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Verslag vergadering jeugdraad 06 december 2016, 
werkingsjaar 2016-2017. 

 

1. Aanwezig: Sien Wollaert (De Ambrassade), Thijs Van Vijnckt (Biz Ikki),  

verder: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Kristof Valgaeren (JH Kaddish) en Sven Maes (onafhankelijk). 

 

3. Algemeen: 

Sinterklaas en de zwarte pieten doen hun intrede en iedereen krijgt lekkers. 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Toelichting project Wereldspelers 

 Evaluatie jeugdtreffen 

 Centraal agendapunt  

 Website jeugdraad 

 Advies politiereglement 

 Vorming brandveiligheid 

 Wat leeft er? Thema: Wat met een verantwoordelijke die niet naar de leiding luistert? 

 Evaluatie Sinterklaasstoet 

 Projectsubsidie JH Kaddish 

 Interne activiteit 

 Speelbossen 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Toelichting project Wereldspelers in Schoten: 

Deze zomer startte het opvangtehuis Biz Ikki in de Botermelkbaan. Hier verblijven ondertussen 12 niet-begeleide 

minderjarige asielzoekers tussen 13 en 16 jaar. Deze jongens zijn zeer veerkrachtig en laten duidelijk blijken dat ze 

actief willen participeren aan onze samenleving. Naast het deelnemen aan onderwijs zijn enkelen onder hen al actief 

in een sportclub waar de werking veelal anders verloopt dan in het thuisland. 

Via het project Wereldspelers, gecoördineerd door De Ambrassade, willen we deze jongens in contact brengen met 

het lokale jeugdwerk in Schoten. Sien Wollaert, projectmedewerker Wereldspelers, en Thijs Van Vijnckt, 

teamcoördinator Biz Ikki, melden dat er enkel wordt verwacht dat de jongeren tijdens één namiddag eens kennis 

maken met een jeugdbeweging. Hierbij kan vb. uitgelegd worden wat het concept is, waarvoor de uniform staat, een 

activiteit doen,… dit op een laagdrempelige manier en in het Nederlands. 

Geïnteresseerde verenigingen kunnen contact opnemen met Sien.Wollaert@ambrassade.be of 

Thijs.Van.Vijnckt@Emmaus.be.  

Via deze link vindt u een flyer over het project.  

 

5.2. Evaluatie jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen ging door op 15 november in JH Kaddish.  

Volgende bemerkingen worden doorgegeven: 

- Tijdens de algemene toelichting was er veel geroezemoes. 

- De toelichting per onderwerp was al ingekort maar mag nog korter. 

- Het was beter dan vorig jaar. 

 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/jeugdraad_aanwezigheidslijst_161206.pdf
mailto:Sien.Wollaert@ambrassade.be
mailto:Thijs.Van.Vijnckt@Emmaus.be
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/flyer_wereldspelers.pdf
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5.3. Centraal agendapunt: verkeersveiligheid 

Overlopen van de zaken die nu al gebeuren vanuit het gemeentebestuur: 

- Octopusplan dat eind dit jaar wordt voorgelegd ifv de verkeersveiligheid aan de basisscholen. Mogelijk 

komen veel aandachtspunten terug, zeker bij verenigingen die in of naast een school gelegen zijn.  

- Naast het ondersteunen van de Superfietser, onderzoeken we in hoeverre er permanente pijlen voor de 

Superfietser geplaatst kunnen worden. Zodoende kunnen ouders en kinderen deze route het hele jaar door 

oefenen. 

- Er is een fietsrouteplan met enkele knelpunten. Dit plan wordt rondgedeeld. 

- We werken aan de functionele groene belevingstrajecten. Als proefproject denken we aan een traject van 

Deuzeld naar Schilde en van het centrum naar de Hoogmolenbrug / nieuwe brug. 

- De basisscholen zijn sinds dit jaar allemaal lid van de Voetgangersbeweging vzw waardoor ze toegang 

krijgen tot extra lesmateriaal. 

- Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een dodehoekactie tijdens de week van de opvoeding. 

- In het voorjaar 2017 starten we met een bevraging van de secundaire scholen ifv verkeersveiligheid. 

- Schoolstraat in de J. Hendrickxstraat tijdens de werken aan St. Jozef. 

- Ondersteuning van de lokale politie bij controles, fietsbegeleiding, toezicht aan de schoolpoort,… 

- Hoogstwaarschijnlijk organiseren we samen met de secundaire scholen de theatervoorstelling ‘in een fractie 

van een seconde’. Deze voorstelling is gericht naar beginnende automobilisten. 

Volgende bevindingen geven de aanwezigen door: 

- Enkele jeugdverenigingen bevinden zich naast een school en veronderstellen dat het dan verkeersveilig is 

(Chiro Terdonck, Circant, Enaxi en Chiro Antoontje). 

- Andere melden dat het rustig is in hun omgeving (Meisjeschiro, KSA/VKSJ, Scouts & Gidsen 62e, Chiro 

Bloemendaal). 

- Ter hoogte van JH Kaddish vindt men het ok.  

- Op het kruispunt van de Wijngaardlaan / Horstebaan is geen zebrapad voorzien. 

- Bij Scouts & Gidsen 14e moeten de laatkomers het verkeer regelen. 

- Het gemeentebestuur verplaatste het zebrapad aan Chiro Don Bosco naar de begraafplaats. 

- Speelplein Horst heeft toezicht tijdens de zomervakantie maar niet tijdens de andere vakanties. Daarnaast is er 

geen zebrapad maar wel een signalisatie op de grond. 

- Aan de bushalte thv het GO! Atheneum steken jongeren over zonder te kijken. 

Volgende zaken worden aangereikt tijdens de vergadering: 

- Meer overdekte fietsstallingen om het fietsgebruik aan te moedigen. 

- Duidelijkere signalisatie op de rijbaan tussen Markt en KBC. Nu kunnen er twee wagens naast elkaar staan 

die beide in de Verbertstraat kunnen rijden. Fietsers ervaren dit als een gevaarlijke situatie omdat het zo 

onduidelijk is. 

- In Nederland startte recent een project waarbij het fietspad energie opwekt. 

- Schepen Wouter Rombouts meldt dat er een evaluatie was over het verlichtingsplan. Hier wordt geopteerd om 

meer licht te laten branden voor de veiligheid. 

Tijdens volgende vergadering bekijken we de resultaten van het Octopusplan. Ondertussen vragen we ook aan alle 

leden om foto’s te nemen van onveilige situaties die men zou tegenkomen. 

 

5.4. Website jeugdraad: 

De www.jeugdraad-schoten.be werd stopgezet omdat alle gegevens werden opgenomen op de gemeentelijke site: 

www.schoten.be/jeugdraad . De domeinnaam werd doorgegeven zodat we beide aan elkaar kunnen linken. 

We willen aan alle verenigingen vragen om hun info op de site na te kijken. Bemerkingen mogen aan 

annick.degreve@schoten.be doorgegeven worden. 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/fietskaart.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/
http://www.schoten.be/jeugdraad
mailto:annick.degreve@schoten.be
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5.5. Advies politiereglement: 

Het algemeen politiereglement Schoten (APS) kreeg enkele aanpassingen die ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de gemeenteraad van 15 december. Het gemeentebestuur vraagt naar de mening van de jeugdraad in dit dossier, 

zeker omdat er GAS-sancties aan gekoppeld zijn met mogelijk gevolg voor jongeren. 

De aanpassingen met enige betrekking op jeugd omvatten:  

1. Aanpassingen die al tijdens het jaar werden goedgekeurd door de GR: 

- Aangepast reglement van de infoborden ifv de verantwoordelijke uitgever. Dit kreeg al gunstig advies van de 

jeugdraad. 

- Bijzonder politiereglement voor Hello!Schoten om private bewaking in het park mogelijk te maken. 

- Bijzonder politiereglement voor het Schlagerfestival voor dezelfde reden. 

 

2. Aanpassingen die nu worden voorgesteld: 

- Aanpassing van de tekst voor de terrassen ifv de terrassen aan Domus en Cantina. Zodoende kunnen zij ook 

een vast terras krijgen. 

- Afschaffen van de verplichting om een skatepas te hebben op het skatepark. 

- Verwijderen bijzonder politiereglementen voor de avondmarkt Kasteeldreef en Schoten Schaatst. 

 

3. Aanvullingen die rechtstreeks gevolg zijn van de aanpassing van de GAS-wet. 

- Parkeerboetes worden niet meer door het parket opgevolgd. Nu moet het gemeentebestuur dit doen via de 

GAS-wetgeving. Zo zal een gewone parkeerovertreding € 55,- kosten. 

 

De jeugdraad geeft eenparig gunstig advies. 

 

5.6. Vorming brandbestrijding: 

Er zijn 9 inschrijvingen voor de vorming van komende zaterdag.  

Enkele verenigingen kunnen niet deelnemen wegens al een andere activiteit. Andere verenigingen hebben 

voldoende leiding die reeds deelnamen aan de opleiding. 

Mogelijk willen er nog enkelen aansluiten, zij hebben tot donderdag 8/12 de tijd om het door te geven aan de 

jeugddienst. 

De jeugdraad vraagt om te onderzoeken of een tweejaarlijkse vorming brandbestrijding mogelijk is met tussentijds 

een EHBO-vorming. 

 

5.7. Wat leeft er ? Thema: Wat met een verantwoordelijke die niet naar de leiding luistert? 

Uit de bevraging van vorige jeugdraad kwamen enkele interessante thema’s, waarvoor dank. Dit onderwerp lijkt het 

meest dringend. 

Volgende tips worden meegegeven: 

- Zeer duidelijk melden wat de verwachtingen zijn. 

- De koepelvereniging inschakelen om te bemiddelen.  

- Vooraleer je een nieuwe verantwoordelijke contacteert moet je goed noteren wat je verwacht van deze 

functie. Neem hier zeker je tijd voor en ga met dit overzicht naar de kandidaat. Hierdoor kunnen al heel wat 

misvattingen vermeden worden. 

- Doe eenmaal per jaar een evaluatie van de verschillende verantwoordelijken. 

 

 

 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/RAAD_algemeen_politiereglement_2017_20161215.pdf
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5.8. Evaluatie Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 26 november deed de Sint zijn intrede in Schoten. Wat vonden de deelnemende verenigingen van de 

stoet? 

- Er moet meer ingezet worden op de veiligheid van de kinderen. Vele ouders en kinderen moesten 

aangesproken worden wat wel beter geregeld kan worden. Mogelijk via gemachtigd opzichters. 

- Er heerste een gezellige sfeer. 

 

5.9. Projectsubsidie JH Kaddish: 

JH Kaddish doet een aanvraag tot projectsubsidie voor de komende Kerstmarkt die loopt van 21 december tot en 

met 8 januari. Hiermee willen ze voornamelijk materialen aankopen om de markt zo gezellig mogelijk te maken. 

Deze randaspecten kunnen jaarlijks opnieuw gebruikt worden omdat het jeugdhuis hoopt dat dit een jaarlijks 

evenement kan worden. 

Concreet denkt men aan een partytent, verlichting, versiering, buitenverwarming,… 

 

De jeugdraad geeft positief advies. 

 

5.10. Interne activiteit: 

Vorige vergadering kwam de BBQ bij de Jongenschiro opnieuw ter sprake waar al veel bijval voor was. Het bestuur 

vraagt om eens na te gaan of het boogschieten terug kan.  

Mogelijk kunnen we de twee activiteiten combineren waarna we een datum zoeken. 

 

5.11. Speelbossen: 

Tijdens vorige jeugdraad kwamen de speelbossen ter sprake. De jeugddienst start weldra met een vernieuwde versie 

van het plan ‘Groene Ruimte’. Hierbij denken we aan een digitaal plan waarop je per locatie meer informatie kan 

terugvinden. 

Ondertussen kunnen jullie al wel terecht op www.natuurenbos.be/spelen. Daar vinden jullie een plan van 

Vlaanderen met de speelbossen, waaronder de meeste van Schoten. 

Daarnaast zijn er nog enkele mogelijkheden waardoor er nieuwe speelbossen zouden kunnen bijkomen. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 17/01, 21/02, 28/03, 9/05 en 20/06. 

 Tijdens het jeugdtreffen vroegen enkele verenigingen een kaartje aan voor het containerpark. Deze worden nu 

uitgedeeld. 

 Provincie Antwerpen organiseert Naft on Tour. Hiermee zijn ze op zoek naar jongeren die in de periode april – 

oktober 2017 een creatief pop-up project willen realiseren. Hierbij willen ze niet enkel financieel maar ook 

inhoudelijk ondersteunen. Aanvragen kan tot 31 januari met mogelijk een projectsubsidie tot € 10.000. 

 We delen richtlijnen uit voor het gebruik van feestvuurwerk. 

 Op de gemeentelijke website is een digitaal plan terug te vinden waarop de verschillende aanplakborden staan. 

Zodoende kan dit gevolgd worden tijdens een plakronde. Meer info op: www.schoten.be/promotie. 

 Chiro Bloemendaal vraagt naar een nieuw bord ter hoogte van de inrit in de Jozef Jennesstraat. 

 We hopen dat iedereen naar Schoten Schol komt op zondag 8 januari van 11u tot 13u. 

 Wouter Rombouts meldt dat het gemeentebestuur de intentie heeft om een jaarcontract aan te gaan met een 

busmaatschappij voor het transport in functie van het schoolzwemmen. Hierdoor verlaagt de kost per 

zwembeurt en kunnen de kinderen hopelijk meer gaan zwemmen.  

Bij navraag over de interesse van de jeugdverenigingen om eenmaal per jaar gebruik te kunnen maken van 

http://www.natuurenbos.be/spelen
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/project_Naft_on_Tour.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Tekst_gebruik_feestvuurwerk_verenigingen.htm
http://www.schoten.be/promotie


 5 

deze bus, zijn de aanwezigen zeer enthousiast over het aanbod. Is het niet voor het kampvervoer dan wel voor 

een groepsdag of weekend. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 17 januari, om 20u00. We zoeken nog een locatie, deze 

wordt in de uitnodiging meegedeeld. 

 

Het bestuur van de jeugdraad spreekt af op woensdag 11 januari om 19u. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  


