
JEUGDRAAD 
19 januari 2021 
 
Werkingsjaar 2020 - 2021 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Tess Rademakers, Ellen Van Loco, Brecht Verwulgen 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
 

1) Subsidiereglementen  

2) Brandveiligheid 

3) Jeugdinfrastructuur – project Havenplein 

4) Jeugdinfoborden 

5) Politiereglement – GAS 

6) Corona – wat leeft er?  

a) Evenementenaanvragen 

b) varia 

7) Varia  

8) Evenementen 

1. Subsidiereglementen 
 

De subsidiereglementen worden normaal in het begin van het jaar voorgelegd aan de jeugdraad. De 
wijzigingen worden toegelicht en het advies van de jeugdraad gaat dan naar de gemeenteraad van 
februari.  
 
De reglementen werden in 2019 grondig gescreend en daarom hebben we vorig jaar de 
subsidiereglementen in de gemeenteraad gebracht voor de komende 5 jaar. Dat wil niet zeggen dat 
we niets kunnen wijzigen aan de reglementen.  
 
De belangrijkste verandering voor dit werkingsjaar is het wegvallen van de projectsubsidie. Die wordt 
vervangen door een overkoepelend subsidiereglement voor alle Schotense verenigingen.  
 
Je vindt alle jeugdsubsidies terug op www.schoten.be/jeugdsubsidies.  

2. Brandveiligheid 

 
We frissen via deze weg graag jullie geheugen nog eens op over wat we hebben afgesproken in 2020 
rond brandveilige jeugdlokalen.  
 
Jullie ontvangen heel spoedig een vragenlijst waarop jullie een aantal cruciale vragen moeten 
beantwoorden. We willen via deze weg te weten komen op basis van welke wetgeving jullie een 
controle willen aanvragen, wat jullie intenties zijn naar verhuur en overnachtingen en hoe snel jullie 
een controle wensen.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%202020-2021_3.pdf
http://www.schoten.be/jeugdsubsidies


We zijn hier helaas ook afhankelijk van de brandweer. Op dit moment mogen zij nog geen controles 
uitvoeren omwille van de coronacrisis.  

 

3. Jeugdinfrastructuur – project Havenplein 

 

Stijn Soetewey wilde een idee lanceren om het Havenplein (thv Villerslei) een nieuwe bestemming te 

geven. Hij dacht hierbij aan een zwemvijver met park, speeltuin en wandelgelegenheid. Bijkomend 

dacht Stijn ook aan een horecazaak waar er drank en eten geconsumeerd kan worden. Een heel mooi 

idee! Je vindt zijn voorstel hier.  

 

Hiermee wilde Stijn een alternatief bieden om verkoeling te vinden tijdens de warme zomermaanden. 

In de vaart mag er namelijk niet gezwommen worden. De vraag naar meer waterspel en afkoeling 

wordt echter groter door de warmere zomers die we ook in België ervaren.  

 

Ook is er meer nood en vraag naar jeugd- en recreatieruimte voor jongeren en kinderen. Die nood 

kwam al naar boven tijdens de jeugdbevraging in 2018. We vermoeden dat de vraag alleen maar zal 

stijgen nadat er meer woongelegenheden zullen worden gecreëerd rond de vaart. 

 

Een zwemvijver kan heel wat voordelen met zich meebrengen zoals het creëren van jobs, het 

aantrekken van bezoekers buiten Schoten, … (cfr. Boekenbergpark).   

 

Het Havenplein werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er waarschijnlijk op zal bouwen. Toch 

willen we dit idee aan de jeugdraad voorleggen.  

 

- Heel tof idee, misschien wel duur en er moet veel plaats zijn om een zwemvijver aan te leggen. 

- Zowel gezinnen, kinderen, jongeren als jeugdverenigingen zullen meer en meer op zoek gaan 

 naar verkoeling tijdens de warme zomers. 

- Gemeente heeft een stuk grond gekocht aan de E10 plas. In de E10 plas mag ook niet 

 gezwommen worden, zijn daar mogelijkheden?  

- Andere mogelijke locaties: 

o Schapenwei Geuzenveldenstraat 

o Park van Schoten: bestaande vijver? Dit is beschermd erfgoed dus mogelijk krijgen 

we daar geen toestemming voor van het Agentschap Erfgoed. 

o Cogelspark: over de heraanleg van het park wordt momenteel volop gebrainstormd 

dus misschien liggen daar nog kansen?  

 

De jeugdraad wil een belangrijk signaal geven om waterspel op te nemen in de toekomst. Dit kan in 

de vorm van een zwemvijver, fonteinen (cfr. park spoor noord), waterspel in speeltuinen of parken. 

De jeugdraad wil dan ook de vraag stellen aan het lokaal bestuur om te onderzoeken of er nog 

andere plekken zijn die mogelijkheden bieden om meer waterspel te integreren in de openbare 

ruimte.  

 

4. Jeugdinfoborden 

 

Op dit moment worden alle gemeentelijke aanplakborden en jeugdinfoborden verwijderd voor 

onderhoud. Sinds maart worden deze niet meer gebruikt omdat er geen evenementen meer mogen 

georganiseerd worden. Sommige van deze borden waren rot en echt aan vernieuwing toe.  

 

We stellen ons echter de vraag of al deze borden teruggeplaatst moeten worden.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/plan%20bad%20%28003%29.pdf


Stonden ze wel op zichtbare locaties voor jeugd? Hoe vaak kijkt de jeugd naar deze infoborden? Als 

we toch nog een alternatief plakbord willen, hoe moet dat er dan uitzien?  

 

- Sommige verenigingen gebruiken nog wel vaak de infoborden om hun affiches te plakken. Er 

 moet dus wel iets blijven om affiches op te plakken.  

- Scouts 62 gebruikt de borden voor al hun evenementen maar niet diegene die erg uit de 

 richting liggen.  

- Er moet sowieso wel iets blijven om affiches te kunnen plakken. 

- Zijn digitale borden een alternatief? Bv. ter hoogte van het marktplein en Cogelshof? 

- Vorm van drager is ondergeschikt belang. Bij een ronde paal heb je misschien wel het risico dat 

 de achterkant nooit gezien wordt. 

- Belangrijke plekken voor jongeren: bushaltes, scholen, winkels, speeltuinen, sportclubs …  

- Reclamepanelen op de gewestwegen: houten panelen die je kan vervangen.  

- Als we ze op dezelfde locatie houden, opletten dat je de borden langs alle kanten kunt zien.  

- Verkiezingen: kieslijsten niet voor de (jeugd)infoborden zetten!  

 

Schepen Iefke Hendrickx stelt voor om de locaties kritisch te bekijken en minder borden te plaatsen. 

Heb je dus opmerkingen over de locaties van de huidige borden, stuur deze dan naar 

annick.degreve@schoten.be. Je vindt een overzicht van de plaklocaties hier.  

 

Vervolgens neemt schepen Hendrickx de ideeën mee naar het college en wil dan een paar voorstellen 

doen in een volgende jeugdraad.  

 

5. Politiereglement – GAS 

 

Tijdens de gemeenteraad van 15 december werd het politiereglement toegelicht. Daarin zit ook het 

GAS-reglement verweven. Deze reglementen werden vroeger ook op de jeugdraad gebracht waar er 

vooral naar de leeftijd werd gekeken waarop gasboetes worden uitgedeeld. Daar is niets aan 

gewijzigd. Administratieve geldboetes kunnen gegeven worden aan jongeren vanaf 16 jaar (maximum 

€ 175). Voor jongeren ouder dan 18 jaar lopen de boetes op tot een maximum van € 350.  

 

Tijdens de gemeenteraad stelde een raadslid de vraag hoe de reglementering rond GAS tot bij de 

jeugd geraakt. Deze bezorgdheid komt er omdat door de verstrengde coronamaatregelen jongeren 

gemakkelijker het risico lopen om boetes krijgen.  

 

- Dit is geen opdracht voor jeugdverenigingen. De jeugdraad ziet dit meer als een taak van de 

 ouders of van scholen.  

- Omdat de reglementering rond corona steeds wijzigt, kan dit ook voor verwarring leiden bij 

 jongeren.  

- De leden van de jeugdraad weten ook niet of er al gasboetes werden uitgedeeld aan hun leden. 

 Als we dat willen weten, via enquête op secundaire scholen.  

- Waar zijn de meeste problemen rond? Volgens de dienst integrale veiligheid werden er in 2020 

 9 GAS-boetes uitgeschreven voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Allemaal voor het 

 zwemmen op plaatsen waar dat niet mag.  

 

6. Corona 

 
a) Evenementenaanvragen 

 

mailto:annick.degreve@schoten.be
https://www.schoten.be/promotie
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Politiereglement%202021%20-%20GR%2020201215.pdf


Na de vraag om elk soort evenement of actie te melden aan de jeugddienst en aan het 
evenementenloket volgen de jeugdverenigingen dit goed op. We merken wel een stijgend 
aanbod aan wandelzoektochten. Om niet in elkaars vaarwater te komen, stellen we voor om 
de wandelzoektocht te creëren rond de eigen jeugdbeweging. Probeer ook de 
wandelzoektocht zo breed mogelijk te spreiden in tijd en focus je niet op een weekend of 
schoolvakantie.  
 
Momenteel neem de jeugddienst ook deel aan het covid evenementenoverleg om info te 
verschaffen of te verzamelen.  

 
7. Varia 

 

a) Verenigingen en scholen kunnen een verzoek doen om de voetbalvelden van de Pheyp en 
Simikos te gebruiken. De voetbalclubs staan hier niet weigerachtig tegen mits goede 
afspraken en toezicht.   

- Kan het op de gemeentelijke website worden gezet om hierover te communiceren of 
moet dit op de websites van de clubs?  

- Wat is de kostprijs hiervan? 

- Er is te weinig informatie over.  
 

b) Vouchers huur JH Kaddish 

- Elke jeugdbeweging zal een voucher ontvangen twv € 180 om in 2021 of 2022 de zaal 
van jeugdhuis Kaddish gratis te huren.  

- In dit bedrag zit louter de huur inclusief een permanentieverantwoordelijke.  

- De kosten die verbonden zijn aan bv. waarborg, drank, huur technisch materiaal zijn 
ten laste van de vereniging zoals beschreven in de huurovereenkomst.  

- Dit initiatief kwam er na een snelle actie tijdens de jeugdraad in december.  
 

c) Vox pop Info Schoten 

- Voor de Info Schoten van maart willen we graag onze verenigingen in de kijker 
zetten. Concreet stellen we iedereen dezelfde twee vragen. Annick verstuurt de 
verenigingen deze mail. De antwoorden moeten ten laatste op 27/01 binnen zijn bij 
vincent.jespers@schoten.be.  

 
d) Volgende vergadering: 23/02 
e) Enaxi amper werking gehad. Heeft dit invloed op subsidies of erkenning? Nee, de erkenning 

is in orde voor de komende 5 jaar en de subsidies voor amateuristische kunstbeoefening 
wordt niet berekend op aantal activiteiten.  
 

8. Evenementen:  

Bloemendaal: verkoop bierboxen  

 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

mailto:vincent.jespers@schoten.be

