
Verslag jeugdraad 20/02/2020 – vrijetijdscentrum ‘de Mena’, 19u30 

Aanwezig 
Yente Lodewijks, Auke Massant, Merel Bollen     Chiro Wezemaal 
Raf Van Rompaey        Scouts Heikant 
Miek Meus, Tine Leers, Stien Wallays      Scouts Wezemaal 
Layla Cauwenberghs, Michiel Bosmans, Kaat Deroo    Chiro Werchter 
Laura Olbrechts, Marie Vogeleer, Dries Schrijvers    Scouts Rotselaar 
Merel Laevers, Brent Sterckx       JH Floere Bloes 
Jannes Devesse, Joren Bijdekerke      JH Mena 
Wannes Van Hassel        Onafhankelijk  
Dries De Vadder         Onafhankelijk  
Nele Demuynck         Schepen voor Jeugd 
Bieke Nackaerts        Jeugddienst  
 
Verontschuldigd   
Karsten Beyen, Ewoud Vancraesbeek – Scouts Heikant 
Remco Goemans - JH Floere Bloes 
Jarne Vancriekinge – JH Mena 
Xander Boogaerts - Scouts Rotselaar 
Jill Cuypers, Hanne Vos, Lotte Uytterhoeven, Roel Poelmans,  
Brent Gomand, Hannah Buelens, Najdat Tracy - Onafhankelijk    
  
1. Huis van het Kind Rotselaar 
Jolien Minnen, lid van de stuurgroep van Huis van het Kind Rotselaar is uitgenodigd om in gesprek te 
gaan met de jeugdraad over wat Huis van het Kind Rotselaar kan betekenen voor jongeren en voor 
jeugdverenigingen.  

De jeugdraad geeft aan dat zij een extra aanspreekpunt kunnen gebruiken. Het gebeurt al eens dat zij 
zich zorgen maken over een kind in hun groep en een vermoeden van geweld of misbruik hebben. In 
plaats van meteen de stap te zetten naar het vertrouwenscentrum zou het een kleinere stap zijn om in 
gesprek te gaan met iemand van Huis van het Kind. Ook voor vragen over hoe om te gaan met 
kinderen met een beperking kan Huis van het Kind wat betreft de jeugdraad een belangrijke rol 
opnemen.  
Ook voor jongeren zelf kan Huis van het Kind een contactpunt zijn voor psychische ondersteuning. De 
jeugdraad denkt o.a. aan jongeren tussen 20 en 25 jaar. Tijdens de studies is er een dienst van de 
onderwijsinstelling waarbij ze hiervoor kunnen aankloppen. Dit valt weg eens hun studies voorbij zijn.  
Ook seksualiteit is een thema waarmee jongeren kunnen worstelen. Voor vragen of zelfs SOA-testen 
kan de drempel van Huis van het Kind lager liggen voor sommige jongeren dan die van de huisdokter.  

Vragen stellen, of gesprekken voeren doen jongeren nog het makkelijkst via chat, zoals messenger. 
Ergens speciaal naartoe stappen zou al veel moeilijker zijn en ziet de jeugdraad dan ook niet 
gebeuren.  

Jolien dankt de jeugdraad voor zijn openhartigheid en neemt hun feedback mee naar de stuurgroep.  
 
2. Goedkeuring verslag AV jeugdraad 11 december 2019 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

Vooraleer we verder gaan met de agenda stelt nieuwe schepen voor jeugd, Nele Demuynck, zich voor 
aan de raad. Nele heeft in haar jonge jaren altijd met twee voeten in het jeugdwerk gestaan, één in 
wat nu Jeugdhuis Mena is, en één in scouts Rotselaar. Haar dochters gaan op hun beurt naar chiro 
Wezemaal en binnenkort wellicht naar JH Floere Bloes… 

3. Project-, speelstraat- en lokalensubsidies 2020 
Speelstraat: chiro Werchter heeft speelstraat 2020 aangevraagd en zal deze organiseren op zondag 
17 mei 2020. Allen daarheen!  
Fuifcheque: aangevraagd door JH Mena voor zijn Mena Ant Fest op 24 oktober 2020. Hiermee 
kunnen zij voor 250 euro inkleding aankopen om De Toren fijn in te richten.  



Project: 3 aanvragen: 
- Chiro Werchter: Comedyavond 
- Jeugdraad: event aan ‘de Plas’ 
- Jeugdhuis Mena: 15 jaar JH Mena 

De projecten worden toegelicht door Michiel Bosmans.  

- De comedyavond voor chiro Werchter was nieuw. Financieel een hele uitdaging en bleek niet 
zo aan te slaan bij jongeren. Echter is het concept zelf niet voldoende vernieuwend voor de 
jeugdraad. 

- Het event aan ‘de Plas’ door de jeugdraad is nog niet volledig uitgewerkt. De raad denkt aan 
iets gelijkaardigs als PiknikMusik, maar origineler. De vooropgestelde datum van 1 augustus 
kan echter niet doordat er dan nog twee verenigingen op kamp zijn.  

- JH Mena wil zijn jubileum van 15 jaar op 7 en 8 mei 2020 vieren met een festivalletje, 
petanque, kubb, … Ook de uitwerking hiervan moet nog gebeuren.  

De jeugdraad beslist dat zowel het project van de jeugdraad als JH Mena passen binnen de 
omschreven projectsubsidie. Er wordt beslist dat JH Mena gebruik kan maken van 60% van de 
subsidie. 40% gaat dan naar de jeugdraad. Indien JH Mena of de jeugdraad de kosten niet kan 
verantwoorden gaan de resterende budgetten naar de andere vereniging.  

Lokalensubsidie: er zijn werken aangegeven door 5 verenigingen voor een totaalbudget van 
100.000,13 euro. Bij deze weten de verenigingen dan ook dat ze enkel op een beperkte subsidie 
kunnen rekenen volgend jaar gezien het voorziene budget van 15.874,80 euro voor lokalen van 
jeugdwerkinitiatieven. Bieke geeft verder aan om de mogelijkheid tot renteloze lening bij de gemeente 
niet over het hoofd te zien indien de werken minstens 20.000 euro bedragen.  

4. Herbruikbare bekers 
We nemen de voorstelling door van de dienst Evenementen: 

Vanaf 1 januari 2020: wetswijziging VLAREMA 7. Verbod op gebruik van wegwerpverpakkingen voor 
drank op evenementen. Glas en glazen (herbruikbare) flesjes mogen wel nog. Ook geen wegwerpglas 
meer! Wat met dranken die alleen in wegwerpglas verkocht worden, zoals cava? Mag wel nog, op 
voorwaarde dat de flessen achter de bar blijven en de drank wordt geschonken in herbruikbare bekers 
of glazen. Plastic flesjes, wegwerpbekers, brikjes en blikjes kunnen niet meer! 

De gemeente organiseert dit jaar een samenaankoop van herbruikbare bekers met zijn verenigingen 
en zorgt voor administratieve kant van de aankoop. Het factuur wordt door de vereniging zelf betaald, 
en kan je nadien indienen om een deel van de kosten te recupereren. Iedere vereniging krijgt een 
procentuele terugbetaling tot uitputting van het budget (budget = +- 5000 euro). 

Bieke bezorgt alle jwi’s de voorgelegde presentatie na de vergadering per mail. Een brief met 
volledige uitleg en bestelformulier volgt binnenkort.  

Scouts Wezemaal vraagt om hier snel werk van te maken aangezien zij ook via Scouts en Gidsen 
Vlaanderen een aankoop kunnen organiseren.  

JH Floere Bloes vraagt zich af waar zij ooit al die honderden bekers die ze moeten gebruiken voor de 
fuiven gaan stockeren…    

5. Kampvuren en kerstboomverbrandingen 
In januari en februari heeft het gemeentebestuur meerdere meldingen gekregen van kampvuren en 
kerstboomverbrandingen. Het gaat niet persé over de verbrandingen zelf, wel over wat er precies op 
het vuur wordt gegooid. Het college van burgemeester en schepenen erkent het belang van 
samenkomen rond een kampvuur of bij een kerstboomverbranding maar vraagt evenwel met 
aandrang om bij het organiseren van zulke activiteit voldoende aandacht te schenken dat er enkel 
onbehandeld hout wordt gebruikt. Afvalhout en behandeld hout is te belastend voor het milieu en moet 
worden vermeden. 



Chiro Werchter vraagt naar begrip van zijn buurtbewoners. Elk jaar krijgen zij te maken met 
ongevraagd afvalhout. Mensen weten dat het kampvuur eraan komt en zij komen alles dumpen op de 
chiroterreinen. Het is niet fair dat de chiro moet opdraaien voor afvalkosten van sluikstorters.  

6. Blok 2020 
We overlopen de vragen die we bij het versturen van de agenda ter voorbereiding van deze 
vergadering hebben opgemaakt: 

- Waar moet de ruimte zich bevinden? Hoe ver willen jongeren zich hiervoor verplaatsen? Moet 
centraal in de gemeente zijn. Jongeren uit Wezemaal zullen niet naar Werchter gaan en andersom. 
Centrum Rotselaar is dus ideaal.  
 
- Hoe groot moet de ruimte zijn en wat is er hierin nodig? Voor max. 40 personen. Wifi en voldoende 
stopcontacten voor opladers. Toilet, elektriciteit en stromend water natuurlijk. Een koffiemachine zou 
fantastisch zijn! 
 
- Welke dagen moet de ruimte beschikbaar zijn en in welke periode? Alle dagen, minstens 5 dagen 
per week. Tussen 20 mei en 6 juni 2020. 
 
- Tussen welke uren moet de ruimte beschikbaar zijn? Van 8u tot 20u.  
 
- Hoe zien jullie dit praktisch? Naar openen en sluiten van de ruimte, verantwoordelijkheid voor de 
ruimte tijdens het gebruik, … Dries, Laura, Hanne Vos, Michiel, Layla en Joren willen zich hiervoor 
engageren en een beurtrol afspreken.  
 
- Welke is voor jullie de ideale ruimte in de gemeente? ‘Vrijetijdscentrum de Mena’.  

7. NYE 2020 
Vanuit de jwi’s is er geen interesse om de organisatie van dit evenement op te nemen.  

8. Jeugdcultuur 2020 
Dit zal het evenement aan ‘de Plas’ worden. Aangezien op 1 augustus nog niet iedereen terug is van 
zijn kamp verschuiven we dit event naar zaterdag 8 augustus. TikiBar? Kaat vervoegt alleszins deze 
prachtige werkgroep.  

9. Varia  
Scouts Wezemaal:  
- Wij hebben nagedacht over een naam voor het speelbos aan de scouts, hier enkele van onze 
ideeën: drakenwoud, scoutswoud, smosbos, ravotbos, ’t ravotterkesbos. Onze voorkeur gaat naar het 
laatst idee: ’t Ravotterkesbos.  
- onze kampplaatsengids zetten we in in de facebookgroep van de jeugdraad. Graag aanvullen 
iedereen! 
 
Bieke: heeft ‘De Filmclub’ op bezoek gehad op de jeugddienst. Filmclub is een club die, net zoals een 
sport- of leesclub, op regelmatige basis samenkomt om een film te kijken. Voor 20 euro per jaar kan je 
lid worden van de filmclub en krijg je 25 films aangeboden tussen september en mei. De locatie en het 
moment kan je zelf kiezen, het enige dat je nodig hebt is een scherm en een beamer. De jeugdraad 
geeft mee dat ze daar geen filmclub voor nodig hebben, er bestaat zoiets als ‘streamen’….  
 
Nele: wil graag chiro en scouts Wezemaal bedanken om mee te werken aan het participatietraject 
voor de inrichting van de (speel)pleintjes in de Rigessel. We hebben intussen 380 jokers 
teruggekregen! 
 
Chiro Wezemaal: wij maken ons wel echt zorgen over de nieuwe wetgeving van herbruikbare bekers. 
Voor de chill&grill gaat de samenaankoop van de gemeente te laat zijn. Ze weten niet goed hoe ze 
deze wetgeving moeten implementeren in hun jaarlijks evenement…  



Scouts Rotselaar:  
- De nieuwe verkeersregeling in de groenstraat is echt vervelend voor ons. Vanuit het scoutsterrein 
moeten we nu linksaf (je mag daar niet rechtsaf slaan). Vanaf het parkeerterrein van het 
gemeentehuis (schuin tegenover onze uitgang) zouden we wel meteen op de Provinciebaan kunnen, 
dat is maar een klein stukje verder in de groenstraat. Kan dit nog gewijzigd worden? 
- Wij vragen ons af hoeveel lidgeld de andere verenigingen vragen. Wij vragen 35 euro waarvan 32 
euro naar Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat. We houden dus slechts 3 euro over per lid. Chiro 
Werchter geeft aan dat zij 12 euro moeten doorstorten per lid naar Chiro Nationaal. Zij vragen 20 euro 
voor tijdige inschrijvingen en 25 euro voor de latere inschrijvers. Chiro Wezemaal vraagt 40 euro 
lidgeld. De prijs is natuurlijk ook afhankelijk of hier koek en drank zit ingerekend of bepaalde 
uitstappen.  
- We hebben nog maar niet nieuwe pubborden gekocht. Die hebben 2 weken opgehangen en zitten al 
vol deuken. We hebben niet het gevoel dat er voorzichtig wordt omgegaan met deze borden, terwijl 
deze toch een behoorlijke kostprijs hebben. Verder staan ze in Beversluis op het natte gras, 
onbeschut, waardoor ze heel makkelijk beschimmelen. Ook al halen wij de borden tijdig op na het 
evenement, dan zien ze er nog in erbarmelijke staat uit. Bieke geeft dit door aan de technische 
uitvoeringsdienst.  
Michiel: Op 29 februari is er in Sint-Truiden een regionale jeugdraaduitwisseling van 19u tot 21u30. 
Alle geïnteresseerden daarnaartoe (dan mis je wel de Black Out van scouts Rotselaar…) 

Verslag goedgekeurd op digitale AV van 20 april 2020. 

 

 

 


