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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  6 november 2018 

 
1. AANWEZIGHEDEN 
 
Ian Van Meerbeeck (Chiro Anto) 
Angelica Perremans (Chiro Anto) 
Pallieter Peters (Jeugdhuis 'tOogpunt) 
Jarne (Scouts Boortmeerbeek) 
Niels (Scouts Boortmeerbeek) 
Robin (Scouts Boortmeerbeek) 
Jo Verstreken (Scouts Hever - Schiplaken) 
Anke Verstreken (Scouts Hever - Schiplaken) 
Frouke Decat (KLJ Schiplaken) 
Jens Maes (KLJ Schiplaken) 
Sien Peerlinck (KLJ Schiplaken) 
Sander Deronde (Scouts Haacht - station) 
Femke Verstreken (scouts Haacht - station) 
Lore Van Craen  
Stefaan Bohets (voorzitter Jeugdraad) 
Hans De Locht (schepen van Jeugd) 
Sophie Moons (dienst vrijetijd) 
 
Verontschuldigd: Klaartje Martens (Albertieners) 
 
 
2. GOEDKEURING VERSLAG  VAN 25 SEPTEMBER 2018 
 
De jeugdraad keurt het verslag van de vorige vergadering goed en komt nog kort even terug op 
enkele puntjes. 
 
'Startpakket voor nieuwe leiding'  
Sophie moet er nog werk van maken. De info  kan redelijk asap in de Facebookgroep van de 
jeugdraad gedeeld worden. Vraag voor lijst spelmateriaal en andere materialen in de uitleendienst. 
 
De gemeente heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden rond de vormingen 'nood en 
interventieplanning'. De Provincie organiseert hieromtrend een zeer goede cursus 'Fuifcoach' maar 
deze duurt 3 volledige dagen en gaat te diep in op onze vraag. Via de stad Leuven kunnen we een 
cursus op maat vragen van 1 (halve) dag. 
We besluiten dat deze vorming best op een zaterdagnamiddag gepland wordt. 
Het topic waar we altijd naar terugkomen is 'aansprakelijkheid' en dit vanuit verschillende domeinen 
zoals risicoanalyse - planning - budget en verzekeringen, welke aanvragen en instanties moeten er 
gebeuren, security, EHBO. 
 
De besloten facebookgroep 'jeugdraad Boortmeerbeek' is aangemaakt.  
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3. EVALUATIE DVDJ 18 
 
Aandachtpuntjes om mee te nemen naar de volgende editie: 
 
meer gluttenvrije varianten; 
aparte borden voor de gluttenvrije pannenkoeken; 
minder suiker - meer melk. 
 
Radio scouts was oké dan hoeven de vrijwilligers van 'tOogpunt niet speciaal nog vakantie op te 
nemen. Zij springen nog steeds graag ter hulp bij de op- en afbouw van de tent en bij de verdeling 
van de pannenkoeken welke later op de dag plaatsvindt. 
 
Chiro Anto voelde zich overbodig en liepen een beetje verloren doordat zij maar enkele leden ter 
plaatse hadden.  
 
Over het algemeen waren er ongeveer 50 kinderen minder dan vorig jaar. Wat kan de reden hiervan 
zijn? 
 
DVDJ kent al 3 jaar hetzelfde concept - moet dit eventueel herbekeken worden?  
De verenigingen bespreken het op hun groepsraad en we pikken weer in op dit thema tijdens onze 
volgende vergadering in maart. 
 
4. SVZ VERKIEZINGEN 16OKTOBER 2018 
 
Na de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018 blijft de regie van het bestuur van onze gemeente bij 
Open VLD en SPA. Er zijn wel verschuivingen in de bevoegdheden 
Er komen 2 gemeenteraadsleden bij en er verdwijnt 1 schepenambt (dit is nationaal zo bepaald) 
Hans De Locht treedt uit als schepen van jeugd en zal vanaf 1 januari de beleidsdomeinen financiën, 
Mobiliteit en Ruimtelijke ordening onder zijn vleugels nemen. Nieuwkomer Dennis Bosny, tot 
oktober nog ambtenaar burgerlijke stand in onze gemeente en nu tewerkgesteld als opvoeder in een 
school zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe schepen van jeugd worden. Hans zal de jeugd via Dennis 
sowieso verder blijven ondersteunen in het schepencollege.  
 
5. VARIA 
 
Op vraag van onze voorzitter Stefaan komen we nog even terug op een agendapunt van enkele 
vergaderingen gelden. Nl; hoe zit het nu in Boortmeerbeek met de reglementering rond 
geluidsoverlast bij evenementen. 
Hans licht toe dat Boortmeerbeek niet over een uitgeschreven reglement beschikt maar zich vooral 
baseert op de Vlarem wetgeving. In grote lijnen mag je aannemen dat wanneer je lawaai wil maken 
na 22u je sowieso een aanvraag moet indienen bij het CBS. Een standaard aanvraag zal geldig zijn tot 
1u. Wil je nog langer muziek spelen dan zal een uitzondering tot 3u hoogstwaarschijnlijk geen 
probleem vormen. Wil je nog langer muziek draaien zoals bvb de Tropical party dan wordt dit 
evenement afzonderlijk onderzocht. Echter je moet wel rekening houden met de maximum 
toegelaten DB volgens de Vlarem wetgeving. Deze dalen naarmate het later wordt. 
 
Enkele jeugdraadsleden van de oude garde herinneren zich een advies en besluit van het CBS van 
enkele jaren geleden waarin er overgegaan wordt to de aankoop van een Decibelmeter. Het betrof 
hier 2 meters waarvan er eentje vast in jeugdhuis 'tOogpunt zou hangen en eentje mobiel in de 
uitleendienst van de gemeente zou terechtkomen. De decibelmeter van het jeugdhuis is gefinancierd 
geweest, de mobiele is helaas nooit besteld geraakt.  
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Daarom formuleert de jeugdraad graag opnieuw een advies naar het college van burgemeester en 
schepen toe om over te gaan tot een aankoop van een mobiele decibelmeter dewelke in de 
gemeentelijke uitleendienst kan ontleend worden door de verenigingen. 
 
 
We hebben het even kort over de subsidies. De subsidies van 2018 - werkjaar 2017 zijn allemaal 
gestort en ontvangen. De aanvragen voor subsidies 2019 - werkjaar 2018  worden in januari 
verstuurd. We spreken af uiterste inleverdatum 1 maart 2019!  Voor de nieuwe leden onder ons 
hebben we de raad om op tijd naar alle nodige documenten op zoek te gaan. Sophie zal op de 
nieuwe facebookpagina van onze jeugdraad een voorbeeld ter inspiratie posten van hoe bvb Scouts 
Hever - Schiplaken dit al jaren duidelijk en volledig voorbereid.  
Sophie zal de aanvragen sturen zoals doorgegeven op deze vergadering, indien dit anders moet graag 
verwittigen. Via de facebookpagina zullen leden wel een bericht krijgen wanneer de dossiers 
verstuurd zijn en een herinnering wanneer deze binnen moeten. 
Scouts Bmb - Niels Marien; Chiro Anto - Ian Vanmeerbeeck; Scouts Hever - Schiplaken - Anke 
Verstreken; KLJ - Zoë Scherens; Scouts Haacht station - Servranckx; 'tOogpunt - Pallieter Peters 
voor alle andere jeugdverenigingen is dit standaard naar de indiener van vorig jaar. 
 
 
6. AGENDA 
 
16/11  Coctailparty in de stamkroeg scouts Hever - Schiplaken 
17/11  Tropical Indoor bij 'tOogpunt 
24 en 25/11 Evenement voor de warmste week bij scouts Hever-Schiplaken 
8/12  Quiz scouts Hever - Schiplaken 
 

Volgende jeugdraad dinsdag 12 maart 2019 om 20u bij KLJ Schiplaken. 
 
 
 
 
 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


