mee na te denken over de manier waarop we in Rotselaar verder 

uitvoering kunnen geven aan het engagement om een rookvrije generatie te laten opgroeien in onze 

gemeente. Hij vraagt dan ook het advies van de jeugdraad, ten laatste eind 2019. 

Het bestuur zal Piet uitnodigen op de volgende jeugdraad om verdere toelichting te geven. In 

afwachting vraagt de voorzitter aan alle leden en verenigingen om na te denken welke acties ze 

kunnen ondernemen om het rookgedrag aan te passen tijdens evenementen.  

Reacties jeugdraad:  

- volledig verbieden = omgekeerd effect 

- aparte rokershoek voorzien op elk evenement? 

- dit is een beperking op de vrijheid van de jeugd 

De voorzitter herhaalt zijn vraag om hierover tegen de volgende jeugdraad over na te denken. 

5. Evaluatie GAS-reglement 

Zie agendapunt 2.  

6. Dag van de Inwoner – Verenigingenbeurs 

Op zaterdag 19 oktober organiseert de gemeente zijn Dag van de Inwoner met aansluitend de 

verenigingenbeurs. Dit is hét moment om je als Rotselaarse vereniging bekend te maken bij de 

nieuwe inwoners. Dit zijn vaak jonge mensen/gezinnen, en dus potentiële leden van een 

jeugdvereniging. Brent vraagt aan de cultuurdienst of er nog een plek vrij is voor de jeugdraad 

waarop alle JWI’s een plaatsje krijgen.  

7. Regionale jeugdraaddag 

Ook op zaterdag 19 oktober organiseert de jeugdraad de allereerste regionale jeugdraaddag. Dit is 

een uitwisselingsmoment voor verschillende jeugdraden uit de regio. Dit gaat door op 2de verdiep in 

GC ‘de Mena’, start is voorzien om 13u30. Op dit moment enkel reactie van jeugdraad Herent. Deze 

activiteit is dus nog in ‘optie’. Dries informeert de raad hierover verder per mail.  

8. Nieuwe naam speelbos scouts Wezemaal 

Het nieuwe speelbos aan de lokalen van scouts Wezemaal heeft een naam nodig. We hebben in de 

gemeente al het ‘Waterdraakje’ (aan Vleugtstraat Wezemaal), en het ‘Speelhol’ (aan chiro Werchter). 

Omdat dit speelbos het dichtst bij scouts Wezemaal aansluit mogen zij tegen volgende vergadering 

een naam voorstellen. Jelle verduidelijkt dat de groendienst in samenspraak met scouts Wezemaal 

werken heeft uitgevoerd om dit bos speelklaar te maken.  

Jeugdraad: komen er in dit bos nog speeltoestellen? 

Dit is niet de bedoeling van een speelbos, enkel indien dit natuurlijke speelelementen zijn.  

 

 



9. Jeugd op nen hoop 

Dit is een activiteit opgestart door scouts Heikant in het verleden. Sinds een aantal jaren hebben we 

voor het organiseren van deze activiteit een beurtrol opgesteld. Doel is een gezellige avond 

organiseren voor alle leid(st)ers en bestuursleden van de jwi’s. Hier nog eens de afgesproken 

beurtrol: 

2018 scouts Wezemaal  2019 chiro Werchter  2020 JH Floere Bloes   

2021 scouts Heikant  2022 chiro Wezemaal  2023 JH Mena 

 

Scouts Wezemaal geeft aan dat zij het dit jaar wel opnieuw willen organiseren als chiro Werchter het 

niet meer ziet zitten.    

10. Skatepark 

Sportoase heeft aan de stuurgroep van de gemeente en Sportoase 2 offertes gegeven voor 

aanpassingen aan het skatepark. Deze aanpassingen werden gevraagd door de skaters. Er is een 

voorkeur doorgegeven aan Sportoase. Dit voorstel moet worden getoetst met de skaters zelf. Budget 

hiervoor is aangevraagd in het meerjarenplan voor 2021, dit is echter nog niet goedgekeurd.  

11. EHBO Cursus 

Scoutsen Wezemaal en Rotselaar, chiro’s Werchter en Wezemaal willen een EHBO cursus voor hun 

volledige leidingsploeg (20-tal personen). Bieke neemt dit verder op met de groepen.  

12. Pullen 

Veel nieuwe gezichten, wil iedereen een trui van de jeugdraad? Ja, maar wel met kap! Dries regelt dit 

verder via facebookgroep.  

13. Evenementen JR 

Welke evenementen willen we nog organiseren in schooljaar ’19 – ’20? Oordoppenactie, 

podiumvlees, JR-kermis, … ? Niet meteen interesse uit de groep… Wordt vervolgd.  

14. Jeugdraaddag 

De leukste dag van het jaar leggen we vast op zaterdag 30 november! 

15. Varia 

Dries: de jeugdraad heeft een instagram! Jeugdraad_rotselaar is dat � graag promoten. Doel is om 

hierop onze evenementen aan te kondigen en dus de jeugd te informeren over onze heerlijke 

activiteiten.  

Chiro Werchter: 

- wij hadden processierupsen in het voorjaar. Wij hebben toen van de gemeente een raar antwoord 

gekregen dat we al in februari een aanvraag moesten doen om die te laten verwijderen??? Bieke 

heeft intussen nagevraagd hoe dit precies zit en neemt dit verder op met de chiro.  

- Beach bar aan de plas organiseren door de JR? Dries, Ewoud, Hanne en Michiel willen dit graag 

trekken. 

Scouts Wezemaal: 

- waar mogen wij (pannenkoeken) verkopen? Regel is dat iedereen binnen eigen dorp blijft.  

- zebrapad op Aarschotsesteenweg.. we willen dit blijven vragen… Jelle geeft aan dat we opnieuw de 



aanvraag hebben gedaan, dit keer met als argument dat de Kerkebroekstraat nu een fietsstraat is 

geworden.  

- Het afsluiten van de Kerkebroekstraat wordt door onze leden, leiding en ouders als heel positief 

ervaren. Zowel tijdens onze scoutsactiviteiten in de week en het weekend is dit een hele verbetering, 

maar ook voor de jeugd in het dagelijkse leven - bijvoorbeeld op weg naar school - wordt dit heel 

goed bevonden. We willen het gemeentebestuur hiervoor bedanken want dit verhoogt de veiligheid! 

- wij willen herbruikbare bekers aankopen, zijn hier subsidies voor te krijgen? Subsidies niet. De 

gemeente plant wel om een samen aankoop te doen waardoor de prijzen natuurlijk aantrekkelijk 

worden. Bieke vraagt na of de aankoop hierin kan passen, de bekers moeten wel het logo van scouts 

Wezemaal krijgen.  

- er staat een lantaarnpaal in de weg, aan onze oprit…. Het is altijd moeilijk om daar te 

manoeuvreren met de vrachtwagen voor het kamp en eigenlijk hebben we dat licht niet nodig. Jelle 

zal er eens passeren… 

- onze parking zit vol putten, kunnen deze gevuld worden en krijgen we kiezel bij? Bieke neemt dit op 

met TUD.  

- we denken dat er asbest zit in ons dak. Hoe pakken we dit het best aan? Jelle geeft aan dat het best 

is om hiervoor een firma in te schakelen, de kosten hiervan kunnen mee aangegeven worden in de 

lokalensubsidies.  

- krijgen wij op de Aarschotsesteenweg een witte pijl naar onze lokalen met ‘Scouts Wezemaal’ op? 

Chiro Werchter en JH Mena willen dit ook, maar hun lokalen zijn vanop de hoofdwegen voldoende 

zichtbaar. Bieke vraagt een pijl aan voor Scouts Wezemaal.  

Scouts Heikant: Wanneer kunnen we terug naar Bad Gandersheim? In 2020 gaat er een beperkte 

delegatie, een kleine afvaardiging van elke vereniging. In 2021 of ’22 is het dan weer de beurt aan 

een hele grote groep om te gaan! 

JH Mena: Mogen wij, als we geen pijltje krijgen, wel terug verlichting op het logo op de betonnen 

paal voor het jeugdhuis? Bieke vraagt na. 

JH Floere Bloes: Barend Nackaerts heeft aangegeven dat hij zijn schouders mee wil zetten onder de 

renovatiewerken van de Bloes. Bieke bezorgt hen het reglement renteloze lening asap door.  

Scouts Rotselaar:  

- wij willen dit jaar de speelstraat niet meer organiseren. We hebben hier wel een draaiboek van en 

willen dit gerust doorgeven aan de volgende vereniging. Bieke geeft aan dat de speelstraat 

organiseren uiteraard geen verplichting is. Je kan voor de organisatie hiervan wel rekenen op 1.500 

euro subsidies, waarmee je toch heel wat leuk materiaal kan aankopen of huren.  

- de breughelfeesten en de bbq van de scouts zijn dit jaar samengevallen. Dat is niet zo cool. Chiro 

Wezemaal licht toe dat de Breughelfeesten altijd doorgaan in het eerste volle weekend van 

september. De BBQ gaat door in het 2de weekend van september. En dit viel dus dit jaar samen..  

Miek: ik vind dat de JWI’s meer moeten meedoen met elkaars activiteiten. 

 

Verslag goedgekeurd op AV 11 december 2019. 

 

 

 



 

 


