
Verslag jeugdraad 21/03/2019 – Menatoren, tweede verdieping, 19u45 

Aanwezig 
Dries Schrijvers     Scouts Rotselaar  NIEUW 
Xander Boogaerts    Scouts Rotselaar 
Jarne Vancriekinge    JH Mena 
Toon Sevenants    JH Mena 
Yente Lodewijks    Chiro Wezemaal 
Raf Van Rompaey    Scouts Heikant 
Ewoud Vancraesbeek    Scouts Heikant 
Dries De Vadder    Scouts Heikant 
Hannah Buelens    Onafhankelijk   NIEUW 
Najdat Tracy     Onafhankelijk   NIEUW 
Tijs Strumane     Scouts Wezemaal 
Miek Meus     Scouts Wezemaal 
Brent Gomand     SPW De Schavuit  NIEUW 
Celien Goyvaerts    SPW De Schavuit  NIEUW 
Lotte Uytterhoeven    SPW De Schavuit  NIEUW 
Jill Cuypers     Onafhankelijk   NIEUW 
Wannes Van Hassel    Onafhankelijk 
Roel Poelmans     Onafhankelijk 
Michiel Bosmans    Chiro Werchter 
Jane Strumane     JH Floere Bloes 
Yasmine Goossens    Onafhankelijk  
Jelle Wouters     Schepen van Jeugd 
Sara Gerits     Jeugddienst  
 
Verontschuldigd 
Kris Tuerlinckx     Scouts Wezemaal 
Robbe Gierts     Scouts Heikant 
Bram Strouven     JH Floere Bloes 
Emma Smets     SPW De Schavuit 
Merel Bollen     Chiro Wezemaal 
Kaat De Roo     Chiro Werchter 
 

Voorafgaand aan deze jeugdraad werd vanaf 19u iedereen welkom geheten op de voorstelling van het 

toekomstplan van de jeugdraad (= het memorandum). De voorzitster opent de vergadering door te 

polsen naar hoe de leden van de jeugdraad de overdracht vonden. Iedereen is het er over eens dat het 

goed verliep en aangenaam gebracht werd.  

Hierop schetst Jelle wat er verder op niveau van de gemeente in de komende weken en maanden zal 

gebeuren met deze beleidsvoorstellen. Niet enkel van de jeugdraad, maar ook van andere diensten en 

adviesraden en inwoners en politieke partijen ontvangt de gemeente heel wat voorstellen voor de 

komende beleidsperiode. Tegelijk wordt nu de financiële ruimte berekend die de gemeente heeft de 

komende jaren en daarna zal er worden gekeken wat mogelijk is. Rond september/oktober zal er 

normaal een ontwerp van beleidsplan worden voorgelegd, dat dan hopelijk in november/december 

zal worden goedgekeurd.  

 

 



1. Installatie nieuwe jeugdraad 

Aangezien er een oproep gelanceerd werd om nieuwe jeugdraadleden te werven, zijn er vandaag 

nieuwe gezichten bij. We doen een namenrondje en iedereen wordt verwelkomd. De nieuwe 

jeugdraad wordt geïnstalleerd. De voorzitster doet een oproep voor kandidaturen voor het dagelijks 

bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester. Kandidaturen kunnen worden ingediend voor 

de volgende vergadering.  

 

2. Activiteitenkalender 

Ondertussen gaat ook de lijst met activiteiten en de namenlijst rond om te zien wie wat organiseert 

komende periode en of de informatie op de namenlijst nog actueel is. 

 

3. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 21 februari 2019 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

 

4. Dossier uitbreiding natuurreservaat Wijngaardberg 

De jeugdraad heeft een e-mail ontvangen met hierin de beslissing van de Vlaamse Overheid, 

Agentschap Natuur en Bos inzake de uitbreiding van het natuurreservaat op de Wijngaardberg.  

De voorzitster verwijst naar het advies dat de jeugdraad destijds geschreven heeft voor dit dossier in 

verband met de toegankelijkheidsregeling. Het advies vermeldt dat de jeugdraad de speelzone veel te 

klein vindt. Indien het natuurreservaat zou worden uitgebreid kunnen kinderen en jongeren niet meer 

in bepaalde zones spelen. Voornamelijk de Wezemaalse verenigingen lieten hun stem horen omdat ze 

vinden dat er te weinig speelzone is. Hiernaast was er ook aandacht voor de toegankelijkheid tot 

bepaalde zones, meer bepaald om de toegang open te stellen naar iedereen en niet enkel de jeugd toe 

te laten.  

Jelle krijgt het woord van de voorzitster. Hij kadert de mail, de beslissing en de kaart van de 

Wijngaardberg. In de beslissing beslist de Vlaamse regering positief over de uitbreiding van het 

natuurdomein, maar in de beslissing staat ook aangegeven dat de toegankelijkheidsregeling niet wordt 

weerhouden voor goedkeuring omwille van tegenstrijdige adviezen. Dit laatste duidt onder meer op 

het advies van de jeugdraad. Er zal verder overleg volgen tussen de verschillende partners om te kijken 

wat mogelijk is. 

De voorzitster wijst op het feit dat er nog een overleg zal komen en dat dit voornamelijk interessant is 

voor alle kinderen en jongeren van Wezemaal die regelmatig naar de Wijngaardberg gaan om te spelen 

te genieten van de natuur. Uit de jeugdbevraging komt ook dat heel wat kinderen en jongeren op zoek 

zijn naar toegankelijke natuur- en speelzones in onze gemeente.  

 

 

 

 



5. Landschapspark Werchter 

Werchter Park, die de festivalterreinen van Rock Werchter beheert, heeft gemerkt dat veel 

jeugdbewegingen gebruik maken van de semi-verharde zone op het domein. Ze vinden het super dat 

het festivalterrein ook zijn nut heeft buiten de festivalperiode en willen hierin verder gaan. Ze vragen 

zich af wat ze kunnen doen om deze semi-verharde zone zo ‘speelbaar’ mogelijk te maken, 

bijvoorbeeld een net voor volleybal of lijnen op de grond voor voetbal, basketbal, …  

Yasmine geeft aan dat dit ruimte biedt voor een brainstorm. Wat willen we? Zijn er ideeën? Er volgt 

een overleg waaruit verschillende voorstellen komen:  

- soort van fitnesstoestellen zoals aan de Sportoase in Leuven 

- combinatie van basketnet en goals in één 

- een net voor volleybal is misschien geen goed idee omdat de ruimte dan wordt opgedeeld 

- graffitimuur 

Er wordt afgeweken naar het gebruik van muren en eventueel meer oppervlakte dan enkel de 

betonnen vloer. De voorzitster roept op om terug te keren naar de oorspronkelijke vraag. Die ging 

enkel over de betonnen ondergrond. De jeugdraad besluit dat we alles kunnen doorgeven aan het 

beheer en vragen wat de mogelijkheden zijn voor hen, ook buiten de betonnen ondergrond.  

Michiel: Is er een mogelijkheid om er activiteiten te organiseren? Eventueel iets zoals de 

Buitenspeeldag? Iets anders?  

Yasmine geeft aan dat ze eens wil checken wat de mogelijkheden zijn. Jelle laat weten dat 

evenementen mogen, maar dat je deze moet aanvragen. Alles wat onder ‘laagdynamische activiteit’ 

valt is wel toegestaan zonder aanvraag. Jelle verduidelijkt dat je als groep hier iets kan organiseren of 

kan gaan spelen, maar indien het een publieke activiteit is, moet deze worden aangevraagd. De 

voorzitster zegt dat dit iets is om mee te nemen naar de achterban. Ze vraagt om na te gaan of er 

ideeën zijn, wie wat wil doen. De jeugdraad zal Werchter Park uitnodigen op de raad om de verdere 

inrichting van het park met hen te kunnen bespreken. Dit kan goed zijn voor de verdere inrichting van 

het landschapspark. De jeugdraad en jeugdbewegingen kunnen zich hiervoor als partner opstellen en 

in overleg gaan met het beheer.  

 

6. Podiumvlees 

De voorzitster kadert het evenement voor de nieuwe (mogelijke) jeugdraadleden. Podiumvlees is een 

evenement dat tot nu toe drie keer werd georganiseerd vanuit de jeugdraad. Het is bedoeld om jong 

(Rotselaars) talent uit de buurt een podiumkans te bieden. Ze geeft het woord hierna aan Michiel om 

verdere ontwikkelingen toe te lichten.  

Michiel laat weten dat er 24 aanvragen waren om mee te doen. Ze hebben hier de mogelijke 

kanshebbers uit gefilterd, want er waren ook aanvragen van bands die te oud zijn of uit het buitenland 

komen. De werkgroep is zondagavond 17 maart samengekomen. Zij hebben nog enkele puntjes 

opgesteld voor de jeugdraad:  

 Michiel heeft hulp nodig met de techniek, wie wil? Xander wil wel helpen. Jarne wil ook 

helpen indien zijn band niet geselecteerd wordt om te spelen.  

 Jane heeft een werklijst opgesteld voor de dag zelf. Het zou fijn zijn als iedereen hier een 

shift op zich zou kunnen nemen. Ze laat de lijst rondgaan.  

 Kaat presenteert, maar het zou fijn zijn als er nog iemand dit mee op zich neemt. Tijs stelt 

zich kandidaat hiervoor.  



 Michiel vraagt of het mogelijk is om vanaf donderdagavond al in de zaal te kunnen om in te 

kleden en klaar te zetten. Sara zal de mogelijkheden bekijken.  

Momenteel hebben we 2 juryleden: Jane en Joeri Van de Schoot. Misschien de pianist van Jasper 

Steverlinck, dit moeten we nog verder bekijken.  

Jelle laat de jeugdraad weten dat de affiche van Podiumvlees op de achterflap van de Trots zal 

worden gedrukt. Sara heeft flyers en affiches voorzien op de jeugddienst.  

Jarne: Wanneer worden de bands bekend gemaakt?  

Michiel: Volgende week. 

 

7. Samenwerking kinderfuif (Kindergemeenteraad) 

Yasmine kreeg een mail van Bart De Vos, hij begeleidt mee de kindergemeenteraad en stelde de vraag 

of de jeugdraad geïnteresseerd is om mee te werken aan een nieuwe editie van de ‘Fluo Flitsfuif’ zoals 

vorig jaar. Momenteel is het nog een vraag onder voorbehoud aangezien het toen voor hen een grote 

kost en veel werk was. Vorig jaar deed de jeugdraad de kassa en de drank. Bart wil weten of de 

jeugdraad opnieuw mankracht wil leveren. De voorzitster vraagt of de jeugdraad zich hiervoor wil 

engageren, wat de jeugdraad bevestigt. 

De vraag wordt gesteld of de jeugdraad hiervoor geld moet investeren in de kinderfuif. De voorzitster 

verduidelijkt dat dit niet het geval is en dat de jeugdraad enkel mankracht zal leveren en er  geen 

financiële steun komt. 

 

8. Varia 

Yasmine: Heeft verschillende puntjes te melden.  

 Ze stopt ermee als voorzitster, maar is wel nog van plan een grote oproep te doen omdat de 

jeugdraad nog op zoek is naar een nieuwe voorzit(s)ter, een ondervoorzit(s)ter en een 

penningmeester/secretaris. Wie zich geroepen voelt mag haar steeds contacteren. Ze doet 

het voorstel om een mail op te stellen om kandidaten te verzamelen en met de 

geïnteresseerden samen te zitten. Zo kunnen ze samen de volgende jeugdraad voorbereiden 

en eens kijken wat het precies inhoudt.  

 Complimentje voor Najdat omdat hij als eerste officieel was ingeschreven voor de jeugdraad! 

Celien: Heeft de jeugdraad bepaalde afspraken? Yasmine antwoordt dat het wel de bedoeling is dat 

kandidaten zich engageren voor een jaar, je kan wel een paar jeugdraden komen proberen en kijken 

of het iets voor jou is. Jelle vult aan dat er ook een huishoudelijk reglement is. Sara zal dit doormailen 

naar iedereen.  

Yente: Is het legaal om op rivieren te kajakken? Anders worden de kajaks van de Chiro enkel gebruikt 

op kamp. Zou tof zijn als ze ook op de Demer kunnen gaan kajakken. Jelle zegt dat je dit best aanvraagt 

bij Waterwegen en Zeekanalen. Michiel heeft dit met de Chiro ook al eens gedaan, je moet wel 

zwemvesten voorzien. Voorwaarden nakijken die je meekrijgt. Jelle zal nakijken of dit mogelijk is.  

Raf: Maakt reclame voor de Boerekesfuif, heeft kaarten voor wie wil.  



Dries: Scouts Heikant heeft geen tenten om mee op kamp te gaan. Jelle vraagt of Chiro Werchter nog 

tenten heeft om uit te lenen. Michiel laat weten dat ze er zelf mee op kamp zijn op dat moment. Sara 

heeft een mail gehad over tentenverhuur voor Scouts- en Chirogroepen. Ze gaat nakijken wat mogelijk 

is.  

Ewoud: We voeren vanaf volgend jaar een ledenstop in. Dit jaar zitten we met 70 kinderen in de jongste 

groepen, dit is echt te veel.  

Jane: Weet er iemand waar we rattenvallen kunnen krijgen? Sara zegt dat je dit vroeger kon krijgen 

aan het onthaal van het gemeentehuis. Ze kijkt na of dit nog steeds mogelijk is.  

Michiel: Misschien moeten we een facebookpagina maken voor ‘jeugd in Rotselaar’ om evenementen, 

vragen en opmerkingen voor de jeugd in te posten. Of een instagram, werkt beter voor reclame.  

 

 


