
Verslag jeugdraad 24/09/2020 – GC ‘de Mena, 19u30 

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

1. Goedkeuring verslag 20 april 2020 

De evaluatie van Generatie Rookvrij aan ‘de Plas’ is gezien de omstandigheden niet aan de orde. Dit 
jaar is echt geen referentie. Yente geeft aan dat de bezoekers tijdens het seizoen wel gebruik hebben 
gemaakt van de rookzones, maar buiten het seizoen wordt hier geen rekening meer mee gehouden. 
Er wordt aangegeven dat het leuk zou zijn om de asbakken ook voor andere doeleinden te gebruiken 
om de bevolking te bevragen. De jeugddienst geeft aan dat zij dit inderdaad zeer binnenkort gaan 
gebruiken voor een klein projectje aan de Akkerstraat.  

Het verslag van de JR van 20 april ’20 wordt goedgekeurd door de JR.  

2. Procedure: evenementen in coronatijden 

Bieke neemt de leden mee op de gemeentelijke website: Vrije Tijd – Zelf organiseren - Coronavirus 
Covid-19. Het is belangrijk dat elk publiek evenement dat wordt georganiseerd hiervoor de juiste 
toelatingen krijgt. Elk evenement heeft een (liefst groene) scan nodig. Op basis van deze scan krijgt 
het evenement al dan niet een goedkeuring om te mogen doorgaan van de burgemeester.  

JH Floere Bloes: hoeveel personen mogen wij nu eigenlijk aan één tafel zetten tijdens de 
openingsuren? Onze jeugdhuizen volgen de horecaregels. Dat wil dus zeggen dat er max. 10 
personen aan een tafel mogen zitten. De jeugdhuizen hebben in het verleden hun uiterste best 
gedaan om zich strikt aan de regels te houden. Daarvoor hebben zij het aantal personen aan de tafels 
zelfs tot 5 personen beperkt (rekening houdende met de max. 5 personen buiten de gezinsbubbel). 
Bieke vraagt nog eens na bij Formaat wat de gangbare aantallen per tafel zijn in de Vlaamse 
jeugdhuizen en koppelt terug aan JH Floere Bloes.  

3. Blok 2020, evaluatie 

De jeugddienst heeft op vraag van de jeugdraad in juni een studieruimte ingericht voor de Rotselaarse 
studenten. Initieel was gepland om enkel te studeren in Concordia, van 20 mei tot 6 juni. Al snel kwam 
de vraag of er na 6 juni nog gestudeerd kon worden. De Mena was vrij tot 11 juni dus zijn we nog een 
week naar daar verhuisd. Eind juli werd opnieuw de vraag gesteld of we ook in augustus een 
studieruimte konden klaarmaken. We zijn dan opnieuw terechtgekomen op het derde verdiep van de 
Mena van 5 – 24 augustus. Er werd meermaals aangegeven dat het een heel goed initiatief is, dat het 
echt een meerwaarde is om samen te kunnen studeren.  



Een aantal jeugdraadleden hebben gebruik gemaakt van de studieruimte en vonden het een heel 
goed initiatief. Graag opnieuw van dat in 2021! Blokperiodes zijn van kerstvakantie tot 8 februari, van 
22 mei tot 26 juni en heel augustus.        

4. Evenement met jeugdraad in 2020? 

De Mexicaanse dag die we aan ‘de Plas’ wilden doen moet echt nog wel doorgaan. Graag met lama’s, 
alpaca’s of kamelen… Dit jaar is er echter weinig animo om met de jeugdraad nog iets te organiseren. 
Het is al druk genoeg in de eigen verenigingen om alles klaar te krijgen in corona-jas….  

5. Sportoase 

JH Mena: het is heel vervelend om een fuif/event te organiseren in Sportoase De Toren. En dit op 
verschillende vlakken. Tijdens het laatste event was er een lek in het plafond, waardoor de hele hal 
onder water stond, en dus ook ons materiaal en installaties. Bovendien werd de elektriciteit afgesloten 
en we konden niemand van Sportoase bereiken. Verder doen we altijd ons best om goed te poetsen 
om bijkomende kosten te vermijden. Toch worden er telkens poetskosten bij aangerekend. Ook de 
beschikbare muziekinstallatie is veel te duur voor hetgeen het is. Je kan dit zelf huren voor een veel 
lagere prijs. 

Bieke vraagt een overleg met Sportoase om deze zaken te bespreken. Michiel, Dries DV en Dries S. 
nemen graag deel aan dit overleg.  

6. Jeugdraaddag 2020 

12 december 2020 wordt de leukste dag van het jaar!  

7. Herbruikbare bekers, stand van zaken 

Sinds de vorige jeugdraad is dit dossier ‘on hold’ gezet. De brieven om uit te sturen naar de 
verenigingen liggen klaar, maar werden bewust niet verstuurd. De groepsaankoop zal de kosten iets 
kunnen drukken, maar het zal toch nog een stevige investering zijn voor velen. Onze verenigingen 
hebben heel wat inkomsten verloren de voorbije maanden. Het leek niet het juiste moment om deze 
investering te vragen.   

De jeugdraad heeft hiervoor begrip, maar vraagt nu toch met aandrang aan de gemeente om hier 
verder werk van te maken. Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om te werken met herbruikbare 
bekers. Er is dus geen tijd meer te verliezen.  

Scouts Rotselaar-Heikant heeft niet afgewacht en alvast een aankoop gedaan bij Scouts en Gidsen 
Vlaanderen.  

JH Floere Bloes vraagt hoe deze wetgeving wordt geïmplementeerd bij Rock Werchter? 

8. Uitbreiding skatepark 

De jeugddienst en Koen Vleminckx (nieuwe manager Sportoase Ter Heide) hebben de laatste offerte 
nog eens voorgelegd aan de huidige groep skaters. De skaters hebben hier de nodige aanpassingen 
aan gemaakt en nog wat wijzigingen gevraagd. De voorstellen worden nu in een nieuwe offerte 
gegoten. Indien deze offerte binnen de voorziene budgetten valt kan de uitbreiding van het skatepark 
worden uitgevoerd in de loop van 2021.  

9. Bijkomende subsidies Vlaamse Overheid (corona) 

Om de lokale besturen te helpen om de sectoren cultuur, jeugd en sport bij te staan besliste de 
Vlaamse Regering om hen 87.3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor Rotselaarse verenigingen 
ging dit om een bedrag van 174.177,41 euro. Deze middelen werden verdeeld over Rotselaarse sport, 
jeugd-, cultuur-, seniorenverenigingen, ouderraden, adviesraden, kermis- en buurtcomités. Het bedrag 
dat voor jeugd werd voorbehouden is dan verdeeld over onze zeven jeugdwerkinitiatieven o.b.v. de 
werkingssubsidies van werkingsjaar 2019.  



Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om de beschikbare middelen zo snel mogelijk uit te 
betalen aan de verschillende verenigingen en zich dus te baseren op de reeds bestaande 
subsidiereglementen. Hierdoor stonden de centjes al in juli 2020 op de rekeningen. De verdelingis 
voorgelegd aan de besturen van de jeugd-, sport en cultuurraad. Er is bijkomend ook advies 
opgevraagd aan de volledige raden. Alle adviezen hierover waren positief.  

JH Floere Bloes: ons inkomstenverlies is 80% van onze werking, Rock Werchter, Den Boom In. Dat 
van chiro Wezemaal rond de 30%. Toch kregen wij vele duizenden euro’s minder omdat wij minder 
leden hebben. Waarom is er niet gekozen om de budgetten te verdelen o.b.v. inkomensverlies van de 
verenigingen?   

Nele: die piste is boven gekomen. Hier is echter niet voor gekozen, omdat dat bijna niet te bewijzen 
valt. Er zouden plots heel veel verenigingen zijn die heel veel geld zijn misgelopen. Dat is niet te 
controleren en zou bovendien een enorme administratieve inspanning vragen van elke vereniging.  

Scouts Rotselaar geeft aan dat ook zij die grote verliezen van fuiven en Rock Werchter meemaken… 
Miek Meus bevestigd dat de jeugdhuizen veel zwaardere klappen hebben gekregen dan de ‘grote’ 
jeugdbewegingen..  

10. Voorstelling Sofie Fruyt, intergemeentelijk preventiemedewerker 

Sofie is de opvolger van voormalig intergemeentelijk preventiewerker Wim Augustijns. Sofie werkt 
voornamelijk ter preventie van alcohol- en drugsverslaving. Ze heeft een presentatie bij van haar werk 
(bijlage).  

Naast haar preventiewerk rond verslavingsproblematieken werkt Sofie verder aan het label ‘Rotselaar 
Warme Gemeente’, en het bijzonder dus ook met Warme William. Ze vraagt of de jeugdverenigingen 
het een goed idee vinden dat William, nadat hij zijn ronde in de scholen heeft gedaan, ook rondreist 
naar de verschillende JWI’s. Er wordt aangegeven dat William beter bij de scholen blijft, dat dit geen 
effect gaat hebben bij de JWI’s. Een aantal leden spreken dit tegen, en zien hier wel toekomst in.  
Chiro Werchter is meteen super enthousiast, als ze ook een William-pak erbij kunnen krijgen. Ze 
vragen zich wel af of het corona-veilig is om allemaal rond William te hangen op de bank? De 
jeugdraad is enthousiast om te werken met Warme William, de bank én ook zeker het grote blauwe 
pak. Bij dit project hoort ook een workshop van ca. 2u30min van NokNok. We kunnen deze misschien 
boeken voor op de jeugdraaddag van 12 december? Sofie vraagt na of dit kan voor de 
vormingswerker.  

De suggestie wordt ook gegeven om de William in het pak op veel evenementen te laten rondlopen, 
zodat hij wat meer bekendheid krijgt. Misschien eens aan Jelle vragen?  
De buitenspeeldag lijkt de jeugdraad al zeker een goed evenement. Bieke geeft alvast aan dat zij 
NIET in het pak zal rondlopen…  

11. Afspanning bubbels 

Yente vraagt zich af waarmee de andere verenigingen hun bubbels scheiden. Chiro Wezemaal 
gebruikt rood-wit lint, maar dat zorgt toch echt wel voor heel veel afval. De andere verenigingen 
gebruiken geen afspanning. Scouts Heikant werkt op 2 aparte dagen.  

12. Varia 

Jannes Devesse: Waarom staat er niet bij elke bank een vuilbak? Aan het bankje bij de 
drielindenkapel ligt altijd heel veel vuil.  

Laura Olbrechts: in Heikant waren de lichten nog aan om 1u, maar in centrum niet meer. Blijft dat zo?  
 Nele: In Werchter is de straatverlichting ’s nachts opnieuw aangezet met LED-verlichting. Dit   
is gebeurd in fase 1 van de omschakeling naar LED waarin eerst de dorpscentra werden aangepakt. 
De hoek Kapelstraat-Groenstraat-Pastorijstaat-… is nog niet vervangen. Doel is om alles te ‘verLED’ 
te hebben tegen ’25.  

Joren Bijdekerke: Wat is de bedoeling van de DOE-BOEKJES die we hebben gekregen? 
 Bieke: Dat is de overschot van de boekjes die elk lagereschoolkind heeft gekregen van Huis 



van het Kind Rotselaar aan het begin van de zomer. Hier staan 60 opdrachten in, en nog wel heel wat 
leuke dingen die je misschien nog wel met de kinderen in de jeugdbeweging kan doen, of met de 
leidingsploeg.  

Scouts Heikant: tijd voor reclame, 3 september is het HeiCafé.  

Scouts Wezemaal: Wanneer is het aan ons om te verbouwen?  
 Jeugdraad: we werken niet meer met dat systeem om lokalensubsidies toe te wijzen aan een 
bepaalde vereniging. Het is onmogelijk om 7 jaar te wachten om verbouwingen of grotere werken uit 
te voeren. Dat kan soms ook niet, omdat sommige werken zich soms opdringen (bij brand, bij 
afkeuring van verwarmingsinstallaties, …)  

Kaat Deroo: het is wel heel spijtig dat de fietstocht die we zouden uitstippelen tussen de jwi’s, dat die 
is gestopt tussen chiro Wezemaal en scouts Rotselaar..  
 Yente en Dries excuseren zich hiervoor…  

Bieke: in het najaar organiseert de jeugddienst traditiegetrouw een vorming voor de verenigingen die 
hier gebruik van willen maken. Met welk thema willen jullie aan de slag?  
   Straffen en belonen van Tumult lijkt ons een zinvolle vorming. Chiro Werchter en scouts     
Rotselaar is al zeker kandidaat.  

 

 

Verslag opgemaakt door Bieke Nackaerts, goedgekeurd op AV 26/11/’20 

 


