
Verslag jeugdraad 20/04/2020 – digitaal, 11u 

Aanwezig videochat – reactie per mail 
Auke Massant, Yente Lodewijckx      Chiro Wezemaal 
Miek Meus, Tine Leers        Scouts Wezemaal 
Michiel Bosmans, Kaat Deroo       Chiro Werchter 
Laura Olbrechts, Dries Schrijvers      Scouts Rotselaar 
Joren Bijdekerke, Jannes Devesse      JH Mena  
Merel Bollen         JH Floere Bloes 
Dries De Vadder        Onafhankelijk 
Wannes Van Hassel        Onafhankelijk 
Jill Cuypers          Onafhankelijk 
Hanne Vos         Onafhankelijk  
Nele Demuynck         Schepen voor Jeugd 
Bieke Nackaerts        Jeugddienst  
 
Verontschuldigd   
Karsten Beyen, Ewoud Vancraesbeek, Raf Van Rompaey - Scouts Heikant 
Remco Goemans - JH Floere Bloes 
Jarne Vancriekinge – JH Mena 
Xander Boogaerts, Marie Vogeleer - Scouts Rotselaar 
Merel Laevers, Brent Sterckx - JH Floere Bloes  
Stien Wallays - Scouts Wezemaal 
Layla Cauwenberghs - Chiro Werchter 
Lotte Uytterhoeven, Roel Poelmans, Brent Gomand, Hannah Buelens, Najdat Tracy – Onafhankelijk 
 

1. Goedkeuring verslag 20 februari 2020 
Geen opmerkingen op dit verslag, het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Advies: jeugdwerksubsidies 2019 
De jeugdraadleden hebben het voorstel tot budgetverdeling subsidies jeugd 2019 per mail 
ontvangen. Hier zijn geen verdere vragen over. De jeugdraad geeft een positief advies.  
 
Vraag: zal er door de coronacrisis een wijziging van het subsidiebudget zijn voor de volgende 
jaren?  
Bieke: dat verwacht ik niet. De subsidiebudgetten zijn samen met het meerjarenplan ’20 – ’25 
vastgelegd voor 6 jaar.   
 

3. Advies: wijziging politiereglement openbare orde Domein Ter Heide i.f.v. ‘generatie 
rookvrij’ 
De leden hebben het voorstel tot wijziging politiereglement openbare orde Domein Ter Heide 
i.f.v. ‘generatie rookvrij’ ontvangen per mail. Hierop kwamen onderstaande bemerkingen van 
leden en verenigingen:  
 
- Zou wel graag na de zomer eens met de gemeente samen zitten om te evalueren. 
 
- Positief maar met een opmerking. Ik vind dat de handhaving niet goed is aan gepakt. Ik 

vind het niet de bevoegdheid/job van een hoofdredder om mensen te wijzen/ controleren 
op hun rookgedrag. In mijn ogen is het hun job om de veiligheid van de zwemmers in het 
oog te houden, wat soms al moeilijk genoeg is als het druk is. Ze zijn verder ook niet 
opgeleid om te anticiperen op mogelijks agressief gedrag. Het uitvallen van een 
hoofdredder doordat hij in een dergelijke situatie is verzeild geraakt, lijkt me ook niet 
bevorderend voor de algemene veiligheid van de zwemmende kinderen. Er zou nog eens 
goed moeten nagedacht worden wie deze handhavingsfunctie beter op zich neemt. 

 
- Ik vind het erg goed dat er duidelijk staat aangegeven waar de rokerszone zich bevindt. 

Door de rokerszone zullen er ook minder peuken aanwezig zijn op het domein en dat is 



voor iedereen goed! Er een ‘leuke’ deponeerbak van maken motiveert zeker om je peuk 
op de correcte manier weg te doen. 

 
Jeugdraad sluit zich hierbij aan. Evaluatie is zeker nodig met het volledige team van ‘de Plas’. 
Vooral de handhaving baart hen zorgen. De bewakingsagenten die tot hiertoe worden 
ingeschakeld blijven meestal aan ingang staan, daar zijn meestal de problemen.  
 

4. Blok 2020 
Voor dit nieuwe project hebben we van 20 mei t.e.m 6 juni 2020 de zaal Concordia, 
Stationsstraat 4, vastgelegd. Deze ruimte lijkt ons geschikt om Rotselaarse studenten 
voldoende stilte en ruimte te bieden in hun blokperiode. Ook hier is het nog even afwachten of 
dit kan doorgaan gezien de huidige omstandigheden met het coronavirus.  
Chiro Wezemaal is enthousiast en hoopt dat de Blok in de Concordia kan doorgaan.  

5. (speel)terreinen Rigessel 
Alle input via de jokers en het online participatieplatform ‘maak je buurt mee’ is binnengekomen. We 
hebben meer dan 380 jokers mogen ontvangen! Op basis van de analyse van deze input hebben de 
gemeentelijke diensten een bestek opgemaakt en bezorgd aan vijf organisaties. Hun voorstellen 
moeten uiterlijk op 28 april 2020 toekomen. Wat is de analyse? Het gesloten pleintje is een gevoelige 
plek, zeker voor de bewoners waarvan hun tuin grenst aan dit pleintje. Hier vragen we om de 
bestaande petanquebaan opnieuw speelklaar te maken en de rest van het pleintje aan te vullen met 
spelelementen en variatie in reliëf voor de allerkleinsten. Dit pleintje wordt de eerder rustige plek waar 
grootouders en kleine kinderen kunnen vertoeven. Het open pleintje zal een actieve speelplek worden, 
waar lagereschoolkinderen, tieners en jongeren zich kunnen uitleven op behendigheidsparcours met 
veel klim- en klauterelementen. We vragen ook specifiek naar een uitdagend boulder-element. Van 
zodra we de plannen krijgen en een keuze hebben gemaakt van leverancier wordt er natuurlijk 
teruggekoppeld met de buurt en kunnen eventuele aanpassingen of suggesties nog worden 
meegenomen. 

Reacties: Top! Jammer dat er geen dieren komen 😉 Chiro Wezemaal was echt wel fan! Zij vragen 
ook om de plannen te mogen inzien als jeugdraad.  

6. Hoe gaat het met jou, je vrienden en leden?  
De coronatijden blijven aanhouden. Het is nodig dat we ondanks dat we elkaar niet mogen zien toch 
voldoende contact houden en bij tieners en jongeren geregeld polsen of ze het nog kunnen uithouden 
in hun kot. Zeker voor tieners die hun belangrijkste peer-groep, hun vrienden, in deze tijden niet 
mogen ontmoeten kan dit een heel erg moeilijke periode worden. Hoe loopt dit in Rotselaar? Hebben 
jullie nog voldoende contact met iedereen? Wat zijn de signalen die jullie opvangen van kinderen, 
tieners en jongeren? Doen er zich situaties voor die je niet meteen een plaats kan geven of waar je 
mee vast loopt? Iemand een fijn idee om Rotselaarse tieners en jongeren extra te ondersteunen in 
deze periode? 

Chiro Wezemaal: de leiding speelt onder elkaar een spel dat de hoofdleiding heeft gemaakt en voor 
de rest houden de oudste groepen hun leden ook bezig via online spelletjes/uitdagingen. We kijken 
wel allemaal erg uit naar het moment dat we terug mogen ravotten op de chiro zelf… Mijn medeleiding 
en ikzelf voorzien elke zondag een spel voor onze Keti’s (15-16j). Ze geven aan dit erg leuk te vinden 
dat hun leiding iets organiseert. Buiten dit spel spreken we zeer weinig met de kids en weet ik eigenlijk 
niet hoe ze hun dagen vullen. Ik weet wel dat ze veel opdrachten vanuit school krijgen. Ik vind het 
filmpje een heel leuk idee. Het zal de kids steun gegeven en hopelijk voelen ze zich niet alleen. 

JH Floere Bloes: de leden van het jeugdhuis doen het heel goed. Ze doen enorm hun best, we kregen 
wel de vraag of er in tussentijd aan het jeugdhuis mag worden gewerkt (gras zaaien,… de buiten 
vooral opknappen) in vaste groepjes van 2. De grotere werken, daar bekijken we nog even onze 
financiën voor. De vraag is dus of er mag gewerkt worden of niet?  

Nele geeft aan dat deze vraag gesteld is aan de veiligheidsraad. We hopen om hier snel antwoord van 
te krijgen. Van zodra hier uitsluitsel over is zullen we hier snel over communiceren.  



Scouts Wezemaal: Alles nog oké met ons, de leiding en de leden voor zover wij weten. 

Wannes: Ik denk dat het best nog wel okay is voor de meeste jongeren. Ik zie toch veel mensen die 
veel videochat contact hebben en zie veel mensen met twee gaan wandelen. 

Scouts Heikant doet de laatste weken een wereldreis met zijn leden. Ook scouts Rotselaar is na zijn 
zoektocht van de Wc-rol-dealer een nieuw spel aan het maken. Er wordt geopperd om de 
verschillende spelen die de jwi’s nu lanceren onder hun groepen te delen met de jeugdraad. Zo moet 
niet iedereen het warm water blijven uitvinden.  

7. Varia  
Scouts Wezemaal: Wij vroegen ons af of jullie iets meer weten over de (scouts)kampen, maar we 
denken het antwoord al te weten. Afwachten zeker?  
Inderdaad. De jeugdwerksector heeft gevraagd aan de overheid om op dit moment nog geen 
beslissingen te nemen over de zomerkampen. Als de knoop nu moet worden doorgehakt is het 
waarschijnlijk dat deze niet kunnen doorgaan. Door de beslissing uit te stellen hopen we dat onze 
kansen op zomerkampen toch verhogen… duimen maar! 
 
JH Floere Bloes: Houden jullie ons op de hoogte voor de regels binnen Rotselaar voor evenementen? 
We wachten bang af voor Den Boom In… 

Dries: We hebben vernomen dat Tracy Najdat niet meer gaat komen aangezien hij het te druk heeft 
met zijn school. 

Chiro Werchter: een van onze leden heeft ons een voorstel bezorgd: 
“Naar aanleiding van de beslissing over festivals dat is gevallen, moeten Rotselaarse verenigingen en 
de jeugd andere inkomsten zien te vinden. De bevolking moet hoogstwaarschijnlijk in eigen land 
blijven en wij hebben tijd over deze dagen. Daarmee had ik een idee om een open air cinema te 
bouwen en te runnen met de LOKALE verenigingen en bedrijven. We kunnen het inrichten naar 
gelang de maatregelen: 
- Social distancing? Dan maken we vakken en maken we een drive in cinema. 
- Geen social distancing? Dan kunnen we drive in, picknick of gewoon open air cinema er van maken. 
Velden in Rotselaar zijn er genoeg zelfs het Chiro terrein kan gebruikt worden hiervoor. De bedrijven 
voor licht, geluid, beeld, eten en drinken zijn er ook lokaal. Die verliezen nu deels ook hun inkomsten, 
dus zo kunnen wij hen ook helpen. De verenigingen kunnen er komen helpen en verdienen er zo ook 
aan. Sponsoring zullen we misschien dan ook moeten zoeken. Het zou wel wat inspanning vragen 
van ons natuurlijk, maar we moeten onze zomermaanden waarschijnlijk toch anders gaan invullen. We 
kunnen wekelijks (8x deze zomer) een filmmoment houden of vaker of minder vaak, maar dit is al een 
detail natuurlijk.” 

De jeugdraad vindt het moeilijk en reageert twijfelachtig over dit evenement. Op dit moment is het ook 
echt moeilijk beslissen gezien de maatregelen. Richtlijnen zeggen nu dat het niet kan. Wat de 
zomervakantie gaat brengen weten we nu nog niet. Als mensen willen samenkomen gaan ze ook echt 
niet graag in hun auto blijven zitten. Zelfs voor in de zomer is er weinig animo.  

Kaat geeft deze feedback terug aan de bedenker en laat deze weten dat een beslissing hierover op dit 
moment niet opportuun is.  

Chiro Werchter: wij spelen met het idee om de Pop-up te verhuizen naar het RW-weekend? We weten 
dat dit riskant is, maar zijn toch bang om de boot te missen moesten er zich toch kansen voordoen. 
Alleszins willen ze dit weekend bij deze al reserveren.  
De jeugdraad reageert gemengd. Er wordt beslist om een Exel te maken en plannen daar aan toete 
voegen. Op die manier kunnen we de nieuwe plannen tenminste al onder de jwi’s op elkaar 
afstemmen.  

Yente: wanneer wordt iets beslist voor ‘de Plas’? Geen idee, daar kan je wel beslissen om 
bijvoorbeeld max. 200 personen toe te laten.  

 



Dries Schrijvers:  

- Waarom lijkt Jelle Wouters altijd zo boos als hij interviews geeft? Tegen ons is die altijd zo 
vriendelijk?  

- Heeft elk jwi last van muizen? Chiro Werchter: eten in kast, goed afgeschermd. Chiro 
Wezemaal: muizenvallen en vergif. Zien dat de vloer echt proper is, vuilnis op tijd buiten 
zetten. 

Laura: wie ziet het zitten om mij de fuifaanvragen uit te leggen? Check.  

 

Verslag goedgekeurd op AV van 24 september 2020 

 

 

 


