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Aanwezig  
Yente Lodewijks, Stijn Neefs       Chiro Wezemaal 
Miek Meus, Stien Wallays       Scouts Wezemaal 
Kaat Deroo, Layla Cauwenberghs      Chiro Werchter 
Dries Schrijvers         Scouts Rotselaar 
Joren Bijdekerke, Michiel Bosmans      JH Mena  
Merel Bollen, Kobe Bot        JH Floere Bloes 
Hannah Buelens, Manon Lambeens      Scouts Heikant  
Dries De Vadder        Onafhankelijk 
Hanne Vos         Onafhankelijk  
Nele Demuynck         Schepen voor Jeugd 
Bieke Nackaerts        Jeugddienst  
 
Verontschuldigd   
Marie Vogeleer, Laura Olbrechts - Scouts Rotselaar 
Tine Leers – scouts Wezemaal 
Jannes Devesse – JH Mena 
Raf Van Rompaey, Ewoud Vancraesbeek, Bernd Bries – scouts Rotselaar-Heikant 
Lotte Uytterhoeven, Roel Poelmans, Alessandro Martin, Jill Cuypers, Brent Gomand, Wannes Van 
Hassel – Onafhankelijk 
 
We starten met een rondje ‘Hoe is’t?’ en ‘Hoe was het op de jeugdbeweging afgelopen weekend?’ 
De meesten zijn moe, de lesvrije week was weinig ontspannend, anderen vertonen reeds tekenen van 
gewenning aan de situatie. Dat is best beangstigend. De nieuwe regels in het jeugdwerk zijn intussen 
geïmplementeerd in de jeugdbewegingen. De aanpassing naar deze regels loopt overal, maar er zijn 
toch wat knelpunten.  
Voorinschrijvingen lukken niet overal even goed, veel mensen die zich inschrijven maar toch niet 
komen. Er zijn weinig kleintjes nog, de oudere groepen zitten wel goed vol. Scouts Heikant doet 
scouts op zaterdag én zondag. Het is ook moeilijk om spelen te vinden voor kleine groepen.  
 
Het is straf hoe snel de jeugdbewegingen zich alweer hebben aangepast en alles op alles zetten om 
hun kinderen en jongeren een fijne vrijetijdsbesteding aan te bieden. Dankjewel hiervoor iedereen, 
jullie hebben geen idee hoe belangrijk jullie zijn voor jullie kinderen en jongeren!  
 

1. Goedkeuring verslag 26 november 2020 

Het verslag van de JR van 26 november ’20 wordt goedgekeurd door de JR.  

2. Opvolging Quarantaineklap 

Veel goede reacties gehad van collega-jeugddiensten en jeugdraden, maar weinig reactie van 
jongeren zelf op gekregen. We hebben één aanvraag gekregen, maar dit contact zelf is niet 
doorgegaan. De drempel ligt toch nog te hoog, of we sluiten niet aan bij de noden. Jeugdraad geeft 
aan dat ze wel gaan wandelen met vrienden, maar dat er geen nood is voor hen om met ‘onbekenden’ 
te gaan wandelen. Zijn het wandelen zelf trouwens ook kotsbeu. Michiel geeft aan dat het ook een 
drukke periode was voor iedereen met de examens. Wat kunnen we nog doen? 
- Er liggen nog foto’s klaar van klappers, hier moet nog een tekstje bij verzonnen worden en online 
gegooid.  
- promo cfr. SID IN? Om jongeren te ondersteunen in hun studiekeuze? 
- Steffimerci vragen om tiktokfilmpje te maken voor op onze insta. De Floere Bloes vraagt bij Steffi of 
zij dit ziet zitten. Ook de zoon van Caroline Maes is een voetballer bij de beloften van de rode duivels. 
Chiro Werchter tracht hem te contacteren 

3. Evaluatie BLOK ’20 – ‘21 

De jeugdraders die deze editie gebruik hebben gemaakt van de stille ruimte waren alweer heel 
enthousiast. Het waren hoogdagen in deze zware quarantainedagen. En ook wanneer de crisis voorbij 
is zou deze ruimte nog heel welkom zijn. Het enige andere alternatief zijn overvolle bibliotheken. De 
ruimtes in Rotselaar zijn veel beter.  



Er hebben tussen 11 december en 27 januari 42 studenten gebruik gemaakt van de studieruimte, die 
deze editie volledig is kunnen doorgaan in GC De Mena. Er waren max. 28 tafels die gebruikt konden 
worden (cfr. coronamaatregelen). Deze zijn in de kerstvakantie een aantal dagen allemaal benut. Over 
de hele periode hebben we gemiddeld dagelijks 15 studenten mogen ontvangen. Bijkomend hebben 
de leiding van scouts Heikant gebruik gemaakt van hun eigen lokalen in deze periode. Dit zou gaan 
om een 15-tal studenten. In totaal kunnen we dus stellen dat er 57 studenten gebruik hebben gemaakt 
van het aanbod ‘silent places’. De vraag is dus natuurlijk om ook de volgende periode een locatie te 
voorzien. Chiro Werchter geeft aan dat de lokalen op hun zolder een noodoplossing kunnen zijn, maar 
dan moet er WIFI voorzien worden. Bij hoge nood kunnen we ook kijken of we de Jack-Op én tegelijk 
een locatie in Wezemaal kunnen openen. Studenten uit Werchter zullen niet tot Wezemaal fietsen en 
vice versa.  

4. Nieuwbouw JH Mena 

Er hebben twee architecten(bureaus) een plan ingediend. De gemeente heeft deze plannen samen 
met het bestuur van JH Mena zorgvuldig doorgenomen en -gesproken en zijn voorkeur uitgesproken. 
De keuze is gemaakt. JH Mena is hiermee tevreden, maar maakt zich zorgen over de buitenaanleg, 
hetgeen toch een groot stuk van de charme van het plan en gebouw is. Er is geen budget meer over 
voor de buitenaanleg. Het bestuur vraagt zich nu af hoe ze dit het best oplossen. Kunnen ze 
bijvoorbeeld zelf voor de afbraak zorgen om hier al kosten in te besparen? Bieke geeft aan dat zulke 
zaken zeker te bespreken zijn van zodra de architect officieel is aangesteld. We zijn goed bezig in 
onze samenwerking, alle partijen engageren zich om deze aanpak verder te behouden zodat we 
zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan elkaars wensen.  

De bouw is ingepland in 2022. Dat jaar zullen we dus een andere locatie moeten vinden voor de 
werking van JH Mena. Iedereen is welkom om zijn suggesties te geven. Kobe Bot geeft aan dat 
iedereen dat jaar heel welkom is in de Bloes! 

5. Project tunneltaal - Manon Lambeens 

Manon studeert grafische vormgeving aan het KASK in Gent en werkt voor haar project rond social 
design (zie bijgevoegde PPP). Hiervoor zal ze, samen met Rotselaarse jongeren, de tunnel aan de 
Abdijlaan onder handen nemen. Via stencils met een zelfgemaakt lettertype kunnen jongeren hun 
boodschap kwijt op de tunnel. De contouren van deze boodschappen zullen via een soort ‘glow in the 
dark’ ’s nachts ook zorgen voor een ecologische verlichting. Manon zal tussen zondag 21 en 28 maart 
post vatten aan de brug. Bubbels per 10 kunnen dan hun boodschap komen aanbrengen. 
Jeugdbewegingen, klassen van het Montfort, individuele jongeren kunnen een tijdslot reserveren om 
zich creatief uit te laten. Het project is heel laagdrempelig en kan uitgevoerd worden door iedereen.  

6. Subsidies 2020 en 2021 

Subsidies 2020: Alle verenigingen hebben hun subsidieaanvragen van 2020 intussen ingediend bij de 
jeugddienst. In 2020 is er echter geen ruimte geweest om de geplande projecten te kunnen uitvoeren, 
waardoor het budget van 3.968,70 euro dat voorzien is voor speelstraat/project/fuifcheque niet 
aangesproken wordt. Het gemeentebestuur vraagt aan de jeugdraad hoe zij dit budget zouden 
aanwenden gezien de huidige situatie. De voorbije jeugdraad waren we het erover eens dat de 
jeugdhuizen het zwaarst getroffen zijn. Hun werking ligt nog steeds stil, zij zullen in verhouding ook 
veel minder punten scoren op hun werkingssubsidies in 2020 dan de jeugdbewegingen aangezien zij 
maar heel weinig openingsdagen gehad hebben, geen kampen/weekends hebben kunnen 
organiseren e.d. De raad is het er nog steeds over eens dat de jeugdhuizen meer ondersteuning 
verdienen. Het voorstel van de jeugdraad is dan ook om de projectsubsidies te verdelen onder beide 
jeugdhuizen om hen zo een extra duwtje in de rug te geven. Zij checken dit voorstel eerst bij de 
achterban, de beslissing nemen we op de volgende AV.  

De werkingssubidies, lokalensubsidies en vormingssubsidies van 2020 worden behandeld zoals het 
jeugdsubsidiereglement dit voorziet aangezien alle werkingen hierin hebben moeten voldoen aan 
dezelfde coronavoorwaarden wat betreft inhoudelijk werking. De koek kan dus ook in dit jaar 
evenredig verdeeld worden.  



Subsidies 2021: De aanvragen voor lokalensubsidies ’21 zijn goed toegekomen. Onze verenigingen 
schatten investeringen aan hun lokalen in van 44.348,59 euro.  

Voor de projectsubsidies ’21 zijn er twee aanvragen toegekomen, waarvan de aanvraag van scouts 
Rotselaar-Heikant tot fuifcheque niet kan worden weerhouden aangezien de fuif wordt georganiseerd 
in JH Floere Bloes. Een fuifcheque wordt uitsluitend uitgereikt aan fuiven die worden georganiseerd in 
Sportoase De Toren.  
De tweede aanvraag komt van scouts Wezemaal voor hun zomerbar. Deze aanvraag werd echter niet 
besproken op deze jeugdraad gezien de informatie nog niet was toegekomen op de jeugddienst. We 
nemen dit punt dus opnieuw op op de volgende AV.  

Michiel Bosmans stelde voor om de projectsubsidies van dit jaar te gebruiken met de jeugdraad om 
van zodra het kan een dag uit te kiezen met een speelstraat voor de kinderen door de dag en 
openluchtoptredens voor jongeren ’s avonds. De raad stemde hiermee in. Zij waren echter nog niet op 
de hoogte van de aanvraag van scouts Wezemaal. De toekenning van projectsubsidies wordt dus 
opnieuw besproken op de volgende AV.  

7. Nieuwe projectsubsidies Vrije Tijd 
 
Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad een nieuw subsidiekanaal goedgekeurd voor het 
organiseren van vernieuwende en verbindende vrijetijdsprojecten. Alle inwoners en 
vrijwilligersorganisaties va Rotselaar kunnen een voorstel doen. De deadline voor aanvraag loopt dit 
jaar tot 28 februari. Het volledige reglement kan je vinden op www.rotselaar.be/zelf-organiseren.  
 

8. Advies: wijziging politiereglement m.b.t. verwijdering affiches onbewoonbaar- en 
ongeschiktheidsverklaring 

Het politiereglement moet worden aangepast m.b.t. verwijdering affiches onbewoonbaar- en 
ongeschiktheidsverklaring. Bij een aanpassing van dit reglement is het verplicht om hierover advies op 
te vragen van de jeugdraad. Advies wordt gevraagd over volgende aanvullingen: 

“Aanplakkingen die gebeuren in het kader van artikel 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet en/of in 
het kader van de Vlaamse Wooncode worden bevestigd aan het pand indien het pand gelegen is aan 
de rooilijn. Indien het pand verder van de straat gelegen is wordt de aanplakking bevestigd goed 
zichtbaar op het betreffende perceel of aan de woning. Het is verboden om de aanplakkingen in het 
kader van artikel 108 bis van het algemeen politiereglement vroegtijdig te verwijderen. Indien de 
toestand van het gebouw een onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen, ook als 
die gebouwen niet aan de openbare weg liggen, kan de burgemeester, in uitbreiding van artikel 106 
van het algemeen politiereglement, gepaste maatregelen nemen. Overtredingen worden 
gesanctioneerd met een GAS." 

De jeugdraad voelt zich gezien zijn beperkte kennis van dit thema niet geroepen om hierover een 
advies te formuleren.  

9. Varia 

Chiro Werchter:  
- wat is de stand van zaken van de groepsaankoop herbruikbare bekers? Bieke stelt voor om hierover 
een mailtje te sturen naar toerisme@rotselaar.be. 
- Kaat geeft aan dat ze al lang gelden een mailtje heeft gestuurd naar de jeugddienst met een vraag 
over energiescan Vlaanderen maar hier nog geen reactie op heeft gekregen. Bieke en Nele hebben 
hierover inderdaad gemaild en de resultaten hiervan bezorgd aan Michiel. Onze excuses voor deze 
miscommunicatie.  

Scouts Wezemaal: de scouts wil de gemeente graag bedanken voor de fietsrijstrook! Verder vroegen 
zij zich af waarom de jeugdhuizen geld krijgen om op weekend te gaan, en de jeugdbewegingen niet. 
Bieke licht toe dat dit niet zo is. Elk jwi krijgt binnen de werkingssubsidies punten voor weekends en 
kampen met leden. Als een jeugdhuis dus op weekend of kamp gaat met zijn leden, telt dit net zo 
goed mee als dat een jeugdbeweging dit doet.  



Bieke: Bieke gaat vanaf 12 april andere professionele horizonten opzoeken, meer bepaald bij 
Bataljong. Ze wenst de jeugdraad heel veel succes met hun verdere werking en geeft aan hoe fijn het 
was de voorbije jaren om hen te mogen ondersteunen. De jeugdraad is verrast en geeft aan dat ze nu 
wel een serieuze sfeerspons is.  

Nele: uit eigen naam en die van vele ouders wil Nele iedereen nogmaals heel erg bedanken voor hun 
inzet. Jullie zijn super nodig nu, DIKKE MERCI! 

 

Voorzitter Dries De Vadder bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en aandacht en sluit de 
vergadering af.  

 
     

 

 

Verslag werd goedgekeurd op de AV van 25 maart 2021.  

 


