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JEUGDRAAD 
25 mei 2022 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, Olivier Van Hoornyck, Nellie Brzozowska, Joost De Bondt, Laura 
Peelman 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Nieuwe jeugdconsulent stelt zich voor.  

Agenda: 
 

1) Levensloop 
2) Netwerkmoment adviesraden 
3) Brandveiligheid 
4) Speelstraten 
5) Bos Ransuildreef / Fort Brasschaat 
6) Kunstgrasvelden 
7) Wat leeft er? 
8) Varia  
9) Evenementen  

1. Levensloop 
10 en 11 september is het de eerste maal dat er een levensloop zal doorgaan in Schoten. 
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden dat draait rond solidariteit en 
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Schotense verenigingen kunnen zich opgeven als 
team of zich aansluiten bij bestaande teams. 
 
De sleutelmomenten: 
- Openingsceremonie: vieren 

De ereronde is het startschot van Levensloop en wordt afgelegd door mensen die kanker 
hebben of hadden. Op dit bijzonder emotionele moment delen en vieren zij hun overwinning 
op de ziekte, geven zij hoop aan mensen met kanker en bedanken zij hun familie en iedereen 
die hen steunt.  

- De Kaarsenceremonie: herinneren 
Iedereen kan een kaarsenzakje kopen waarop je een naam, gedachte, boodschap kan 
schrijven. Deze lampionnen worden langs de piste geplaatst. Elk lichtje is een teken van 
herinnering, troost of hoop. 

- Slotceremonie: strijden 
Rond 15u op zondag (24u na de start van de Levensloop) wordt de slotceremonie voorzien. De 
slotceremonie zet iedereen die Levensloop mogelijk maakte in de bloemetjes, en in het 
bijzonder de deelnemers die elkaar 24uur lang aflosten op de piste. Het ingezamelde bedrag 
wordt dan ook onthuld. 

 
2. Netwerkmoment adviesraden 

Op 5 mei werd het bestuur van de jeugdraad uitgenodigd op het eerste netwerkmoment voor 
adviesraden. We gaven er een toelichting van de projecten waar de jeugdraad haar schouders 
heeft onder gezet.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Aanwezigheden%2025.05.22.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/flyer%20Levensloop.pdf
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In het najaar volgt een vervolg op dit netwerkmoment.  

Ondertussen kwamen er al twee vragen.  

- Zijn er verenigingen die geïnteresseerd zijn om te helpen op Schoten Zingt? 
o 11/08/22 of 13/08/22.  
o Jeugdverenigingen kunnen hier iets aan bijverdienen voor hun werking.  
o Verenigingen die interesse hebben mogen mailen naar dienst Jeugd en Gezin, zodat 

er contact gelegd kan worden met de organisatoren. 
- Zijn er jongeren geïnteresseerd om in de adviesraad Duurzaam Schoten 2030 te stappen?  

o De adviesraad Duurzaam Schoten 2030 bestaat uit twee werkgroepen, Milieuraad en 
Schoten Solidair.  

o Meer info terug te vinden via de link: 
https://www.schoten.be/ontwikkelingssamenwerking 

3. Brandveiligheid 
Elke jeugdvereniging dient opnieuw een aanvraag te doen bij de brandweer voor een controle 
voor september! Er wordt vooral gekeken naar de punten die werden aangehaald in het vorige 
brandpreventieverslag. De kosten voor deze controle kunnen binnengebracht worden in het 
subsidiedossier. 
 
Elke jeugdvereniging heeft een plan van aanpak opgesteld. Bij de nieuwe controle zal de 
brandweer zich richten op voorgaande verslagen en zal er rekening gehouden worden met het 
opgestelde plan van aanpak. 
 

4. Speelstraten 
Volgende straten hebben een aanvraag ingediend om in de zomer een speelstraat te organiseren.  
Verenigingen die interesse hebben om een activiteit te organiseren in deze straten als deel van 
ledenwerving, kunnen via de dienst jeugd en gezin de gegevens van de speelstraatpeter of -meter 
opvragen. 
 
- Edward De Backerstraat 
- Geraniumlaan 
- Guido Gezellestraat 
- Henri Engelslei 
- Jozef Hendrickxstraat 
- Jozef Verhaegenstraat 

- Kalstraat 
- Kuipersakkerstraat 
- Peter Benoitstraat 
- Schotenhofdreef 
- Taxanderlei 

  
5. Bos Ransuildreef / Fort Brasschaat 

Dienst Jeugd en Gezin heeft vernomen dat verenigingen soms spelen in het bos aan de 
Ransuildreef. Het stuk dat de gemeente aankocht vraagt een deftige sanering. Dienst Jeugd en 
Gezin heeft eerder al een slot geplaatst om het gebied af te sluiten. Indien er toch gespeeld wordt 
zonder toestemming, zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk. We vragen nadrukkelijk om dit 
niet te doen. 
 
We kregen ook een melding van de gemeente Brasschaat over PFOS/PFAS rond het fort van 
Brasschaat. Er mag sowieso niet gespeeld worden maar voor zij die het toch zouden overwegen, 
wordt meegegeven dat dit niet kan. 
 
In het kader van PFOS/PFAS geven we ook nog eens mee dat de site Wijtschot (Oud Stort) ook niet 
de beste speelzone voor jeugdbewegingen is. Meer informatie hierover is te vinden via volgende 
link: https://www.schoten.be/pfas 

 

https://www.schoten.be/ontwikkelingssamenwerking
mailto:jeugddienst@schoten.be
https://www.schoten.be/pfas
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Lijst met speelpleinen/speelbossen/sportinfrastructuur waar wel gespeeld kan worden: 
 

SPEELPLEINEN SPEELBOSSEN SPORTINFRASTRUCTUUR 

Speeltuin Amerlo Speelbos Elshout Multisportveld Cogelspark 

Speeltuin Borkelstraat Speelbos Molenbaan Pingpongtafel Park Schoten 

Speeltuin Cogelspark Speelbos Zeurt Basket Neerhoeve 

Speeltuin Cogelspark Peuter Speelbos Peerdsbos Voetbalveld Amerlo 

Speeltuin Cogelspark Sportspace Speelbos Park Voetbal Toontje 

Speeltuin Donk/Schijnpark Speelbos Zurkelbos Skatepark Sporthal De Zeurt 

Speeltuin Gelmelenpark Speelveld Veerhuizen Voetbalveld BS Bloemendaal 

Speeltuin Geuzenvelden Speelbos Cogelspark Basketveld Speeltuin Bloemendaal 

Speeltuin Kruiningenstraat  Voetbalveld Veerhuizen 

Speeltuin Molenbaan  Pingpongtafel Gelmelenpark 

Speeltuin Narcislaan  Pingpongtafel Cogelspark 

Speeltuin Neerhoeve  Voetbalplein speeltuin Geuzenvelden 

Speeltuin Park   

Speeltuin Sas 6   

Speeltuin Toontje   

Skatepark/Speeltuin Zeurt   

 
6. Kunstgrasvelden 

Je kan nu de kunstgrasvelden huren als vereniging. Er werd navraag gedaan bij de sportdienst 
naar de voorwaarden. De desbetreffende info werd online geplaatst en is terug te vinden via 
volgende link: https://www.schoten.be/sportterreinen 
 

- Vanuit de leden van de jeugdraad wordt de vraag gesteld of de velden toch gratis ter 
beschikking gesteld kunnen worden.  

- Mocht dit kunnen zijn er zeker verenigingen geïnteresseerd om bijvoorbeeld eenmalig per 
jaar een voetbalactiviteit te organiseren.  

- Verder kwam ook de vraag of het mogelijk is om de algemene voorwaarden online te 
plaatsen, daar deze momenteel niet geraadpleegd kunnen worden.  

- Tot slot werd ook aangegeven dat de terreinen van De Pheyp/Koningshof mogelijks 
ontbreken. Er ontbreken ook nog velden: bijvoorbeeld De Pheyp/Koningshof. 

 
7. Wat leeft er? 

Tenten op kamp: Momenteel niet altijd even makkelijk om aan tenten te geraken. Zijn er 
ondertussen voor alle jeugdverenigingen oplossingen gevonden voor komende kampen? 
 

- Chiro Antoontje: Tenten ontleend via ULDK (Uitleendienst Kampeermateriaal). Minder tenten 
gekregen dan aangevraagd. Leiding zal zelf enkele tenten voorzien. = OK 

- Chiro Don Bosco: OK 
- Chiro Bloemendaal: OK 
- Chiro St. Filippus: Geen tenten gekregen via ULDK. Nieuwe eigen tenten aangekocht + via 

andere jeugdverenigingen tenten ter beschikking gekregen. = OK 
- KSA Gudrun: OK 
- KSA St. Jan Berchmans: OK 
- S&G 14e OLV ten Bos: OK 

https://www.schoten.be/sportterreinen
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- Chiro Terdonck: Teveel tenten via ULDK aangevraagd en gekregen. Beschikken verder ook 
over voldoende eigen tenten. 

Verder wordt meegegeven dat voor tentreparaties men beroep kan doen op GN-Products te 
Schelle. 

 
8. Varia 

• Volgende vergadering: jeugdraad op 14/06/2022 in Chiro Terdonck, Kuipersakkerstraat 73, 

2900 Schoten 

• Chiro Don Bosco: groepsaankoop krukken 
o Onduidelijk over welke soort krukken het juist gaat (barkrukken, medische, 

kinderkrukken, …). Afgevaardigden Don Bosco doen navraag naar eigen voorstel. 
Item wordt meegenomen naar volgende vergadering. 

• Oproep nieuwe bestuursleden 
o Zoektocht naar nieuwe bestuursleden voor komend(e) werkingsjaren. 
o Verwachtingen naar bestuursleden zoals bepaald in de statuten van de jeugdraad 

Schoten (Artikel 8: Dagelijks bestuur): 
▪  Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks opnieuw verkozen tijdens de eerste 

jeugdraad van het nieuwe werkingsjaar. 
▪ Per aangesloten vereniging aan de jeugdraad kunnen er maximum 2 

personen worden opgenomen in het dagelijks bestuur. 
▪ Vanuit de afgevaardigden van de politieke (jongeren)verenigingen kan 

niemand verkozen worden als bestuurslid. 
▪ De dienst jeugd en gezin verzorgt het secretariaat van het dagelijks bestuur. 
▪ Het bestuur heeft volgende taken: 

▪ de voorbereiding van de jeugdraad; 
▪ de jeugdraad leiden en agendapunten toelichten; 
▪ het promoten van de jeugdraad; 
▪ hoogdringende adviesverstrekking; 
▪ het creëren van een positieve sfeer waarbij alle leden zich op hun 

plaats voelen; 
▪ opvolging van de dagelijkse werking. 

• Aanwezigheden jeugdraad 
o Er wordt nogmaals herhaald dat aanwezig zijn op de vergadering een verwachting is 

naar jeugdverenigingen toe. Enkele verenigingen die al regelmatig afwezig waren 
ontvingen al een melding hierover van dienst Jeugd en Gezin. 

o Verwijzing naar artikel 15 van het huishoudelijk regelement jeugdraad Schoten:  
‘Een vereniging die aanspraak wil maken op 100% van het voorziene subsidiebedrag, 
hetgeen berekend wordt aan de hand van de opgevraagde gegevens inzake de 
jaarlijkse werking, dient via ten minste één vertegenwoordiger, ten minste 70%, af te 
ronden naar beneden, van de jaarlijkse vergaderingen van de jeugdraad bij te wonen. 
Verenigingen die deze norm niet behalen bekomen 80% van het voorziene 
subsidiebedrag. Inzake deze materie zal de dienst jeugd en gezin tijden het 
werkingsjaar de verenigingen, die op een tekort aan vergaderingen afstevenen, 
informeren.’ 

• St. Filippus meisjes: ter beschikkingstelling vuilnisbakken en hygiënische middelen.   
Vuilbakken kunnen nog steeds ontleend worden. Deze dienen aangevraagd te worden bij de 
dienst Jeugd en Gezin met vermelding van aantal (maximum 4), periode en een 
verantwoordelijke voor de afhaling en ophaling.  

• Chiro Terdonck vraagt info over de reclameborden waarop er een bord geplaatst kan 
worden. Reglement en voorwaarden staan online. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/raadsbesluiten/GR_van_23-04-2020_2000_-_Uittreksel_in_pdf_Besluit_Reglement_reclameborden_-_afgedrukt_op_28-04-202.PDF
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• St. Filippus meisjes; vraag wisselbekers: er wordt gesteld dat er na een éénmalig te late 
aanvraag, ook een volgende aanvraag geweigerd werd. Hiervoor werd navraag gedaan bij de 
dienst evenementen om de afspraken omtrent de aanvraag van wisselbekers nogmaals 
duidelijk te kunnen vermelden. Als verenigingen iets wil ontlenen van de gemeente moet er 
online een aanvraag ingediend worden via https://schoten.evenementenloket.be en dit 
minstens 6 weken op voorhand. Als er een groot evenement georganiseerd wordt (zoals 
bijvoorbeeld Park Happening Schoten) dan is dit minstens 6 maanden op voorhand. Er zijn 
geen verenigingen waarbij aanvragen meteen geweigerd worden.  
 

9. Evenementen 

o Kaddish: Bar Bries: 10/6 opening. Meer info te vinden via Facebookpagina 

o Antoontje: ‘Tito café’: 29/5  

 
Voor verslag, 
 
Joeri Vinck 
 
Jeugdconsulent 
Dienst jeugd en gezin 

 

https://schoten.evenementenloket.be/

