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1. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 1 oktober 2019 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Advies: meerjarenplan ’20 – ‘25 

Jelle krijgt het woord. Het meerjarenplan is het toekomstplan van de gemeente. Hierin staan de 

krijtlijnen voor de komende 6 jaar en de bijhorende financiering van deze plannen. Input voor deze 

plannen is gekomen vanuit diverse kanalen: adviesraden, al dan niet via een memorandum, 

gemeenteraadleden, het participatietraject ‘Maak je buurt mee’ en de gemeentelijke diensten.  

Het volledige meerjarenplan bestaat uit 21 pagina’s. Er worden 9 doelstellingen geformuleerd waarvan 

één doelstelling expliciet gewijd is aan kinderen en jongeren, ‘Rotselaar is een kindvriendelijke 

gemeente’.  

Elke adviesraad krijgt het deel van het meerjarenplan waarin thema’s terugkomen die betrekking 

hebben op de raad.  

Jelle overloopt voorliggend document en licht de meest relevante alinea’s toe: 

Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te 

ontspannen en te ondernemen.   

1. Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken - Toegankelijke, recreatieve 

groene zones creëren en de bestaande zones opwaarderen, zowel in de kernen als daarbuiten.   

Het ruimtebeslag, dus alles wat gebetonneerd of geasfalteerd is moet worden beperkt zodat we de 

groene zones kunnen bewaren en versterken. Zo ook o.a. het Demerbroekpark aan chiro Werchter, 

maar ook Festivalpark Werchter, De Gevel, Wijngaardberg, soldatenbrug Demerdijk en domein ‘Ter 

Heide’.  

2. Inzetten op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en 

gezinssamenstelling - Groene ruimte binnen de kernen bewaken, creëren en kwalitatief indelen. 

 

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente. 

1. De werking van kwaliteitsvolle kinderopvanginitiatieven verder uitbouwen en stimuleren. 



1. De voortrekkersrol van Rotselaar in de voorschoolse opvang bestendigen en een jaarlijks 

overlegmoment met alle opvanginitiatieven organiseren. 

Vanuit de gemeente worden de voorschoolse initiatieven, dus voor kinderen van 0 – 2.5 jaar reeds 

ondersteund. Deze ondersteuning zullen we verder uitbreiden door een jaarlijks ontmoetings- en 

overlegmoment met de uitbaters van opvanginitiatieven te organiseren.  

2. Het aanbod naschoolse opvanginitiatieven uitbreiden. 

Het aanbod voor- en naschoolse kinderopvang is stelselmatig uitgebouwd tot een uitgebreid 

opvangnetwerk door de jeugddienst de laatste jaren. We zullen deze activiteiten nog verder 

uitbreiden.   

 

2. Kwalitatieve en vernieuwende kinder- en jongereninitiatieven aanbieden. 

1. Vanaf 2020 het Huis van het Kind in Rotselaar uitbouwen. 

Er wordt een fysiek huis voorzien naast school ‘De Straal’ waar naast de activiteiten van het 

consultatiebureau  ook activiteiten van het Huis van het Kind kunnen doorgaan. 

2. Een ruim aanbod van diverse vakantie-initiatieven organiseren. 

De speelpleinwerking wordt omkaderd door de jeugddienst en de animatoren krijgen vorming om de 

kwaliteit van de speelpleinwerking en de activiteiten blijvend te garanderen. Ook is het voorbije jaar de 

vergoeding voor animatoren opgetrokken. We vragen een hogere kwaliteiten en zetten hier dan ook 

extra budget voor in.  

3. Een street-art project realiseren. 

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor jeugdcultuur. We kiezen ervoor om dit ook effectief in te 

zetten voor jeugdcultuur. Wij willen jeugdcultuur niet aan de kant zetten, integendeel, we willen 

jeugdcultuur en de hierbij horende experimenten een plaats geven. Wat er gebeurt met dit budget 

wordt tot op heden deels door de jeugdraad bepaald, cfr. podiumvlees, oordoppenactie, 

jeugdraadkermis, … We hebben nu in het plan een street-art project naar voren geschoven, maar we 

beseffen ook dat dit moet passen in ‘het moment’ van jongeren zelf. Jeugdcultuur van nu kan er 

helemaal anders uitzien binnen 6 jaar, en we willen ons niet vastpinnen maar acties van onderuit laten 

groeien.  

 

3. Alle kinderen voelen zich welkom in een modern en kwalitatief kleuter-, lager en 

kunstonderwijs. 

1. Elke twee jaar een bevraging organiseren bij de leerkrachten en leerlingen van alle lagere scholen, 

over het welbevinden van kinderen op school. 

Deze actie komt uit het memorandum van de jeugdraad. We kunnen deze bevragen natuurlijk enkel 

opleggen aan onze gemeentelijke scholen maar streven er wel naar om deze actie ook te kunnen 

realiseren i.s.m. de vrije basisscholen.  

2. Een subsidieaanvraag indienen voor een nieuw schoolgebouw in Heikant. 

3. Digitale ICT-infrastructuur (digitale borden, PC’s) aankopen en klassikaal gebruiken. 

 

4. Alle kinderen hebben vlot toegang tot veilige en uitdagende speellocaties en 

recreatiemogelijkheden. 

1. Het skatepark in Rotselaar aanpassen en uitbreiden. 

Hiervoor is een kleine 60.000 euro uitgetrokken. De jeugddienst en jeugdraad zullen de contacten met 

de skaters terug opnemen. De kans bestaat dat de reeds bestaande offertes moeten worden 

aangepast naar de noden van de huidige groep skaters.  



Vraag jeugdraad: 60.000 euro, allemaal voor het skaterpark? 

Ja, dat is een raming waarin ook verlichting aan het omnisportterrein en het skatepark zelf zit 

inbegrepen. Het is een raming natuurlijk. En afhankelijk van de plannen die samen met de skaters, 

Sportoase en de gemeente worden gemaakt zullen we die middelen al dan niet nodig hebben.  

2. De speeltuinen in de woonwijken vernieuwen en de speelbossen verfraaien. 

Speelpleintjes in de woonbuurten zorgen voor speelplezier bij de kinderen en voor een 

ontspanningsruimte voor jonge gezinnen en (groot)ouders.  Ook voor jongeren zijn ze belangrijk om 

rond te hangen en te chillen. De speelpleintjes worden ingericht met nieuwe speeltuigen.  Hiervoor is 

een budget voorzien van 150.000 euro. De regelmatige controles worden uitgebreid met een frequent 

onderhoud van de speeltuigen (40.000 euro/jaar) en er wordt gezorgd voor een nette en veilige 

omgeving van de speelpleintjes. Voor het onderhoud van de speelbossen is er 74.000 euro per jaar 

gebudgetteerd en voor de opbouw van nieuwe speelbossen wordt 60.000 euro voorzien.  

 

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. 

1. Verenigingen en buurtinitiatieven financieel, logistiek en promotioneel ondersteunen. 

1. De uitleendienst en culturele ontmoetingsinfrastructuur vernieuwen of uitbreiden. 

Het aanbod wordt verder uitgebreid en vernieuwd (80.000 euro) in samenspraak met het 

verenigingsleven.  Daarnaast wordt ook de provinciale uitleendienst verder gepromoot en stemt de 

gemeente het aanbod van haar uitleendienst hierop verder af. We kiezen er ook voor om de uitleen 

gratis te houden en ook het vervoer naar de gewenste locatie te voorzien, dit in tegenstelling tot vele 

andere gemeenten.  Zaal ‘Jack-Op’ en vrijetijdscentrum ‘De Mena’ worden vernieuwd  ingericht met 

het oog op een betere beleving van de zaalinfrastructuur voor inwoners en verenigingen die gebruik 

maken van deze zalen.   

2. De verenigingen en hun activiteiten promotioneel ondersteunen. 

De verenigingen kunnen bij de gemeentelijke diensten terecht voor advies bij hun dagelijkse werking.  

3. Subsidiereglementen vernieuwen en subsidies uitreiken aan erkende verenigingen en buurtcomités.   

De gemeente zorgt voor financiële ondersteuning van de erkende verenigingen en jeugdhuizen in de 

sectoren sport, cultuur, jeugd en senioren.  De verenigingen kunnen beroep doen op financiële 

ondersteuning voor hun werking, lokalen en vernieuwende projecten.  Voor de bouw of renovatie van 

hun lokalen is er de renteloze lening.  Initiatieven als het subsidieontbijt dragen natuurlijk ook bij tot de 

ondersteuning van de jeugdverenigingen. Verder kan er altijd bekeken worden of het 

subsidiereglement moet worden herbekeken.  

2. Evenementen en vrijetijdsactiviteiten organiseren en ondersteunen. 

1. Projectsubsidies uitreiken voor initiatieven van inwoners. 

Ook vanuit de jeugdraad komt wel vaker de opmerking dat we ook jongeren moeten betrekken die 

geen lid zijn van een jeugdvereniging. Deze projectsubsidie kan aangevraagd worden door inwoners 

die niet persé betrokken zijn bij een vereniging.  

3. Sport en recreatie op een vernieuwende manier uitbouwen. 

1. De infrastructuur van de zwemzone Ter Heide vernieuwen en er vernieuwende activiteiten 

organiseren.   

Ook deze actie komt uit het memorandum van de jeugdraad. Het Agentschap Natuur en Bos is 

eigenaar en beheerder van Domein Ter Heide. Na 30 jaar zal de beheersovereenkomst tussen ANB 

en de gemeente eindigen. We zullen binnenkort starten met onderhandelingen voor een nieuwe 

overeenkomst. We zullen er alles aan doen om dit domein publiek te houden en de zwemzone in 

gemeentelijk beheer. Als dit lukt kan de zwemzone van domein ‘Ter Heide’ een nieuw multifunctioneel 

gebouw krijgen, voorzien van omkleedruimtes, sanitair, EHBO-post en een redderslokaal. Het 

materiaal en de voorzieningen van de redders worden vernieuwd om de veiligheid te verzekeren.  De 

beleving van ‘de Plas’ zal tijdens het zomerseizoen worden verbeterd met waterkastelen voor kinderen 

en een zwemponton voor jongeren.  De gemeente staat open voor leuke en vernieuwende initiatieven 



die inwoners samenbrengen, zoals Rotselaar Feest, Jeugdkermis, Buitenspeeldag, Cross Cup.  Ook 

een pop-up-bar moet kunnen doorgaan aan de zwemzone.  De zwemzone van domein ‘Ter Heide’ 

wordt rookvrij gemaakt in het kader van ‘Generatie Rookvrij’. 

Wat we echter nooit mogen vergeten is dat het domein een natuurgebied is dat we moeten 

respecteren. Het is een biotoop voor vele verschillende dieren, die rust nodig hebben. Als we hier elke 

avond evenementen gaan organiseren dan zal dit de natuur aantasten. Verder is ‘de Plas’, in 

tegenstelling tot andere openbare zwemdomeinen, een rustige plek om te vertoeven. ‘De Plas’ is 

gericht op Rotselaarse inwoners en gezinnen. De toegangsprijs is vrij hoog voor mensen buiten 

Rotselaar en voor wat het is, zijnde zon, water en strand. Als we deze formule te drastisch gaan 

wijzigen zal ook de rust die we er nu beleven snel in het gedrang komen.  

2. Jeugdhuis Mena vernieuwen. 

De jeugdhuizen krijgen alle steun van de gemeentelijke jeugddienst.  Jeugdhuis ‘Floere Bloes’ kan 

voor investeringen beroep doen op de jeugdsubsidies en een renteloze lening.  Het gemeentelijke 

jeugdhuis ‘Mena’ zal worden vernieuwd zodat ze de jongeren in een moderne en veilige omgeving kan 

ontvangen.  De samenwerkingsovereenkomst met jeugdhuis ‘Mena’ wordt volgende week vernieuwd 

op de gemeenteraad met het oog op een kwalitatieve buurt- en jeugdwerking. 

3. Het WK wielrennen naar Rotselaar halen. 

 

Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente. 

De gemeente maakt gebruik van innovatieve toepassingen die klimaatvriendelijk en duurzaam zijn. 

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025. 

Ook dit was een vraag in het memorandum. Het is een heel kostelijke zaak om alle verlichting te 

vervangen, maar wel immens verschil wat betreft energieverbruik en klimaatvriendelijkheid. Er zijn 

reeds enkele straten in o.a. Wezemaal dorp en Heikant waar de verlichtingen reeds vervangen zijn, 

deze zullen dan ook in de komende tijd ’s nachts aan gaan.  

 

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen. 

1. Een eenduidig wegbeeld realiseren waar iedereen zijn plaats heeft. 

1. Het wegbeeld en de inrichting van de straat aanpassen naar gelang de buurt en de gewenste 

weggebruiker.   

2. Dorpscentra en woonbuurten herinrichten. 

De dorpscentra en woonwijken worden heringericht om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor 

de buurtbewoners te verbeteren.  Projecten die kortelings worden gerealiseerd, zijn: Rotselaar-

centrum, bij scouts Rotselaar (Kapelstraat-Groenstraat-Pastorijstraat-Parkstraat), en Wezemaal 

(Eektstraat-Eektweg).  

3. Inwoners en gebruikers informeren en sensibiliseren over de verkeersregels. 

De gemeente zet al haar communicatiekanalen in om de inwoners goed en actief te informeren over 

de (nieuwe) verkeersregels.  De regels van fietsstraten worden extra in de verf gezet.  Daarnaast 

zullen mobiele en dynamische ledborden op diverse plaatsen in de gemeente worden ingezet (woon- 

en schoolbuurten, evenementen, …) om de automobilisten direct te sensibiliseren. 

Vraag jeugdraad: mogen speed pedelecs in een fietsstraat voorbijsteken?  

Goede vraag, daarvoor moeten we de regels eens goed bekijken. In ieder geval mogen ook zij 

natuurlijk niet sneller dan 30km/u rijden.  

2. De verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen. 

1. Schoolomgevingen verkeersveilig inrichten en prioritaire schoolroutes creëren. 

De gemeentelijke schoolroutekaart wordt vernieuwd en brengt de veiligste schoolroutes in kaart voor 



de Rotselaarse scholieren.  De politie heeft de taak om er de verkeersregels te laten respecteren via 

sensibilisering en verbalisering. 

2. Acties tegen sluipverkeer opzetten. 

3. Een nieuw mobiliteitsplan opmaken en uitvoeren. 

4. Mobipunten realiseren met aandacht voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. 

Het gebruik van deelwagens en elektrische laadpalen wordt door de gemeente actief gestimuleerd in 

de dorpskernen en bij nieuwe woonprojecten.  De gemeente ijvert bij De Lijn voor het behoud van 

nachtbussen, frequente stadsbussen tussen Leuven en de rotonde in Rotselaar en een nieuwe 

busverbinding tussen Werchter en Haacht. 

5. De stationsomgeving van Wezemaal vernieuwen, met ondertunneling van de overweg en overdekte 

en verlichte fietsenstalling. 

 

Vraag jeugdraad: krijgt de provinciebaan van Werchter naar Rotselaar ook een nieuw fietspad? Het is 

daar echt heel gevaarlijk! 

Dit is inderdaad één van de gevaarlijkste fietspaden in de gemeente. En helaas zullen deze werken 

niet voor de komende jaren zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer is eigenaar en beheerder van 

deze baan. Er is een traject met hen afgesproken voor de vernieuwing van een aantal verkeerspunten 

in volgende volgorde: 

1. Haachtsesteenweg 

2. Steenweg naar Holsbeek vanuit rotonde 

3. Stuk vanuit rotonde naar Aarschot 

4. Stuk vanuit rotonde richting Werchter: we trachten om het stuk vanaf Hellicht naar Werchter eerder 

aan te pakken dan initieel voorzien.  

Jelle koppelt hierbij ook terug hoe belangrijk rioleringswerken zijn voor de natuur. De gescheiden 

riolering die nu stelselmatig wordt voorzien is van uiterst belang om onze rivieren proper te houden!  

 

3. Verhoogde handhaving in het kader van verkeersveiligheid. 

1. Investeren in nieuw materiaal om de snelheidsregels te handhaven. 

Vraag jeugdraad: werkt de trajectcontrole intussen? 

De trajectcontroles worden afwisselend gemonitord, wij adviseren dus om je aan de snelheidsregels te 

houden….  

2. Intensifiëren van politionele handhaving. 

Vraag jeugdraad: moest er een fusie komen met de politiezone van Aarschot, komt er dan ook een 

andere korpschef? 

Deze functie wordt dan opnieuw opengesteld.    

4. Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden. 

1. 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen. 

Ook vele straten van de jwi’s zijn dit jaar reeds vernieuwd.  

2. De trage wegen en fiets- en voetpaden goed onderhouden. 

3. De fietssnelweg tussen Leuven en Aarschot realiseren. 

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid. 

1. De huidige dienstverlening stimuleren en nieuwe ontwikkelingen ontwikkelen of steunen om 

het welzijn en welbevinden van onze inwoners te bevorderen. 

1. Kansarmoede (bij kinderen) tegengaan in samenwerking met het Huis van Het Kind, scholen en 

andere welzijnsinstellingen. 

Vraag jeugdraad: We kennen Huis van het Kind voorlopig als een netwerk van partners en een 



informatiepunt. Is dit project intussen meer hands-on geworden? 

Huis van het Kind is inderdaad een netwerk waarin verschillende organisaties samenwerken. Vanuit 

Huis van het Kind maken we een sociale kaart op om alle relevante organisaties in kaart te brengen 

en van waaruit gerichte doorverwijzingen kunnen gebeuren. In de toekomst zullen bv. de bibliotheek 

en de Gezinsbond niet meer naast elkaar lezingen organiseren over opvoedingsondersteuning, maar 

wordt het aanbod hiervan op elkaar afgestemd. We zullen ook meer inzetten op expertise door beroep 

te doen op een consulente opvoedingsondersteuning. 

2. Een groepswerking organiseren voor kwetsbare ouders. 

 

Rotselaar betrekt haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen. 

1. Adviesraden en overlegstructuren stimuleren en ondersteunen. 

1. Een werkingstoelage aan de adviesraden uitreiken. 

De werking van de adviesraden wordt opgewaardeerd en ondersteund door de gemeentelijke 

diensten.  De jeugdraad is een voorbeeld voor alle gemeentelijke adviesraden. Het is een actieve raad 

die ook inzet op vormingen.  

2. De participatieambtenaar organiseert jaarlijks een ‘Inspiratiedag met de adviesraden’  

Er wordt jaarlijks een inspiratie- en overlegmoment georganiseerd voor de leden van de adviesraden.  

Zo leren de adviesraden elkaars werking kennen en is er meer kruisbestuiving en samenwerking 

mogelijk.  De leden van de adviesraden ontmoeten elkaar tijdens workshops rond participatie begeleid 

door experts om nieuwe inzichten te verwerven en hun vaardigheden te versterken.  We denken 

samen na over de rol van adviesraden, de werking en samenwerking met elkaar en anderen. 

Vraag jeugdraad: Citizen Lab, wat is dat?  

Dat is een online participatieplatform waarmee geëxperimenteerd is naar aanleiding van de 

gemeenteraadverkiezingen. Het is een alternatief voor o.a. infoavonden in muffe parochiezalen en 

een middel om veel meer mensen mee te bereiken om zo inspraak te kunnen realiseren. ‘Maak je 

buurt mee’ en het mobiliteitsplan zijn mogelijk geweest via Citizen Lab. Ook de nieuwe speelterreinen 

van Rigessel zullen gebruik maken van dit platform.  

Jelle besluit dit uitgebreide agendapunt met mee te geven dat het meerjarenplan door de loop van de 

legislatuur kan worden bijgestuurd indien dit opportuun blijkt te zijn. We gaan ervanuit dat de 

uitdagingen van nu misschien niet meer dezelfde zijn dan die van binnen enkele jaren.  

De jeugdraad geeft een positief advies over het meerjarenplan ’20 – ’25. Ze besluit eveneens om het 

plan jaarlijks te evalueren. 

  

3. Opvolging jeugdraaddag 2019: 

Het was weer een heerlijke editie. De vorming werd degelijk bevonden door sommigen, voor anderen 

was het te passief, teveel powerpoint, te weinig actie. Volgende jaren proberen te starten met vorming, 

daarna de activiteit. De kerstmarkt werd ook gemist in het dagverloop voor sommigen.  

Op de vorming zijn er twee winnaars van het meerjarenplan uit de bus gekomen om als jeugdraad op 

in te zetten de komende jaren: ‘Rotselaar is een bruisende gemeente’ en ‘Rotselaar werkt aan een 

vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen’. De werkgroep ‘beleid’ die we bij deze opstarten om zich 

hierover verder te buigen de komende jaren bestaat uit Dries, Yente, Wannes en Merel.  

4. Event aan het meer 

Beachvolley? Piknik Musik – concept? Begin augustus? Alles ligt nog open. Belangrijk om mee te 

nemen is dat als er iets wordt georganiseerd in het zwemseizoen (1 mei – 15 september) goed moet 

worden afgetoetst met de sportdienst en het gemeente- en AGB bestuur. Het is niet evident om 

binnen het seizoen evenementen te organiseren. De Plas zorgt voor de nodige inkomsten, alles wat er 

binnen het seizoen gebeurt kan dus niet gratis zijn. Beter zou zijn om buiten het seizoen activiteiten te 



organiseren. Verder mag er ook niet vergeten worden dat dit een natuurgebied is, ook hiermee 

moeten we altijd rekening houden.  

5. Rigessel 

De speelpleintjes van de Rigessel worden in 2020 vernieuwd. We zullen dit aanpakken met inbreng 

van kinderen, tieners, jongeren en buurtbewoners van de pleintjes. We doen hiervoor graag beroep op 

chiro en scouts Wezemaal om ook met hun kinderen en tieners te werken rond dit project. Bieke 

neemt in de nabije toekomst contact met hen op om de ‘jokers’ te komen afgeven waarop de kinderen, 

tieners en jongeren van hun vereniging kunnen aangeven hoe de pleintjes in Rigessel voor hen 

moeten worden ingevuld.  

6. Herbruikbare bekers 

De dienst evenementen organiseert in de loop van 2020 een groepsaankoop van herbruikbare bekers. 

De prijzen zijn hiervoor opgevraagd. Waar we nog niet zeker van zijn is of het mogelijk is om logo’s 

van verenigingen hierop te laten drukken. Dit zal, als het toch mogelijk is, de prijs alleszins de hoogte 

injagen. De gemeente zelf moet zich ook bekers aanschaffen. Afhankelijk van de kostprijs is er budget 

over om ook de samenaankoop te kunnen subsidiëren.  

JH Floere Bloes maakt zich alvast zorgen, ook over Rock Werchter. Jelle geeft aan dat er gesprekken 

zijn op het hoogste niveau om Rock Werchter vrij te stellen van deze maatregel. We houden JH Floere 

Bloes hierover zeker op de hoogte. 

Op de volgende jeugdraad agenderen we alvast deze nieuwe wetgeving. Bieke bezorgt in tussentijd 

alle jwi’s een link waarop ze de juiste info alvast kunnen doornemen.  

7. Huis van het Kind, stand van zaken: 

Zoals eerder meegegeven in het meerjarenplan zullen we in 2020 Huis van het Kind verder 

uitbouwen. Het organiseren van peuterspeelpunten, vormingen met als thematiek 

opvoedingsondersteuning, het opmaken van een sociale kaart als middel om gericht te kunnen 

doorverwijzen, projectsubsidies voor activiteiten die passen onder de doelstellingen en de missie-

visie-waarden van Huis van het Kind Rotselaar en contactmomenten met een opvoedingsconsulent 

staan in de stijgbeugels. Het is belangrijk dat jeugdverenigingen weten dat Huis van het Kind 

Rotselaar bestaat en zich hiertoe kunnen richten indien nodig en/of wenselijk.  

8. Nieuwjaar 2020   

In 2020 is het opnieuw de beurt aan Rotselaar om de nieuwjaarsfuif te organiseren. De jeugdraad 

vraagt dat alle JWI’s met hun achterban bekijken of er kandidaten zijn om de organisatie van deze fuif 

op zich te nemen.  

9. Jongtourage 

Dries, Michiel, Sara en Bieke zijn naar Jongtourage geweest. Dit is een avond georganiseerd door 

Bataljong, de ondersteunende organisatie voor jeugdraden en jeugddiensten. Na de receptie, een 

sessie van studentenkrant ‘Veto’ over neutraliteit konden we deelnemen aan een vormende sessie. Bij 

het napraten werden we ook gevraagd of er geen kandidaten zijn die interesse hebben om deel uit te 

maken van de Vlaamse Jeugdraad. Zo ja, kandidaturen kunnen ingezonden worden via 

https://vlaamsejeugdraad.be/. 

10. Muziekinstallatie Sportoase De Toren 

Die is nog altijd niet top. Om er een fuif te kunnen geven hebben de jwi’s nog altijd heel veel kosten 

aan licht- en geluidsinstallaties. Of er moet gehuurd worden bij de Provincie, maar deze installaties 

worden niet altijd als voldoende bevonden. Of moeten tijdig worden aangevraagd en dat lukt ook niet 

altijd. Jarne, Roel, Jannes en Michiel nemen initiatief om te kijken hoe dit beter kan.  

11. Varia 

Yente: kan de uitleendienst ook uitbreiden met herashekken en een springkasteel? Verder nog even 

meegeven dat ons doel is om 1000 likes te hebben op onze instagrampagina van de jeugdraad � 

delen maar! 

Jane: Ik neem na 8 jaar afscheid van de jeugdraad en trakteer daarvoor natuurlijk na de jeugdraad.  

Dankjewel Jane voor je jarenlange inzet!  



Chiro Wezemaal:  

Wij willen alvast de speelstraat van 2021 organiseren. Verder was het heel moeilijk om zwarte pieten 

te vinden dit jaar, is het mogelijk om deze uit te wisselen tussen de jeugdverenigingen? Praktisch kan 

dit moeilijk worden aangezien de jeugdbewegingen vaak op dezelfde dag Sinterklaas over de vloer 

krijgen..  

JH Floere Bloes: wij hebben bewakingscamera’s gezet, waar moeten we dit melden? Bieke neemt dit 

verder op.  

Scouts Wezemaal:  

- Krijgen we nog uitstel om een nieuwe naam te vinden voor het speelbos? Ja 

- In het bos zijn veel doornen. We zullen met de groendienst bespreken wie instaat voor welk 

onderhoud van het bos. Bieke vraagt alvast aan de groendienst dat ze de doornen willen komen 

weghalen.  

- Wij zijn gestart met de opmaak van een kampplaatsevaluatiedocument. We zullen dit delen in de 

facebookpagina. Als iedereen zijn kampplaats kan aanvullen en evalueren, dan kunnen de andere 

jeugdverenigingen hiermee aan de slag in hun zoektocht naar een nieuwe kampplaats.  

Scouts Rotselaar: Is er intussen al een plek om te studeren tijdens de blok? We zijn aan het kijken of 

dit kan in de Jack Op of GC ‘de Mena’.  

JH Mena: van 26 – 29 december is het weer van Radio ’t Stalleke. Zij die willen mogen nog een show 

komen presenteren. Zie event op facebook.  

 

Jelle Wouters heeft bij deze zijn laatste jeugdraad als schepen voor jeugd achter de rug. Op 31 

december 2019 eindigt zijn mandaat als schepen voor jeugd. Hij heeft 2019 er nog bijgenomen om 

met het beleidsplan ‘jeugd’ een goede start te geven. Jelle geeft aan dat iedereen nog meer dan 

welkom is voor vragen, opmerkingen of suggesties. Hij bedankt de jeugdraad, dit was veruit zijn 

leukste bevoegdheid. Op de jeugdraad kon er altijd open gesproken worden en de leden zijn trouwe, 

eerlijke mensen. Hoewel hij dan niet meer schepen voor jeugd is, hij zal jeugd altijd van nabij blijven 

opvolgen!  

 

Verslag opgemaakt door Bieke Nackaerts, goed te keuren op de volgende AV. 

 

 

 


