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Werkingsjaar 2020 - 2021 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Snoeys Jelmer, Van Hoornyck Olivier, Degrève Annick 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

Joost De Bondt, dienst jeugd & gezin, stelt zich voor als vervangend verslagmaker wegens 

afwezigheid van Annick Degrève. 

Agenda: 
 

1) Brandveiligheid 

2) Corona – wat leeft er? 

a) Advies 1 hobby 

3) Varia 

a) Jeugdinfoborden 

b) Pumptrack 

c) Speelstraten 

d) Sportterreinen & gebruik door externen 

4) Evenementen 

1. Brandveiligheid: 

 
De lijst met gewenste volgorde van controles werd doorgestuurd naar Tom Van Damme van de 
Brandweerzone. Er waren echter nog enkele onduidelijkheden en vragen van zijn kant. 
Het dossier wordt vanuit de dienst jeugd en gezin verder opgevolgd zodat de controles uitgevoerd 
kunnen worden: 

• De aanvragen worden vanuit de Dienst Jeugd & Gezin opgestuurd; 

• Afspraak voor controle wordt met een contactpersoon van de vereniging zelf gemaakt. 

• Deze controles mogen ondertussen terug doorgaan, weliswaar met de nodige maatregelen 
als de controleur ter plaatse komt. 

 

 

2. Corona: 

 

Dit punt wordt herhaald om te polsen of er vanuit de verenigingen vragen of opmerkingen zijn rond 

de maatregelen of andere corona-gerelateerde zaken. 

• Op onderstaande links kunnen jullie de meest recente info over het jeugdwerk vinden: 

o https://bataljong.be/corona  

o https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels  

• Advies 1 hobby: 

Dienst jeugd & gezin kreeg meermaals de vraag hoe het zat met de 1-hobby-maatregel of -

advies. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schoten.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublic%2Fdocumenten%2Fjeugdraad%2Faanwezigheidslijst%2520JR%25202020-2021_30042021.pdf&data=04%7C01%7C%7C1cfe419893cb4fbb9f5d08d90bd62cc0%7Cf60f3d9d6e584ec6adc2d8ca580b017a%7C0%7C0%7C637553836759522733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zS5A2Tzc2TUGa1PqVjMiuAEs6RFZIDNpWbOZce1eLDg%3D&reserved=0
https://bataljong.be/corona
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels


o Gemeente Schoten volgt momenteel de federale maatregelen. Dit wil zeggen dat er 

een advies geldt om te beperken tot 1 hobby. 

• JH Kaddish vraagt of ze het terras van hun zomerbar mogen openen. 

o Indien ze zich aan de maatregels houden, dan kan dat. 

• Kampvoorbereidingen: 

o De meeste verenigingen beginnen rond deze periode aan de voorbereidingen van hun 

zomerkampen. 

o Er wordt gedacht aan een gelijkaardig scenario als in 2020, met bubbels van bepaalde 

grootte en de nodige maatregelen qua afstand en hygiëne. 

o De vraag wordt gesteld of het mogelijk is dat verenigingen terug hygiënepakketten en 

materiaal (zoals bv. vuilbakken) kunnen verkrijgen om mee op kamp te nemen. 

▪ Dienst jeugd & gezin zal deze vraag bekijken en de verenigingen op de hoogte 

houden. 

 

 

3. Varia: 

a. Jeugdinfoborden 

Het overzicht van de te behouden of te verwijderen palen wordt nogmaals kort voorgesteld. 

Dienst jeugd en gezin doet een aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen met 

opdrachten in 3 fases: 

• Opdracht 1: Plaatsen van de te behouden borden: 

Gelmelenstraat – Zamenhoflaan 

Jozef Hendrickxstraat – Verbertstraat 

Paalstraat – Gasketelplein (politiekantoor) 

Alfons Servaislei – Victor Frislei 

Churchilllaan – Jozef Hendrickxstraat 

Winkelstap – Lodewijk Verheijenstraat 

Rondpunt Churchilllaan – Constant Neutjensstraat 

Alice Nahonlei – Spreeuwenlei 

• Opdracht 2: Herbekijken soort infobord, eventueel bestellen en laten plaatsen: 

Eksterdreef – verplaatsen naar skatepark / pumptrack 

Villerslei – Doncklaan 

• Opdracht 3: Verwijderen van overgebleven palen: 

Paalstraat – Narcislaan 

Fortbaan – Heideweg 

Boomgaarddreef – Brechtsebaan 

Albertdreef – Sint-Jobsebaan 

Vordensteinstraat – Antoon Wolfstraat 

Sparrenlaan – Wezelsebaan 

Listdreef – Lode Vleeshouwerslaan 

• Tijdens de volgende jeugdraad willen we nog een beslissing nemen over de volgende palen: 

Kuipersakkerstraat – Geuzenveldenstraat 

o Verplaatsen we deze naar een andere locatie of laten we deze verwijderen? 

Borgeindstraat – Kruiningenstraat 

Deuzeldlaan – Stanislas Meeuslei 

o Verplaatsen we deze naar een nieuwe locatie aan of in het te vernieuwen Cogelspark 

of bekijken we een digitaal alternatief? 



• De jeugdraad vraagt ook om een nieuwe locatie aan de Deurnevoetweg of in het park te 

bekijken. 

Hier passeren dagelijks veel jongeren met de fiets om naar school te gaan. 

• Schepen Hendrickx vermeldt dat het ook de bedoeling is dat de nieuwe & grote infoborden aan 

de invalswegen van de gemeente door verenigingen gebruikt kunnen worden. 

 

b. Pumptrack 

De nieuwe pumptrack naast skatepark De Zeurt in de Eksterdreef, werd vorige week aangelegd en de 

grond is ingezaaid met gras. 

De aannemer moet nog een omheining plaatsen tussen de straat en de pumptrack om de nodige 

veiligheid voor de gebruikers te kunnen garanderen. 

Ook het gras moet nog wat groeien om de ondergrond van het parcours steviger te maken. 

Hierna kan pas de pumptrack opgeleverd worden en kunnen we het parcours openstellen voor 

gebruik. 

 

c. Speelstraten 

Ook deze zomer is er in Schoten de mogelijkheid voor bewoners om speelstraten te organiseren. 

Hierbij kunnen mensen een (stuk van een) straat op bepaalde momenten afsluiten om kinderen zo 

extra plaats te geven in de openbare ruimte. 

• Omdat we nog steeds met corona zitten en het niet zeker is of er al dan niet gereisd mag 

worden, bieden we vanaf dit jaar ook een speelstraatmoment op zondag aan. 

• Er is mogelijk een extra aanbod vanuit de gemeente aan de organisaties: 

o Speelkoffer / sportkoffer; 

o Indien toegelaten: workshops, initiatie sport of knutselen; 

o Fietsparcours / fietsgraveren. 

• Momenteel zijn er een twintigtal straten met interesse. 

 

d. Sportterreinen en gebruik door externen 
Tijdens de vorige jeugdraad werd de vraag gesteld of externen ook gebruik konden maken van de 
kunstgrasvelden die mede door een investering van het gemeentebestuur bij verschillende clubs 
geplaatst werden. 

• De mogelijke locaties werden in kaart gebracht. 

• Omdat sommige locaties momenteel in afwachting zijn op een nieuw gebruiksreglement, 
wordt het gebruik door externen hier ineens mee in bekeken. 

• De sportdienst plant tegen september 2021 klaar te zijn met de nieuwe reglementen. 

• De jeugdraad vraagt om volgende zaken zeker al mee te geven aan de sportdienst voor de 
opmaak van de nieuwe reglementen: 

o Gebruik zou gratis of zo goedkoop mogelijk moeten zijn. 
o De terreinen zouden gemakkelijk te reserveren moeten zijn. 
o Indien mogelijk ook voor scholen en niet-georganiseerde jeugd. 

 

e. Wandeling “Het verdwenen gouden ei” 
Tijdens de paasvakantie kon je een georganiseerde wandeling / zoektocht doen in het park van 
Schoten, georganiseerd door Elfje Fien. 
Ongeveer 1.500 mensen deden hieraan mee, waardoor we wel kunnen spreken van een succes. 
De organisatie bekijkt of ze in augustus en de herfstvakantie een nieuwe wandeling kan aanbieden. 
 
 
  



f. Buitenspeeldag – woensdag 21 april 
De Buitenspeeldag ging dit jaar, omwille van corona, op een iets andere manier door dan vorige 
jaren. 
In het park van Schoten konden allerlei spelletjes gratis geleend worden om dan in het park in de 
eigen bubbel te spelen. 
Een 60tal kinderen & jongeren kwam, met of zonder familie, langs om te genieten van het goede 
weer en de ongeveer 40 verschillende spellen. 
 

g. Volgende vergadering 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 1 juni 2021. 
De voorzitter laat terloops vallen dat het dan ook haar verjaardag is. 
 
 
4. Evenementen: 

• Jeugdhuis Kaddish zal, indien het mag, vanaf 8 mei het terras van hun zomerbar “Bar Bries” 

openen. 

Indien mogelijk zullen er een aantal kleine & gratis evenementen georganiseerd worden op 

het terras of in de tuin. 

Hou zeker hun communicatiekanalen in het oog! 

 

 

Voor verslag, 

 

Joost De Bondt 

 

Projectmedewerker 

Dienst jeugd en gezin 


