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Verslag vergadering jeugdraad 12 december 2017, 
werkingsjaar 2017-2018. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Wouter Rombouts (schepen voor jeugd) en Olivier Van Hoornyck (Jong CD&V). 

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: 

 Advies politiereglement 

 Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar 

 Wat leeft er? Thema: Inclusie in jouw vereniging 

 Evaluatie jeugdtreffen, Sinterklaasstoet en vorming ASS 

 Activiteiten jeugdraad: lokalentocht en interne activiteit 

 Debattle 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Advies politiereglement: 

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

aan de gemeenteraad van 21 december 2017. 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 tot jeugd zijn zeer gering:  

 Wijziging voor het afleveren van een permanente drankvergunning (pag. 71, goedgekeurd in GR 30/11/2017). 

 Het gebruik van drones (pag. 17). Dit is op basis van een Koninklijk besluit van 10 april 2016 en een 

omzendbrief van de minister op 28 juli 2017 over drones tijdens evenementen. 

 "Onverminderd de algemene wetgeving betreffende het gebruik van drones, moet het laten opstijgen en 

besturen van drones op het openbare domein gemeld worden bij de lokale overheid, via de geijkte kanalen. 

Indien de bevoegde instanties menen dat het laten opstijgen en besturen van drones problemen van welke aard 

ook zou kunnen veroorzaken, kan de burgemeester voorwaarden opleggen en desgevallend het gebruik van de 

drone(s) verbieden. Indien een bestuurder van een drone deze bepalingen niet naleeft, kan de burgemeester het 

laten opstijgen verbieden rekening houdende met de beginselen van proportionaliteit, gelijkheid en behoorlijk 

bestuur." 

Samengevat, het gebruik moet gemeld worden indien: 

     - het gebruik buiten het privaat terrein is; 

     - of hoger dan 10 meter; 

     - of het toestellen zijn zwaarder dan 1 kg.  

Naast het melden is een opleiding in principe ook verplicht. 

Opnames met drones kadert binnen de privacy-wetgeving waar je in principe enkel het privé-terrrein mag 

filmen. 

 Er zijn wijzigingen in aparte reglementen betreffende: Avondmarkt, Kerstmarkt, Halloweenmarkt. 

 De aparte reglementen voor Schoten Rock en Schlagerfestival werden verwijderd. 

Enkele voorbeelden uit politiereglement met betrekking tot jeugdverenigingen: 

 Reglement aanplakborden: Art. 9 (p.10): + GAS-sanctie mogelijk. 

 Brandveiligheid: Art. 17 - 22 (p. 13): reiniging schouwen, hydranten en vuurwerk. 

 Openbare reinheid: Art. 16 – 21 (p.24): restafval, GFT+, papier, grof vuil, PMD, textiel, glas. 

o Met in art. 22: verbod alternatieve ophalingen (afwijking vragen aan college). 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%2020171212.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Werkversie%20politiereglement%202018%20-%2020171201%20-%20incl%20horeca.doc
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/GR_van_21-12-2017_2000_-_Klad_Besluit_Algemeen_Politiereglement_Schoten_-_afgedrukt_op_21-11-2017_1.pdf
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Enkele voorbeelden uit APR met betrekking tot jeugd: 

 Verbod op baden of zwemmen in publieke waterlopen en vijvers. De burgemeester kan hier een afwijking op 

geven. 

 Het sluitingsuur voor permanente gelegenheden van 3 uur tot 7 uur. Op zon- en feestdagen van 6 uur tot 8 uur. 

 Verbod op nuttigen van alcoholische dranken op de openbare weg (uitzondering terrassen). Geopende 

verpakking wordt gelijkgesteld met het verbruik. 

 Parken: niet rijden met gemotoriseerde voertuigen, enkel fietsen op de voorziene wegen, niet kamperen, geen 

vuur maken, niet sprokkelen,… 

 Verbod op gebruik van speeltuinen door kinderen ouder dan 12 jaar. Aangepaste spel- en sportaccomodatie kan 

gebruikt worden door de daarvoor bestemde leeftijdsgroep. 

Mogen we vragen om dit reglement eens te bekijken en de regels over te brengen aan de andere leiding & leden van 

de vereniging? 

De jeugdraad geeft positief advies. 

 

5.2. Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar:  

Zoals afgesproken maakten we een overzicht van de (groene) jeugdruimte in Schoten. We projecteren dit overzicht 

zodat iedereen een objectief beeld krijgt waarmee we aan de slag kunnen.  

Joost plaatste deze op een kaart van Google met verschillende lagen.  

Bij het oplijsten hielden we rekening met: speelpleinen, speelbossen, gemeentelijke diensten, route Superfietser,  

basis- en secundaire scholen, jeugdverenigingen, kinderdagverblijven,…  

Vanuit de jeugdraad worden de speelstraten als aanvulling gesuggereerd. Dit kan enkel tijdelijk gepubliceerd 

worden omdat ze jaarlijks veranderen. 

Daarnaast vraagt men om te zoeken naar een ideale route om langs de aanplakborden te rijden met de auto. 

Als volgende stap willen we volgende info van de verenigingen: 

 Hebben jullie voldoende (groene) speelruimte in de buurt? 

 Waar spelen jullie meestal? 

 Zijn er nog officieuze speelbossen in jullie omgeving die we kunnen/moeten opnemen? 

 Is de route tussen het lokaal en de meest gebruikte speelruimte verkeersveilig? 

 

5.3. Evaluatie activiteiten:  

5.3.1. Jeugdtreffen: 

Op 21 november ging het jeugdtreffen door in JH Kaddish met een 35-tal aanwezigen waarbij de meeste 

jeugdverenigingen waren vertegenwoordigd. 

Evaluatie: 

 De toelichting van de brandweer kon beter. 

 De initiële informatie van de jeugddienst was nog te uitgebreid. Eventueel volgend jaar bondiger met een 

powerpoint? Zodoende moeten er meer vragen worden teruggekoppeld. 

 Bij de subsidietafel stond er een rij. Eventueel twee personen hier bij zetten? 

 

5.3.2. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 25 november ontvingen we de Sint in Schoten. De stoet startte om 14u05 aan het havenplein en kwam 

later dan verwacht om 14u45 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kwamen vele kinderen de Sint groeten. 

De stoet was gecombineerd met een theaterstuk ‘Pop voor de Sint’ in de Kaekelaar waarbij we twee maal een 

uitverkochte zaal hadden van 300 bezoekers. 

Jongens- & Meisjeschiro St. Filippus, Muziekkapel KSA, Circant en Chiro Bloemendaal gingen mee in de stoet en 

zij kregen snoep van de jeugdraad ter ondersteuning. 

https://drive.google.com/open?id=1Vtrd1RxRAt2KKh8Nx5uSX1EgLZc&usp=sharing
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Desondanks het slechtere weer stonden er toch vele kinderen en ouders langs de weg. 

De brandweer kreeg een oproep om 14u waardoor de stoet even werd tegengehouden ter hoogte van de T.v. 

Cauwenberghslei, vandaar een later aankomstuur. 

Spijtig dat de Sint te laat was maar verder heeft niemand een bemerking over deze activiteit. 

 

5.3.3. Vorming ASS: 

Afgelopen zaterdag organiseerden we een vorming rond ASS in het jeugdwerk. Er waren 34 aanwezigen die 

volgens ons toch geïnteresseerd volgden. 

Evaluatie: 

 De lesgevers gaven veel theorie en hadden meer moeten terugkoppelen met praktijkvoorbeelden. Enkel na 

bijkomende vragen deden ze dit. 

 De meesten vonden het een goede vorming waarbij veel informatie werd meegegeven. 

 

5.4. Wat leeft er? Thema: Inclusie in jouw vereniging: 

Naar aanleiding van de vorming ASS willen we eens informeren naar het inclusieve verhaal in de Schotense 

jeugdverenigingen: 

Tijdens de rondvraag mogen we vaststellen dat alle jeugdverenigingen werken aan inclusie. Inhoudelijk varieert dit 

zeer sterk afhankelijk van de situatie: meer leiding inzetten, programma’s voorafgaandelijk doorsturen, aangepaste 

voeding & medicatie, andere kinderen laten ervaren wat de handicap inhoud, aparte ruimte aanbieden indien 

nodig,… Een constante is de goede communicatie met de ouders en het respect van de leiding. 

Een vraag tot extra ondersteuning mag altijd naar de jeugddienst gestuurd worden. Voorlopig voorzien we volgend 

jaar terug een vorming brandbestrijding maar indien nodig kunnen we nog iets bijkomend aanreiken. 

 

5.5. Activiteiten jeugdraad:  

5.5.1. Lokalentocht: 

Vorige vergadering stelde de werkgroep voor om de lokalentocht op een vrijdag in maart te organiseren. Iedereen 

had de kans om dit in de vereniging te bespreken en te bekijken of er dan een feestje gepland is. 

Na overleg wordt vrijdag 16 maart 2018 gekozen voor de lokalentocht langs 5 verenigingen. Met 6 geïnteresseerde 

jeugdbewegingen gaat de tocht zeker door. Volgende vergadering wordt het concreet gemaakt. 

 

5.5.2. Interne activiteit: 

Vorige vergadering beslisten we om te gaan bowlen met de jeugdraad. Nu is het kwestie van een datum te bepalen 

waarbij we een jeugdraad verzetten naar een weekend om de vergadering te combineren met de bowling.  

Noteer alvast zaterdag 5 mei 2018! Julie en Andy werken dit verder uit.  

 

5.6. Debattle:  

We willen aan alle aanwezigen vragen om hun gsm te nemen en op www.debattle.be de bevraging in te vullen. 

 De vergadering vindt dit interessant om te lanceren via facebook en andere kanalen. 

 De jeugddienst ontvangt eerstdaags een debattlespel. Enkele leden van de jeugdraad willen het wel eens testen 

na de volgende jeugdraad. 

Timing Debattle in Schoten: 

 Januari: eerste werkgroep met nazicht statuten jeugdraad en overzicht huidig beleid. 

 Tot februari ideeën verzamelen. Vb: digitale bevraging (Google), E-book via Facebook, Caravan, op straat,… 

 Februari: informatie aanreiken voor partijprogramma’s in samenwerking met de politieke jongerenpartijen. 

 Maart – september: debattleweekend voorbereiden. 

 Weekend 28/29/30 september: Debattle. 

http://www.debattle.be/


 4 

 November – december: vorm geven aan eerste plannen. 

 Januari – november 2019: opmaak meerjarenplan. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 16/01, 20/02 (Horst), 27/03, 8/05 en 19/06. 

 Er zijn geen jeugdverenigingen die participeren aan de samenaankoop AED-toestellen. 

 De subsidies voor werkingsjaar 2016-2017 werden gezien gestort (en ontvangen). 

 We nodigen iedereen uit op Schoten Schol: zondag 7 januari 2018 van 11u tot 13u. 

 We delen richtlijnen uit voor het gebruik van feestvuurwerk. 

 Datum vlottentocht 23/09 of 30/09: andere data rond deze periode zijn: Debattle: WE 28-30/09; Jongerenfuif:  

vr 5/10 en verkiezing: zo 14/10.  

Op 23 september kunnen scouts 14e en 62e niet. Op 30 september kan iedereen wel maar dat valt samen met 

Debattle. We laten de keuze aan de jeugddienst, zij moeten dit ook ingepland krijgen. 

 Ook dit jaar rijden de feestbussen weer van oud- op nieuw. Tickets moeten online op 

www.schoten.be/oudejaarsnacht aangevraagd worden. 

 Tijdens vorige jeugdraad werd de vraag gesteld naar een verhouding leden / leiding in de werking. De 

jeugddienst onderzocht dit maar mocht, zoals gedacht, vaststellen dat er geen eenduidige richtlijn is. Volgens 

Kind & Gezin hangt dit af van de leeftijd van de kinderen. De koepelvereniging van jeugddiensten VVJ 

spreekt over 4 factoren die dit kunnen beïnvloeden: de kwaliteit van de leiding, de verwachtingen die gesteld 

worden aan de animatoren, het profiel van de kinderen en het potentieel risico in de omgeving. 

Informeer ook eens bij uw verzekering. Mogelijk leggen zij quota op? 

 Circant verandert van naam en houdt ons in spanning tot volgende vergadering. 

 De vacature voor beroepskracht in JH Kaddish staat nog steeds open. Solliciteren kan dus nog steeds. 

 Diverse verenigingen vragen naar financiële ondersteuning voor het gebruik van het openbaar vervoer, met 

uitbreiding naar het busvervoer voor kampen. Dit is een van de doelstellingen die kunnen meegenomen worden 

naar volgende beleidsperiode. Tijdens het vorige meerjarenplan werd geopteerd om de basissubsidies van de 

jeugdverenigingen te behouden en de aparte subsidiesystemen af te bouwen. Dit kunnen we aanpassen in een 

volgend gemeentelijk meerjarenplan. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 16 januari 2018, om 20u00 in de lokalen van Scouts en Gidsen 62e MVB, 

Laaglandlei 10. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Folder%20feestvuurwerk%20-%20dienst%20Springstoffen%20-%202017.pdf
http://www.schoten.be/oudejaarsnacht

