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Aanwezigen 
Lennert Van Bellingen, Ashley Borgers, Nils Devos, Bert Ide (bestuur jeugdraad), Ines Esnol, 
Inge Schepens (Chiro Snoopy), Seth Van Obbergen, Naomi Fauconnier, Wassil Yousfi, Loïc 
Leroy (Chiro Negenmanneke), Nico Deneef, Karen Feyen, Kelly Testaert (Chiro Zuun), Margo 
Desmet, Isa Van Cutsem, Geike Heremans (KLJ meisjes), Dries Meert, Jeff Vanderpooten (KLJ 
Vlezenbeek jongens), Dimitri Lebbe (Raion skateboarding), De Loecker Tatjana, Katleen 
Evenepoel (CD&V), Sofie Heymans (jeugddienst-) 
 
Vorig verslag 
 
Nog niet verzonden, er zullen dus volgende keer verschillende verslagen verstuurd worden.  
 
Werkthema’s 
De jeugdraad wil samen met jullie bepalen waar ze het komende werkjaar haar focus moet 
op leggen. Volgende thema’s werden al geselecteerd door het bestuur: 
- Jeugdwelzijn 

o Gaat sowieso met het bestuur opgenomen worden. Alle hulp is welkom. Er is 
nog niets concreets. Er zal sowieso met verenigingen en (eventueel) scholen.  

o Rode neuzen dag van Q: Het thema van de 2-jaarlijkse actie van Q-Music is dit 
jaar ook jeugdwelzijn. We willen dus graag hieromtrent een actie doen.  

- Kinderarmoede 
o Wordt heel hard weggestoken.  

- Veilig op internet 
o Kinderen sensibiliseren om geen privé info / andere dingen te delen op het 

internet 
 
Andere thema’s die bovenkwamen tijdens de algemene vergadering: 
 
- Combinatie van jeugd en oudere mensen: vb 

o Voorbeeld: voorlezen van verhaaltjes (voor de kleine kindjes) 
o De ouderen kunnen hun jeugdigheid wat terugvinden. 

 
- Mobiliteit van en naar de jeugdbeweging 

o Meer aansporen om andere vervoersmiddelen te gaan werken dan de auto 
o Fiets 

 
- Afvalverwerking 

o Momenteel veel niet gesorteerd 
o Zakken van de gemeente zijn nogal duur.  

 



- Communicatie met anderstaligen / vluchtelingen.  
 

- Gebouwen en lokalen 
o Meer concrete vragen.  

 
 

- Meer animatie in cultuurcentra en het jeugdhuis.  
o Veel cafés verliezen hun charmes voor de jeugd. 
o Meer evenementen met lokale bands 
o Een plek voor de jongeren na 20u  

 
Het bestuur zal de verschillende suggesties bekijken en bespreken en uit de lijst 3 thema’s 
kiezen waar zij het meeste achter staan. Op de volgende jeugdraad zullen de verschillende 
werkthema’s voorgelegd worden. 
 
Heropfrissing van het afficheringsregelement 
 
De jeugddienst stelde vast dat het afficheringsreglement niet meer goed gekend is en dat er 
heel wat inbreuken/overtredingen begaan worden. Volgende documenten werden 
uitgedeeld: 
- Toelichting bij de lijst van afficheborden 
- Procedure en regelgeving voor het afficheren (uittreksel website) 

 
 
Als jullie een iets specialere acties willen doen, of jullie weten niet goed of iets wel of niet 
mag,  ga je best vooraf langs op de jeugddienst. Voor veel dingen is de goedkeuring nodig 
van het bestuur van de gemeente. 
 
Jeugddienst - Personeel 
 
Larsen zal vertrekken van de jeugddienst. Zijn laatste dag is voorzien op 30 november.  
Dit wil dus zeggen dat de jeugddienst op een iets mindere capaciteit zal werken. Er zal 
tijdens de overgangsfase iemand via een verkorte selectieprocedure aangenomen worden 
met een tijdelijk contract. 
 
Evaluatie Debattle 
 
Duurde wat te lang. 
Niet bij elke stelling stilstaan. 
Speeddate: Gestructureerder doen. Was wat onduidelijk voor de verschillende partijen  
 
De stellingen: Beetje jammer dat ze voorbereid werden door de partijen.  
Langs de andere kant: Zonder die stellingen had er weinig animo geweest vanuit het 
publiek.  
 
 
 



Vacature schepen van jeugd 
Op Debattle kon iedereen een bijdrage leveren aan de vacature voor de nieuwe schepen 
voor jeugd. Er wordt nog eens een rondje afgegaan om wat extra input te vragen. 
- Aanwezigheid op jeugdraad  
- Iemand die wilt en niet iemand die moet 
- Goesting hebben 
- Kennis van de jeugdverenigingen, misschien wat ervaring in het jeugdwerk 
- Iemand die out-of-the-box kan werken 
- Wat ervaring binnen de gemeente, die de weg binnen de gemeente al wat kent 
- Iemand die zijn aandacht kan verdelen over verenigingen, de algemene jeugd en het 

jeugdhuis 
- Niet alleen bezig  
- Iemand die sterk in zijn schoenen staat 
- Iemand die wat gekend is.  
- Iemand die niet gebonden is aan vereniging / geen voorkeur heeft van jeugdvereniging 
- Bereikbaar voor problemen 
- Flexibel zijn in het volgend van de regels (verstaan dat  
- Communicatief zijn 
- Katalysator van de jeugd, die de activiteiten steunt. 

 
Het bestuur zal dit finetunen en een echte vacature publiceren. 
 
Varia 
 
- Stroomversnellers: 

o Energieprojecten binnen de gemeente. Er wordt gevraag aan iedereen om zijn 
stem uit te brengen zodat de gemeente een subsidie ontvangt. Iedereen kan 
stemmen op zijn favoriete project.  

- AED aan Laekelinde 
De gemeente heeft een aantal nieuwe reanimatietoestellen geplaatst. Er werd 
er onder andere ook eentje geplaatst aan Laekelinde. 

o Het Rode Kruis geeft cursussen reanimeren en defibrilleren.  
De cursussen gaan door op woensdagavond van 19 u tot 22 u in het lokaal van 
het Rode Kruis, Brabantpoort – Pepingensesteenweg 250 – 1600 T/G. 
Cursus = 1 avond (3 u) – er kan worden ingeschreven voor volgende 
woensdagen: 28/11, 12/12, 23/01, 20/02, 20/03, 03/04, 15/05, 12/06. 
Inschrijven via https://act.rodekruis.be – meer info bij Luc De Tobel: 0470 
213 515. 

- Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei organiseert op 2 december een 
cultuurjaarmarkt in de Laekelinde. 

o Ze zoeken nog 13 vrijwilligers om van 9.30 tot 14.30uur de bar en de eetstandjes 
te bemannen. De aanwezigen krijgen de maximale vrijwilligersvergoeding van 
34,00 euro. Geïnteresseerden mogen zich melden bij de jeugddienst. 

- Maatschappelijke veiligheid 
o Op de jeugdraad van november zal de dienst maatschappelijke veiligheid 

aanwezig zijn. Vragen over evenementenloket/ geluidsnormen kunnen altijd 
vooraf doorgestuurd worden, zodat deze zeker aan bod komen. 



- Dimitri Lebbe: Vertegenwoordiger van de VZW RAION die in België de skate-scene 
vertegenwoordigd.  

o Komt met een voorstel naar de jeugddienst om een duurzaam en permanent 
skatepark te plaatsen in Leeuw.  
Skaten is niet enkel de sport. Het is de hele community die niet kijkt naar 
achtergrond/etniciteit/….  

- Nieuw reserveringssysteem voor materiaal en lokalen 
o Zal in januari in werking treden.  
o Het systeem zal zo gemaakt zijn dat de verenigingen gemakkelijk kunnen zien 

welk materiaal of lokalen er beschikbaar zijn en zodat ze dit zelf kunnen 
vastleggen.  Er gaat nog een ‘workshop’/demo hierover  

- Chiro Negenmanneke 
o 1 december streekbierenavond 
o EHBO cursus zien zij ook wel zitten 

- Zwemmarathon 
o Vrijdag 23 november 
o Fuif in het zwembad 

- Dag van de jeugdbeweging 
o 19/10 vanaf 18uur aan Laekelinde. De jeugddienst trakteert op massaspelen en 

lekker eten. 
 
 
 
 




