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Verslag vergadering jeugdraad 17 januari 2017, 
werkingsjaar 2016-2017. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Julie Geens (voorzitter), Geert Van Echelpoel (Circant), Lotte De Beuckelaer (Chiro Don 

Bosco), Olivier Coppens (onafhankelijk), Dieter Peeters (onafhankelijk) en Wouter 

Rombouts (schepen). 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Subsidiereglementen 

 Fietsparcours De Zeurt 

 Centraal agendapunt  

 Evaluatie vorming brandbestrijding 

 Wat leeft er? Thema: Hoe kan JH Kaddish populairder worden bij de jeugd? 

 Feestbus 

 Interne activiteit 

 Vrijetijdsparticipatie 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Subsidiereglementen:  

De subsidiereglementen worden geagendeerd tijdens de gemeenteraad van februari. De jeugdraad moet natuurlijk 

advies geven over deze reglementen. Daarom overlopen we de verschillende subsidiesystemen. 

- jeugdverenigingen (onderverdeling jeugdbewegingen, AKB en speelplein) 

- jeugdhuizen 

- vorming jeugdwerk 

- grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen (aangepast in 2016) 

- onderhoudswerken aan jeugdlokalen (aangepast in 2016) 

- projectsubsidies 

- gehandicaptenwerking  

 

De jeugdraad geeft eenparig positief advies over de voorgestelde subsidiereglementen. 

 

5.2. Fietsparcours De Zeurt: 

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 20 december een principiële goedkeuring voor de aanleg van een 

geasfalteerd fietsparcours op het veld naast het skatepark.  

We geven enkele voorbeelden en willen graag bij jullie polsen naar dit idee. 

 

Hopelijk kan het dit jaar gerealiseerd worden, we houden jullie op de hoogte. 

 

5.3. Centraal agendapunt: verkeersveiligheid:  

Ivan geeft een overzicht van de gemeentemodule na de bevraging van het Octopusplan.  

Tijdens vorige jeugdraad vroegen we om foto’s en bemerkingen te noteren. We overlopen de verschillende 

aandachtspunten. 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/jeugdraad_aanwezigheidslijst_170117.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/subsidiereglementen_2016_2017.pdf
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- De straatverlichting dooft redelijk vroeg. Op sommige wegen is het te duister voor de fietsers. Zeker indien 

er verkeerspalen midden op het fietspad staan. Hier moeten dan minstens reflectoren aan bevestigd worden. 

- Spijtig dat de automobilisten voorrang krijgen op de RWV Havrelaan. 

- De oversteekplaats Brechtsebaan / Eksterdreef blijft toch gevaarlijk.  

- Het fietspad van de Braamstraat richting Deurne is in slechte / gevaarlijke staat. 

- Het fietspad op de Bredabaan tussen Carrefour en Mediamarkt is onveilig. De automobilisten kruisen het 

fietspad als ze op de parkings rijden. 

- Er dient meer gestrooid te worden op de fietspaden of het zout is daar minder effectief omdat het minder 

ingereden wordt. 

- Het sluipverkeer naast de Botermelkbaan zorgt voor een verhoogde onveiligheid bij de fietsers in wijk 

Koningshof. 

- Gratis aanbieden van een Buzzy Pazz tot 24 jaar cfr. gemeente Zwijndrecht. 

Omdat enkelen onder ons beginnende automobilisten zijn, vroegen we ons af waarom je soms wel / niet voor de 

wagen kiest? Wat kan jou overtuigen om meer met de fiets te rijden? 

- Het weer (regen en sneeuw), veel bagage en de afstand zijn de voornaamste redenen om voor de auto te 

kiezen. 

Tijdens vorige vergadering noteerden we het volgende: 

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

- 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. 

- Meer overdekte fietsstallingen om het fietsgebruik aan te moedigen, eventueel afsluitbaar. 

- 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. 

 

5.4. Evaluatie vorming brandbestrijding: 

De vorming ging door op zaterdag 10 december 2016. Dit zijn de bemerkingen: 

- Kei leuk, zeker het deel waar men met een brandblusser mag spuiten. 

- Positieve ervaring. 

- Interessant, het zet aan om te werken aan het brandverslag. 

- De helft van de aanwezigen hebben de vorming al eens gedaan. Dit is een reden waarom de interesse dan ook 

lager is. 

- Kan de vorming tweejaarlijks georganiseerd worden en dan afwisselen met vb. een EHBO-vorming? 

 

5.5. Wat leeft er? Thema: Hoe kan Kaddish populairder worden bij de jeugd?  

- Goedkoper maken voor jeugdverenigingen om er een feestje te organiseren. 

- De stijl moet aangepast worden. 

- De Jam-sessie op elke laatste woensdag van de maand is een goed initiatief. 

- Een 24-jarige voelt zich te oud tussen de 16-jarige bezoekers die nu veelal aanwezig zijn. 

- Enkele verenigingen organiseren een ‘café’ in de eigen lokalen. 

- Enkele vrienden werden de toegang ontzegd en daardoor volgde een hele groep. 

- Er is een teneur om minder naar feestjes te gaan en meer op café te gaan. 

- De openingsuren zijn onduidelijk. Bij twijfel ga je naar een café waar je zeker bent van de openingsuren. 

- Kaddish draagt een marginaal beeld met zich mee. 

- Het huidige aanbod van feestjes spreekt niet aan. 

De nieuwe verhuurreglementen voor evenementen en repetitie in JH Kaddish worden toegelicht door Pieter.  

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Verhuur_zaal_evenement_jh_kaddish_2017.doc
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Verhuur_zaal_repetitie_jh_kaddish_2017.doc
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5.6. Feestbus & nieuwjaar: 

Voor de feestbus die van oud op nieuw reed werden 649 tickets verdeeld. 

Volgende zaken worden meegegeven vanuit de jeugdraad: 

- De bus was te laat maar verder viel het goed mee. 

- Goed initiatief. 

- Er was een jongere die met de bus richting St. Job wou rijden maar de aparte bus die door Schoten wordt 

ingehuurd stopte halfweg aan de depot. Hier moest de jongere dan afstappen.  

 

5.7. Interne activiteit: 

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

boogschieten, een activiteit van enkele jaren geleden, kwam terug ter sprake. 

Het bestuur stelt voor om op zaterdag 6 mei af te spreken aan de schuttersgilde in de Lode Weijtenstraat met 

aansluitend een BBQ.  

Enkele verenigingen kunnen dat weekend niet. We informeren naar een alternatief moment. 

Daarnaast opteert de jeugdraad voor een BBQ aan de schuttersgilde, indien mogelijk. 

 

5.8. Vrijetijdsparticipatie:  

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie legde een nota voor aan de Vlaamse overheid. Hierin staan enkele acties 

over de manier van werken om de drempels weg te nemen zodat personen in armoede kunnen deelnemen aan de 

normale vrijetijdsbeleving. 

Eén van de acties is het integreren van de vrijetijdspas. In 2016 startten we hiermee met enkele gemeentelijke 

diensten en Koraal vzw voor kinderen en jongeren. Nu hebben we budget om uit te breiden naar volwassenen en 

willen we na het proefjaar ook uitbreiden naar andere verenigingen.  

We willen vragen dat alle leden van de jeugdraad deze manier van werken terugkoppelen naar hun vereniging. 

Volgende vergadering komen we er zeker op terug.  

Op dinsdag 7 maart organiseert het gemeentebestuur een infoavond waar de vrijetijdspas ook wordt toegelicht, naast 

enkele andere nieuwigheden zoals de nieuwe evenementenapplicatie.  

 

TnT, Enaxi en Chiro Don Bosco (en natuurlijk ook speelplein Horst) weten nu al dat ze willen instappen in het 

systeem van de vrijetijdspas. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 21/02, 28/03, 9/05 (of 6/05) en 20/06. 

 Ivan deelt nog twee kaartjes uit voor het containerpark (14e en 62e). 

 Wie was er tijdens Schoten Schol en wat vonden jullie ervan? Er waren geen zitplaatsen voor kleine kinderen 

die een pakje frieten wilden eten, geen achtergrondmuziek tussen de podiumacts en meer pannenkoeken. 

 We willen nogmaals een oproep doen om de gegevens van uw vereniging op www.schoten.be na te kijken.  

 Jongenschiro St. Filippus meldt dat ze ook interesse hebben om samen te werken met Biz Ikki. Zo kunnen ze 

de niet-begeleide minderjarige asielzoekers (voorlopig allemaal jongens) een leuke namiddag bezorgen. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 21 februari, om 20u00 in de lokalen van speelplein Horst. 

Het bestuur van de jeugdraad spreekt af op woensdag 15 februari om 19u. 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

http://www.schoten.be/

