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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  15 maart 2016 

 
Aanwezig: 
Stefaan Bohets (voorzitter) -Scouts Hever Schiplaken, Bruno Van Noten - Jeugdkoor Schiplaken 
(EJOK), Jo Verstreken -Scouts Hever Schiplaken, Wim Van Hoof - JMA Schiplaken, Jeroen Baudet – 
Chiro Anto en jeugdhuis t’Oogpunt, Stijn – scouts Haacht Station, Leen Lauwers – Chiro Anto, Jana 
Bernaerts – KLJ Schiplaken, Isolde Vander massen – KLJ Schiplaken, Mathys – scouts Boortmeerbeek, 
Thomas Doms – scouts Boortmeerbeek, Ruth Bosmans – scouts Hever-Schiplaken, Marita 
Palstermans – gemeenteraadslid, Hans De Locht -bevoegde schepen, Sophie Moons - administratie 
 
Verontschuldigd: Pallieter Peters, Françoise Bodson 
 

 
1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
De jeugdraad keurt het verslag van de vorige vergadering goed. 
 
Thomas van scouts Boortmeerbeek merkt op dat er in het verslag bij het punt over de Nacht van de 
Jeugd niet vermeld staat dat een fuif organiseren op een maandagavond 31 oktober 2016 (dinsdag 
vrije dag) niet ideaal is. Dat de voorkeur eerder uitgaat naar een vrijdag of zaterdagavond.  
Hans De Locht, schepen van jeugd, erkent dit. Hij herinnert aan de afspraak dat de sporthal zeer 
uitzonderlijk ter beschikking gesteld wordt voor een niet sport-gerelateerd evenement zoals de 
NVDJ. En dat die datum vast staat om 31 oktober. Doordat 1 november een feestdag is en de 
aangrenzende schoolvakantie voor minder bezetting zorgt van de vaste gebruikers wordt hierdoor de 
hinder voor iedereen beperkt.  
 
 
2. BEWEGWIJZERING JEUGDLOKALEN 
 
De jeugddienst wil alle jeugdverenigingen de kans bieden om vaste bewegwijzering te voorzien naar 
de jeugdlokalen die in de zomer als bivakplaats worden gebruikt. 
 
Onze gemeente telt 5 lokalen die gebruikt worden in de zomer als bivakplaats door collega-
jeugdverenigingen uit het hele land. Om bijvoorbeeld de ouders de weg te wijzen tijdens de 
traditionele ‘bezoekdag’, gebruiken vele verenigingen tijdelijke, vaak kartonnen, bordjes. In principe 
mag dit eigenlijk niet zonder een individuele aanvraag bij de verkeersdienst. Bovendien geeft het een 
slordig uitzicht. 
 
Voor de borden die men langs rijkswegen wil plaatsen moet het gemeentebestuur de toestemming 
van het Agentschap Wegen en Verkeer vragen. 
 
Agentschap wegen en verkeer. 
Dienstorder MOW/AWV/2014/19 d.d. 2 december 2014 
2. Bewegwijzering naar horeca, kampeerterreinen. De bewegwijzering naar 
overnachtingsgelegenheden, jeugdherbergen, kampeer- en caravanterreinen, vakantiedorpen en 
restaurants gebeurt door middel van de verkeersborden F37. Met betrekking tot de restaurants 
schrijft artikel 12.9.2.11°b) 2de zin van het reglement van de wegbeheerder voor dat deze niet mogen 
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worden aangeduid binnen de bebouwde kom. Deze regel moet strikt geïnterpreteerd worden. Op 
basis hiervan worden niet geplaatst:   wegwijzers binnen de bebouwde kom naar restaurants gelegen 
binnen de bebouwde kom; 6   wegwijzers buiten de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen 
de bebouwde kom;   wegwijzers binnen de bebouwde kom naar restaurants gelegen buiten de 
bebouwde kom. Vermits de wetgeving limitatief heeft opgesomd welke etablissementen met het bord 
F37 kunnen worden aangeduid, kan dit niet worden uitgebreid. Tavernes, tearooms of (eet)cafés 
mogen dus niet worden bewegwijzerd. Deze borden mogen echter vanop maximaal 2 kilometer 
afstand van de betrokken locatie geplaatst worden. Daarnaast mogen er ook slechts 2 routes 
bewegwijzerd worden vanaf een weg voor doorgaand verkeer. 
 
Na de vorige jeugdraad gaven slechts 3 verenigingen hun gewenste aantal bordjes en locatie door. 
('tOogpunt, Scouts Bmb en Chiro Anto) De andere die nog willen aansluiten bezorgen ons alle 
informatie (aantal gewenste bordjes, opschrift, gewenste locatie) ten laatste tegen eind april 2016! 
Wie na eind april komt is onherroepelijk te laat. 
 
 
3. EVALUATIE JEUGDSUBSIDIEDOSSIERS WERKJAAR 2015 
 
Alle jeugdsubsidiedossiers worden overlopen. 
 
Voor de facturatie van het onderhoud en herstellen van de verwarmingsketels komen we overeen 
dat deze onder brandveiligheid mogen gerekend worden en dus 100% gesubsidieerd worden in 
plaats van dat dit onder de gewone infrastructuurwerken valt welke tot 75% gesubsidieerd worden. 
 
Er waren enkele individuele aanvragen binnengekomen voor de subsidie van kadervorming. Enkele 
personen zijn lid van een Boortmeerbeekse jeugdbeweging. De terugbetaling van deze personen 
gebeurt via de jeugdbeweging zelf. Aan de andere 2 is een e-mail verstuurd met de vraag hoe de 
vorming ten dienste komt van de Boortmeerbeekse jeugd.   
 
De subsidie voor het kampvervoer wordt zoals de afgelopen jaren gelijk verdeeld over de 
aanvragende verenigingen (4). Het overschot wordt verdeeld over de verenigingen die hogere 
vervoerskosten hebben (2).  
 
de fiscale attesten voor 2015 worden uitgedeeld.  
 
Vanaf 2016 krijgt de gemeente zelf minder subsidies van Vlaanderen. De sectorale subsidies zijn 
weggevallen en er wordt 1 algemeen bedrag overgemaakt aan het gemeentefonds. 
Het verschil in subsidie van ongeveer 5% zal doorgerekend worden aan de verenigingen. Het deel dat 
de gemeente zelf bijlegt blijft onveranderd. Voor jeugd was de verhouding +/- 24.000,00 EUR 
gemeentelijk en 22.000,00 EUR Vlaams. Het Vlaamse deel werd bepaald door wat er in de gemeente 
gebeurde aan activiteiten voor jeugd e.d. 
 
 
4. DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 2016 
 
vrijdag 21 oktober 2016 
starten rond 15.30 uur, afsluiten rond 20 uur 
 
locatie: aan de sporthal 
 
attractiever maken parking en speeltuin - sjorren, tent,... 
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mogelijke activiteiten: pannenkoeken bakken - Dj-set door t'Oogpunt - touwtrekken - ... 
 
scouts bmb merkt op dat veel van hun leden (leiding) on de week les heeft en op kot zit. moeilijk om 
veel volk te vinden die kan helpen (opbouw en evenement) 
 
 
5. BUITENSPEELDAG 13 APRIL 2016 
 
woensdag 13 april van 13 tot 17 uur aan het sporthal terrein 
 
circusschool 
springkastelen en hindernissenparcours 
kinderanimatie 
speeltuin 
voetbaltornooi 4x4 
fietsparcours 
 
altijd op zoek naar extra begeleiding. Bij mooi weer komen er meer dan 500 kinderen. Kom helpen in 
je uniform en laat je jeugdbeweging zien!  
 
 
6. CURSUS AED 
 
In deze cursus “reanimatie en defibrillatie in kader van Hartveilig Boortmeerbeek” van 3 uur, worden 
de volgende onderwerpen behandeld, namelijk reanimeren (waaronder benadering bewusteloos 
slachtoffer zonder ademhaling, alarmeren hulpdiensten), defibrilleren (gebruik AED) en stabiele 
zijligging. Na het volgen van deze cursus krijgt elke deelnemer een attest van reanimeren en 
defibrilleren. Maximum aantal deelnemers is 16 personen.  
Deze cursus gaat door op dinsdag 12 april 2016 van 19 uur tot 22 uur, in het zaaltje achter de 
cafetaria van de sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek. De deelnameprijs is gratis, maar wel 
verplicht inschrijven bij de dienst vrije tijd. 
 
Wist je dat?! 
er een AED toestel in de inkomhal van de sporthal aanwezig is 
er aan de buitengevel van het gemeentehuis een AED toestel hangt 
er een mobiel AED apparaat beschikbaar is in de gemeentelijke basisschool 
 
 
7. EVALUATIE VRIJETIJDSGIDS 
 
In de laatste vrijetijdsgids jan-aug 2016 bleven er enkele witruimtes open. Er kon voldoende 
geschoven worden om 5 pagina's vrij te krijgen. net voldoende ruimte om de jeugbewegingen eens 
wat extra in de kijker te zetten. Omdat 1 jeugdbeweging niet inging op de uitnodiging kon er zelfs 
een korte oproep in voor de jeugdraad. Tot op heden is er nog niet veel reactie gekomen op de 
advertenties. Wel zijn er enkele nieuwe leden bij de jeugdverenigingen die bij de start (in september) 
hadden aangegeven dat ze het in het boekje hadden gelezen. 
Daarom is het aan te bevelen om zulke advertenties in de gids van september te zetten. 
Hans zegt dat dit een uitzonderlijke kans was. In de gids van september staat zo veel gemeentelijke 
informatie en de samenwerking met de partners en andere verenigingen dat daar geen ruimte is 
voor dit soort advertenties. In januari deed zich een opportuniteit voor waar we met de jeugddienst 
zijn opgesprongen. Als er zich in de toekomst nog zulke opportuniteiten zich voordoen is die kans ook 
voor andere organisaties 
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8. VARIA 
 

• "Z(a)ot op kamp" vorming voor leiding in het jeugdwerk. 
infosessie over preventie alcohol en drugs op kamp. Hoe ermee omgaan? 
ism CGG Oost Vlaams-Brabant (hebben eerder al de vorming 'maat in de shit gegeven' 
Sophie vraagt aan CGG of deze vorming gegeven kan worden voorafgaand aan onze volgende 
jeugdraad. 

 
• Hans geeft mee dat er een groepje jongeren uit het 6e leerjaar het initiatief genomen 

hebben om met het gemeentebestuur te komen praten over ruimte om samen te komen en 
plaats voor er een skateramp. 

 
• Hans lanceert ook  het idee om alle 18 jarigen uit onze gemeente eens uit te nodigen voor 

een ontbijt (brunch) om zo de niet georganiseerde jeugd misschien eens bij elkaar te krijgen. 
Hans stelt voor om dit te organiseren vanuit de jeugdraad i.p.v. het gemeentebestuur. 
We zien de meest uitgelezen moment hiervoor ergens in een weekend in oktober. 

 
• agenda: 

19 maart  Jeugdleerlingconcerten - JMA 
19 en 20 maart  Croque Aspi - Chiro Anto 
25 maart  Scoettefuif - scouts Haacht station 
27 maart  Koffiestop ten voordelen van open kampen - scouts Boortmeerbeek 
9 april   Giver objectief scouts Hever-Schiplaken -  
   Harry Potter zwerkbaltornooi 
9 en 10 april  Eetdagen scouts Boortmeerbeek 
14 mei   Giverfuif Retro - scouts Hever-Schiplaken 
 

 
 

Onze volgende jeugdraad: dinsdag 3 mei 2016 om 20 uur in het Chirolokaal (onder voorbehoud) 
We proberen de vorming 'Zot op kamp' dezelfe dag in te plannen om 19 uur. 

 
 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


