
JEUGDRAAD 
14 december 2020 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Dorien Snoeren, Olivier Van Hoornyck, Harald Gjertsen 
 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Mogen we vragen om de volgende 

vergadering zeker op tijd in te loggen? 

Agenda: 
 

1) Brandveiligheid 

a) Groepsaankoop 

b) Advies aanpassing reglementen 

2) Evaluatie jeugdtreffen 

3) Sjorwedstrijd 

4) Centrumvernieuwing 

5) Sport- en speelruimteplan 

6) Wat leeft er? 

7) Varia 

1. Brandveiligheid 
a) Groepsaankoop 

De verenigingen hebben ondertussen een mail gekregen met een overzicht van wat ze zullen 
ontvangen uit de groepsaankoop. We hebben ervoor gekozen om voor iedereen hetzelfde te 
voorzien. Bv. standaard rookmelders ipv digitale rookmelders. 
 
In totaal zouden we net geen € 6.000 extra investeren in brandveiligheid. Indien de jeugdraad 
akkoord gaat, stelt het bestuur voor om ook nog een extra branddeken voor elke vereniging te 
voorzien. De meerderheid van de vergadering gaat akkoord. 
 

b) Advies aanpassing reglementen 
Om in 2022 voor 100% subsidies te kunnen ontvangen, werden er 2 reglementen aangepast: 
 

- onderhoudswerken aan jeugdlokalen 

- werking Schotense jeugdverenigingen 
 
Daarbovenop verwachten we van de verenigingen voor 31 januari 2022 een 
stappenplan/actieplan!! 
 
De jeugdraad gaat akkoord met deze aanpassingen.  

2. Evaluatie jeugdtreffen 

 

- Chiro Terdonck was niet aanwezig omdat ze een intern gesprek hadden 

leiding/groepsleiding. 

- KSA Sint-Jan Berchmans: er was niet voldoende leiding (leidingstekort).  

https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/contact%20jeugdverenigingen%202021-2022.pdf
https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/05%20-%20subsidiereglement%20-%20onderhoudswerken%20aan%20jeugdlokalen%202021%20-%20aanpas...pdf
https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/05%20-%20subsidiereglement%20-%20onderhoudswerken%20aan%20jeugdlokalen%202021%20-%20aanpas...pdf
https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/01%20-%20subsidiereglement%20-%20werking%20Schotense%20jeugdverenigingen%202021%20-%20aanp...pdf


- Enkele technische obstakels met de break-out rooms. Het was het beste alternatief voor een 

digitaal jeugdtreffen.  

- 44% voelde zich geïnformeerd (dat is minder dan de helft), 33% wil liever fysiek. We kunnen 

daaruit concluderen dat we het allemaal beu zijn om digitaal te vergaderen.  

 

3. Sjorwedstrijd 

 

Je kon een week lang stemmen op de sjorrings voor de publieksprijs via de FB-pagina van de dienst 

jeugd en gezin. Aangezien we minder deelnemers hadden dan categorieën, was de keuze niet zo 

moeilijk. 

1. Publieksprijs: Scouts 62e  

308 reacties 
a. Antoontje          56           (18,18%) 
b. Bloemendaal    14           (4,55%) 
c. 62                       238         (77,27%) 

2. Beste thema 
3. Originaliteit 
4. Net niet: Chiro Antoontje en Chiro Bloemendaal maakten een bijna gelijkaardig 

bouwwerk waardoor het moeilijk was om hen een prijs voor originaliteit te geven of 
beste thema. Beide verenigingen ontvangen dus de “net niet” prijs. 
 

De prijsuitreiking volgt op een afgesproken tijdstip in de dienst jeugd en gezin.  

4. Centrumvernieuwing 

- Een waterpartij op het huidige marktplein naast de terrassen en extra ontmoetingsplaatsen:  

o Veilig spelplezier voor kinderen. Indien men dit veilig wil organiseren moet er op het 

vernieuwde marktplein een duidelijke afscheiding zijn tussen de zone waar kinderen 

spelen en de parkeerzone aan de andere kant. 

o De waterpartij moet zeker tot spel aanzetten en niet gewoon een fontein zijn.   

o De jeugdraad is zeker voorstander om waterspel te integreren in de 

centrumvernieuwing. 

o Graag het standbeeld van Tijl Uilenspieghel behouden.  

- Paalstraat: 

o Wordt de Paalstraat autovrij of verkeersvrij? Gaan studenten nog door de Paalstraat 

kunnen fietsen? Fietsers moeten ten allen tijde door kunnen maar niet te snel.  

o Is er nagedacht over de combinatie ‘flaneren’ over de Paalstraat en elektrische 

fietsen? 

o Tijdens de jeugdraad zijn de meningen over autovrij of autoluw verdeeld. Misschien 

is autoluw een goed begin om ‘proef te draaien’ om daarna de stap te zetten naar 

autovrij.  

o Lokale ondernemers: momenteel wordt de Paalstraat niet als aantrekkelijk ervaren 

door jongeren (niet genoeg aanbod, te dure boetieks, speelgoed…). Is er flankerend 

beleid voorzien om handelaars aan te trekken? Tijdens de jeugdbevraging uit 2018 

bleek dat jongeren bezorgd zijn over de leegstand in de winkelstraat.  

Jongeren gaan gemakkelijker naar Wijnegem Shopping Center. Welke maatregelen 

kunnen er genomen worden om jongeren aan te trekken?  

Tweedehandswinkels zijn wel in trek voor jongeren. Misschien liggen daar 

opportuniteiten.  

o Is er een plek voor jongeren in de Paalstraat om te hangen zonder dat ze als overlast 

worden ervaren?  



o Voor de Domino’s moet er aparte vuilbak worden voorzien.  

- Een Hoppinpunt voor deelwagens en deelfietsen: 

o Er moeten voldoende overdekte fietsenstallingen worden geplaatst op strategische 

plaatsen (bv. aan enkele bushaltes). 

- Behoud bushalte Chiro Don Bosco: 

o Indien de bushalte wordt verplaatst moet er goed nagedacht worden over de plaats 

van deze halte. De rustzone opschuiven is beter (achter het zebrapad). 

o De verkeersdruk op de H. Consciencestraat zal toenemen. Welke maatregelen 

worden er genomen zodat Chiro DonBosco nog steeds veilig kan oversteken naar het 

grasveld van de kerk? Een zone 30 tussen het rondpunt en de begraafplaats zou hier 

een optie kunnen zijn.  

o De fietssuggestiestrook is geen veilig alternatief voor een fietspad. Zeker niet 

wanneer er meer verkeer door de H. Consciencestraat wordt gejaagd. 

o Er moet iets gedaan worden aan de zichtbaarheid op het kruispunt H. 

Consciencestraat – Leo van Hullebuschstraat.  

o De nieuwe situatie op het rond punt van en naar de Jozef Hendrickxstraat wordt 

mogelijks een druk en veel gebruikt punt voor fietsers. Is er plaats voor een dubbel 

fietspad? 

- Gelmelenpark:  

o Neem het park mee in de scope van de centrumvernieuwing.  

o Het park is een plek dat veel kinderen, jongeren en gezinnen aantrekt. Er moet meer 

aandacht zijn voor de invulling voor deze ruimte, gelet op de bezorgdheid rond 

groene ruimte uit de jeugdbevraging van 2018. 

 
5. Sport- en speelruimteplan 

Sport- en speelruimteplan is een werkdocument dat een zicht geeft op welke speel-, sport- en 

jeugdruimte er in Schoten is.   

- Meer aandacht voor waterspel en drinkwater is reeds geruime tijd een vraag vanuit de 

jeugdraad.  

- Samengebruik van jeugdverenigingen en scholen promoten. Op zoek gaan naar win-win bij 

elke organisatie. 

- Onderzoeken of naschools aanbod uitgebreid kan worden naar meerdere scholen (BOA). 

- Een nieuwe (hang)plek voor jongeren in het Gelmelenpark.  

- Meer low-budget sporttoestellen in parken (type fitometer) 

- Een doordachte visie voor het Cogelspark in een nieuw jasje te steken. Ook een 

aandachtspunt uit de jeugdbevraging. Meer voor wijk Deuzeld. 

- Ook aandacht voor verkeersveiligheid rond jeugdverenigingen. 

- Zoektocht naar picknick weide of grasveld voor Chiro Terdonck naar analogie van grasveld 

voor Don Bosco aan de kerk.  

 

6. Wat leeft er?  

 

1. Welke tips kunnen jullie aanreiken voor ledenwerving? 

a. Vriendjesdagen per afdeling of met heel de Chiro. Afhankelijk van de nood.  

b. Vriendjesdagen + flyeren aan scholen. Indien je een school dichtbij je vereniging 

hebt, kan je daar meestal werven. 

c. Verjaardagsfeestjes (voor de 3 jongste groepen). Chiro neemt de kosten op zich. 

Begin om 10u00 met snack. Daarna mogen die kinderen aansluiten om deel te 

nemen aan de Chiro-zondag. Dit is de beste “lokmethode”. 

d. Animatie via de speelstraten: via jeugdraad juni. 

https://schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/211126_Sport%20en%20spel%20in%20de%20openbare%20ruimte.pdf


 

2. We kregen de melding dat Scouts 62e MVB een ledentekort heeft in de oudste afdeling dat 

mogelijks zal leiden tot een leidingstekort.  

a. Voor deze groep is het interessant om hen voor feestjes uit te nodigen. Op die 

manier introduceer je de jeugdbeweging ook aan hen.  

b. De gemakkelijkste manier is om via vrienden van de oudste groepen meer leden aan 

te trekken. Want als nieuweling ga je niet zo gemakkelijk in een nieuwe 

jeugdbeweging stappen.  

c. Groepen samenvoegen om een groep minder te hebben.  

 

7. Varia 

 

- Feestbus: ondertussen weten we dat de Feestbus niet wordt ingezet dit jaar. 

- Toiletartikelen: wie interesse?  

- Bloemendaal: jeneverbar in de Chiro, met CST en tot 23u00.  

- Scouts 62 MVB: 07/01 winterbar met fakkeltocht + jeneverbar 

- JH Kaddish: 07/01 nieuwjaarsdrink 

 

 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 

 


