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Verslag vergadering jeugdraad 1 december 2015, 
werkingsjaar 2015-2016. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Robin Kuijpers (JH Kaddish), Roxanne Opsomer en An Rombouts (VKSJ), Glenn 

Van Roey (onafhankelijk) en Kaï Vaes (Horst). 

 

3. Algemeen: 

Sinterklaas doet zijn intrede en iedereen krijgt een cadeau. 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Advies politiereglement en GAS 

 Terugkoppeling werkgroep subsidies 

 Wat leeft er? Thema: Plannen jullie nog feestjes die in aanmerking komen voor projectsubsidies? 

 Vorming brandbestrijding 

 Evaluatie jeugdtreffen 

 Interne activiteit 

 Extra: evaluatie Sinterklaasstoet 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Politiereglement en GAS 

Jaarlijks dient het gemeentebestuur de wijzigingen aan het politiereglement voor te leggen aan de jeugdraad. Tom 

Bresseleers maakte een overzicht van de wijzigingen.  

We maken een verschil tussen verschillende types inbreuken: 

- GAS 1: zuivere inbreuk op lokale reglementen. (vb. hondenpoep) 

- GAS 2: lichte gemengde inbreuk (op lokale reglement en strafwetboek) waarbij het parket 

doorstuurt naar de GAS-ambtenaar. (vb. nachtlawaai) 

- GAS 3: zware gemengde inbreuk.  

Het nieuwe politiereglement ziet er als volgt uit: 

- Het bestaande APS (algemeen politiereglement Schoten); 

- Met aanvullingen of wijzigingen die tijdens het jaar werden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

- Aparte reglementen voor Globefest en Rock Schoten. 

- Met aanvullingen die tijdens de gemeenteraad van 17/12 op de agenda staan; 

- Jeugdgerelateerd: aanpassing aan de uren in het apart reglement PHS en opmaak apart 

reglement Schoten Zingt. 

- Aanvullingen naar aanleiding van aanpassingen de GAS-wet (GAS 2 en GAS 3): 

- Nieuwe inbreuken zijn:  

* slagen en verwondingen zonder voorbedachte rade; 

* gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaar maken van rijtuigen, wagons en 

motorvoertuigen; 

- Alle vermeldingen in Belgische frank werden veranderd in Euro. 

Advies: de jeugdraad stelt vast dat er weinig of geen wijzigingen zijn met betrekking tot kinderen en jongeren. Dit 

neemt niet weg dat de aanwezigen wel tevreden zijn om jaarlijks op de hoogte te worden gebracht.  

Bijgevolg geeft de jeugdraad een positief advies. 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20151201.pdf
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Het bestuur van de jeugdraad vraagt extra aandacht voor hoofdstuk A2, afdeling 2.1, artikel 2:  

Niet hinderlijk geluid: Een geluid wordt als niet‐hinderlijk beschouwd, indien het zich voordoet tussen 7 uur en 

22.00 uur, wanneer dit het gevolg is van: 

- werken die op week‐ en zaterdagen … 

- spelende kinderen. 

 

5.2. Terugkoppeling werkgroep subsidies: 

Op 19 november kwam een werkgroep van de jeugdraad samen om de bestaande subsidies te bekijken. Dit werd 

een lange vergadering waaruit volgende voorstellen worden geformuleerd: 

- De maximumleeftijd varieert in verschillende reglementen. We stellen voor om dit overal gelijk te 

trekken, zijnde tot 24 jaar.  

- Jeugdbewegingen: meer nadruk leggen op elders verworven competenties binnen kadervorming. 

- Het reglement voor Speelplein Horst wijzigen in ‘speelpleinen’ om administratieve redenen. 

- Het bedrag van jeugdhuizen terug optrekken naar 28.900 euro cfr. enkele jaren geleden wat nu is 

opgesplitst in jeugdhuizen en samenwerking jeugdhuizen. Deze laatste subsidie verdwijnt. 

- Bij kadervorming ook te benadrukken dat een eigen vorming, georganiseerd door de vereniging 

(vb. EHBO voor eigen leiding ism het Rode Kruis), gezamenlijk kan worden binnengebracht.  

- Projectsubsidie aanpassen en het cultureel waardevolle iets minder beklemtonen. Hopelijk wordt 

deze post dan beter gebruikt. Ook willen we logistiek materiaal duidelijker integreren in het 

reglement. Tijdens de ‘Wat leeft er?’ polsen we naar de plannen dit werkingsjaar. 

- Het subsidiesysteem voor onderhoudswerken wordt, wegens noodzaak, ook gebruikt voor grote 

verbouwingen die worden gespreid over meerdere jaren. Aangezien het budget verlaagd werd bij de 

opmaak van het meerjarenplan en er hogere bedragen aangevraagd worden, is deze ondersteuning 

nog maar de helft van weleer. Hopelijk wil het gemeentebestuur hier extra budget voor vrijmaken? 

- Wegens uiteenlopende redenen plannen enkele jeugdverenigingen een grote verbouwing in de 

nabije toekomst. Het bijhorend reglement bepaalt dat er tussen twee aanvragen 10 jaar moet 

verstrijken. Dit wordt als een lange periode ervaren. Hier zien we twee oplossingen: aanvragen 

laten ‘stapelen’ gedurende 10 jaar waarbij de bedragen worden opgeteld en men in een volgende 

schijf geraakt, of het inkorten van de tijdspanne van 10 jaren naar 5 jaren.  

De verenigingen geven de voorkeur aan het inkorten van deze termijn.  

 

5.3. Wat leeft er ?  

Thema: Plannen jullie nog feestjes die in aanmerking komen voor projectsubsidies? 

Volgende projecten kunnen we verwachten: 

- Brochures, licht en geluid voor ‘Heksen en zuurpruimen’ van Enaxi (aanvraag volgende jeugdraad); 

- Nieuwjaarsfuif van JH Kaddish; 

- TnT plant half maart een activiteit die hiervoor in aanmerking komt; 

- Chiro Antoontje heeft verschillende ideeën; 

- De meisjeschiro plant een evenement om op buitenlands kamp te gaan; 

- Chiro Bloemendaal denkt bvb. aan de fakkeltocht; 

- KSA en VKSJ organiseert half maart een activiteit; 

- Optredens tijdens de Terdronckse feesten; 

- Eventueel de Sinterklaasstoet bij te weinig aanvragen. 

De kosten moeten rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld zijn aan een optreden of andere artistieke prestatie. Op 

vraag van de jeugdraad komen we hierop terug binnen een half jaar. 
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5.4. Vorming brandbestrijding: 

Komende zaterdag 5 december om 09u gaat de jaarlijkse vorming door bij MD Group.  

De lijst met deelnemers wordt rondgedeeld. 

 

5.5. Evaluatie jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen ging door op 10 november in JH Kaddish. Graag jullie mening over de nieuwe indeling en het 

algemene verloop: 

- Goed; 

- Het concept was beter dan vorig jaar; 

- De initiële toelichting was goed om verenigingen te laten nadenken over allerhande vragen; 

- Misschien was deze informatie iets te uitgebreid? 

- We kregen veel informatie en je hebt de mogelijkheid om door te vragen op maat van de vereniging. 

 

5.6. Interne activiteit: 

Volgende personen denken mee na over de interne activiteit op zaterdag 23 april: Glenn, Christophe, Jelmer en 

Joost. We houden alvast een korte brainstormsessie: 

- Lasershooten was telkens zeer tof. Mogelijk kan dit een basis zijn? 

- Een nachtspel; 

- Het BMX-parcours inwijden; 

- … 

Volgende vergadering komen we hier ongetwijfeld op terug. 

 

5.7. Evaluatie Sinterklaasstoet 

Geert, als een van de organisatoren van de stoet, vraagt terugkoppeling van de deelnemers: 

- De meisjeschiro had te weinig snoep. 1kg per persoon bleek dus te weinig te zijn. 

- De wagen van het Willemsfonds moest regelmatig stoppen om hun mand bij te vullen. Hierdoor 

ontstond een gat in de stoet. 

- Vanuit andere wagens wordt dan weer materiaal weggegeven waardoor ze ook moeten stoppen, met 

hetzelfde gevolg. 

- Het afdraaien van de Kruispadstraat in de Paalstraat blijft een heikel punt. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 12/01, 16/02, 22/03, 23/04 en 21/06. 

 Enkele jaren geleden was er een inbrakenplaag in verenigingslokalen. Chiro Don Bosco kreeg een 

oproepingsbrief met de melding dat dit voorkomt in de rechtbank op 7 december. Ook de VB van Chiro 

Antoontje kreeg een brief. Hopelijk kunnen ze op deze manier een deel van de schade recupereren. 

 De DDW doet 30 oude of vintage houten tafels van de hand. Geïnteresseerden zijn: Chiro Terdonck, 

Meisjeschiro St. Filippus, Circant en VKSJ. De contactpersonen worden doorgegeven en de jeugddienst 

spreekt rechtstreeks met hen af. 

 Thomas meldt hoe het bezoek was aan het BMX-parcours in Essen. Het zette de aanwezigen alleszins al aan 

om verder na te denken over de mogelijkheden. 

 Op woensdagavond 9 december gaat Trip Lokaal door in Antwerpen. Hier wordt een korte vorming 

aangeboden aan jeugdraadleden en andere jeugdwerkers. Er is keuze uit 11 verschillende thema’s met vb. een 

sessie van Glenn over de geluidsnormen.  

 Reclame van de feestbussen wordt rondgedeeld. 

 Vanuit de dienst integrale veiligheid kwam informatie over het gebruik van vuurwerk. Deze wordt verspreid. 

 Na de vergadering verdeelt Ivan de aangevraagde kaarten om naar het recyclagepark te gaan. 

http://triplokaal.be/
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/info%20vuurwerk%202015.pdf
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 De volgende afspraak is alvast op zondag 3 januari op de markt. Vanaf 11u start de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie Schoten Schol !! 

 Meisjeschiro St. Filippus wordt geconfronteerd met achtergelaten zetels aan het lokaal. Deze goede 

bedoelingen zijn eigenlijk sluikstort want er werd niet over gecommuniceerd. De jeugddienst onderzoekt wat 

de te volgen procedure is. 

 Bij de Scouts 62e wordt regelmatig ingebroken, niet om kostbaar materiaal mee te nemen maar wel om het bier 

op te drinken. Hiervan werd al meermaals klacht neergelegd maar dit kreeg weinig gevolg. Een optie is om het 

lokaal gratis te laten screenen op inbraakbeveiliging via de dienst integrale veiligheid.  

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 12 januari, om 20u00 in de lokalen van de Scouts & Gidsen 62e MVB. 

 

Het bestuur spreekt op 6 januari om 19u af in de jeugddienst. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  


