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1 Aanwezigheden
Aanwezigen kern: Pallieter, Niels, Julie, Els, Jef Hendrickx, Dean, Thomas Fluyt (Chiro
Ottenburg), Thomas Vanfraechem (Chiro Ottenburg) en Senne
Aanwezigen algemeen: Ine Vanlinthout (’t Gansspel), Jill Guns, Thibault Dirickx en Frank
Arnalsteen (Scouts Loonbeek), Thor en Bavo Hemeleers (Jeugdkring)
Gemeentelijk: Christophe en Kamil
Afwezig: Jef De Keyser, Simon
Verontschuldigd: Joanna Robijns en Valentyn Michiels (Jeugdhuis de Schup)

2 Afronden bedanking vrijwilligers
Bedankt Els voor ontwerp en communicatie!
• Bedanking wordt geleverd op: geschat binnen 4 weken
• Wie kan enveloppen gaan kopen? Enveloppen van de gemeente
o Bedrukking: 150 van de gemeente?
▪ Tijdens de speelpleinen: Christophe op den bureau
• Julie en Niels vragen een lijstje op met namen per vereniging om dubbelen tegen te
gaan en de maten te schatten.
• Deadline uitdelen bedanking: van zodra ze er zijn en na de paasvakantie.

3 Brainstorm, wat willen we nog doen met de jeugdraad?
3.1 Brainstorm
We doen een gezamenlijke brainstorm: https://padlet.com/willems_julie/p64mi8u9vzkohhnj
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Wandel -en fietsevenementen: te bekijken voor de zomer? Eerst eens zien bij
Halfoogst.
Drive-in movie night → Leuk maar de Jeugdkring wil dit misschien organiseren.
Afterwork in bubbels: momenteel laten de cijfers nog weinig toe. De kans lijkt eerder
klein dat er snel terug zo een evenementen mogen doorgaan, we moeten dit vooral
goed opvolgen.
Studeerruimte: hier is zeker vraag naar. Opnemen via eventueel een enquête waar
jongeren nood aan hebben op vlak van studeerruimtes en ontspanning tijdens de
examenperiode. We formuleren een advies vanuit de jeugdraad dat er nood is aan
studeerruimtes. We kunnen hiervoor samenwerken met de bibliotheek.
Battle of the bubbels/jeugdverenigingen…: idee ligt al een lange periode op tafel en is
al gedeeltelijk uitgewerkt. Zeker opnemen in de toekomst en eventueel organiseren
voor het grote doelpubliek. Dit vraagt wel een grote organisatie.
Psychisch welzijn van jongeren: praatcafé. Christophe informeert eens bij Overijse
hoe zij dit aangepakt hebben met de enquête. Daarna gaan we kijken hoe wij dit in
handen kunnen nemen. Jill en Ine willen zich al zeker achter dit project zetten. We
kunnen hiervoor samenwerken met het Sociale Huis (Sofie van de gemeente). Zo
kunnen we eventueel een chat openstellen ofzo…

3.2 Studentenhulp
Niels vraagt na bij Overijse hoe ze dit juist aangepakt hebben en zet todo’s op WhatsApp zodat
we hierna mee aan de slag kunnen.

3.3 Halfoogst in augustus
Julie checkt na bij halfoogst wat zij gaan doen en waar er ruimte is voor ons. We willen zeker
iets organiseren zoals eventueel fietstocht of wandeltocht met stops bij de lokale handelaars…

4 Speelterreinen in de verschillende deelgemeenten, wat, hoe…
4.1 Welke ruimtes hebben we momenteel
4.1.1
•
•
•
•
•
•

Huldenberg
Speelbos Pastoorbos met houten speeltuigen
Skatepark, voetbalveldje… (achter de school, slecht toegankelijk)
Speeltuigen voor de Kronkel: klimmuur, schuifaf…
Molenwvijver (achter de spar/nice)
Stockembos (achter skatepark)
Toekomst: voetbalsite

4.1.2 Loonbeek
• Speelbos naast het kerkhof met verouderde houten speeltuigen
• Blauwhof (broedplaats voor vogels)
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4.1.3 Sint-Agatha-Rode
• Potterstraat weide
• Speeltuigen aan de parking + basketbalveldje
4.1.4 Ottenburg
• Speelterrein aan de Linde
4.1.5 Neerijse
• Terrein aan de poort van de Doode Beemde
• Terrein Neerijse aan de Bolster

4.2 Wat willen wij graag anders
•
•
•

Toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
Speelterreinen in iedere deelgemeente
Voldoende speelruimte voor kinderen en jongeren

→ Julie advies uitschrijven
Iedereen lijst tegen 14/3 op welke ruimtes hij/zij ziet als toekomstige speelruimte voor de
jeugd. Zo kunnen we samen met de gemeente bekijken hoe we die ruimtes kunnen invullen.
Er is duidelijk een grote nood aan speelruimte voor alle jeugd in iedere deelgemeente.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O6dXDYvYlhch0aaP0PF9WNKM7UTLcpqNVzTkpQSHv4/edit?usp=sharing

5 Terugkoppeling druivenstreekoverleg
Druivenstreekoverleg is een overleg onder de voorzitters van de verschillende jeugdraden ui
de druivenstreek. Niels was hierop aanwezig. Tijdens dit overleg wordt er vooral gepolst hoe
de andere jeugdraden aan de slag gaan of zijn gegaan in het verleden. Bedoeling is vooral om
van elkaar te leren en concepten over te nemen naar eigen gemeente.

5.1 Studenten SID-IN
De eerste communicatie staat op Facebook. Niels vraagt of iedereen dit eens kan delen.
Delen met de gemeentepagina → Niels stuurt mailtje naar Tom
Er is zeker al interesse vanuit de jeugdraad om te gaan spreken!
5.1.1 Data
• 8 maart gaan ze de antwoorden beginnen analyseren (enquête open tot 14/03)
• 21 maart communicatie naar de studenten toe welke sprekers we hebben - ze
hebben tot 4 april de tijd om zich in te schrijven voor een spreker.
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24-25 april hoofd weekend (primaire dag is zaterdag) eventueel 1&2 mei nog als er
veel interesse is

6 Data volgende vergadering
•
•

Donderdag 1 april: kern
Dinsdag 4 mei: algemeen

7 Varia
•

Julie:
o Week van de vrijwilliger: bedankt allemaal <3
o Materiaalbeheeer, iedereen mag dit zeker nog eens invullen als dit nog niet
gebeurde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGATNByJvjTamqGDu_Dx4jFQ1hxXUvdOGFiVmBJ9Ws/edit?usp=drive_web&ouid=11022784300452833481
2
o Inzetten om elke editie iets te schrijven in het gemeentemagazine
▪ Christophe stuurt de info om in de UIT kalender te zetten door naar de
Julie, komt mee in de mail met het verslag
▪ Wat zijn de deadlines? Mei-juni (volgende edities): Christophe stuurt
deadlines naar Julie
• editie mei - juni 2021: 18 maart 2021
• editie juli - augustus: 17 mei 2021
• editie september - oktober: 19 juli 2021
• editie november - december: 16 september 2021
▪ Interview met Tom zeker welkom!
▪ Events van de jeugdverenigingen 1 keer delen met de jeugdraadpagina.
o In de toekomst: voor de varia even de toekomstige activiteiten van de
verenigingen overlopen.

•
•
•

Senne: /
Niels: plakkaatjes wandeling ophalen – Vraag over de statuten van de jeugdraad
Christophe: intergemeentelijke samenwerking -> tienerwerking op te starten (12 jaar
tot 20 jaar) Activiteiten die plezant zijn voor jongeren aan spotprijsjes
Tom Vanhoren wil de lijsten van de verenigingen updaten (Christophe zal dit nog
doormailen)
Frank: /
Dean: hij was niet op de hoogte voor de sid-in voor studenten, dat was er plots ineens.
Het was niet duidelijk dat we hierin al opgestart waren. Communicatie via onze
WhatsApp doen! – Nieuwe hoofdmoni’s bij speelpleinen
Els: /
Ine: Jennifer de mail niet gekregen? Normaal wel, best eens kijken in spam?
Jef: /

•
•
•
•
•
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Kamil: Gansspel: locatie op langere termijn voor in de zomer? Wat als het terug in
bubbels is?
Thibault: Scoutsactie - https://scouts-gidsenloonbeek.stamhoofd.shop/paaseierenverkoop

