
VERSLAG JEUGDRAAD 
6 februari 2019 

 
AANWEZIGEN 

• Bestuur: Lennert Van Bellingen, Evi Longin, Brigje Verhasselt, Nils Devos, Bert Ide, Elise 
Capel, 

• Chiro Snoopy: Inge Schepens, Toon Schepens 

• Chiro Negenmanneke: Seth Van Obbergen 

• Chiro Zuun: Joleen Covens, Karen Feyen, Kelly Testaert 

• KLJ Vlezenbeek meisjes: Margo Desmet, Geike Heremans 

• KLJ Vlezenbeek jongens: Dries Meert, Jeff Vanderpooten, Jente Hemels 

• Geïnteresseerden: Nico Longin 

• Schepen voor Jeugd: An Speeckaert 

• Jeugddienst: Sofie Heymans 
 
VORIG VERSLAG 

› Inge Schepens heeft het vorig verslag niet ontvangen.  
› Er zijn twee verslagen tegelijkertijd verstuurd, daar er wat vertraging was.  
› De verslagen moeten sneller komen, zodat de jeugdverenigingen dit onmiddellijk in 

hun eigen vergaderingen kunnen verwerken. 
› De uitnodiging voor de volgende jeugdraad een week op voorhand versturen, is goed 

voor iedereen. 
 
 
BESTUURSAKKOORD 

› Het gemeentebestuur bestaat uit N-VA en CD&V. In het bestuursakkoord staan alle 
punten die het bestuur tijdens hun legislatuur van 6 jaar wil verwezenlijken. 

› De gemeente gaat proberen om de jeugdraad meer te betrekken bij beslissingen. 
› Burgerbegroting 

De gemeente wil de burgers meer betrekken bij het nemen van beslissingen. Indien de 
gemeente een budget ter beschikking stelt, mag iedereen zijn projecten hieromtrent 
voorstellen. Daarna worden deze personen uitgenodigd om samen met andere 
burgers  te overleggen waar het geld naartoe gaat.  
De gemeente bekijkt nog hoe dit project bekend gemaakt wordt naar de burgers toe. 
De gemeente beslist waar er ruimte is voor dergelijk project.  
Voorbeeld: alle straten in Negenmanneke moeten verkeersvrij worden en de auto’s 
moeten parkeren op de grote parking.  

› Integratie 
De gemeente wil vooral inzetten op integratie om zo jongeren die niet georganiseerd 
zijn in een vereniging te kunnen bereiken. Het is belangrijk om alle jongeren te 
bereiken en niet alleen de jongeren die in een jeugdvereniging zitten.  
Zo zou men een dorpsfestival willen organiseren in Ruisbroek. Dit zou via de scholen 
gecommuniceerd worden. 



› Evenementenloket  
De gemeente wil het evenementenloket gebruiksvriendelijker maken.. Het is de 
bedoeling om alles via 1 formulier online te regelen. 
De nachtvergunning moet niet meer apart aangevraagd worden. Vanaf januari gaan 
er, in samenwerking met de politie, geen nachtvergunningen meer afgeleverd worden. 
Alle evenementen eindigen om 3u. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk voor 
evenementen die jaarlijks terugkeren. 
Voor het jeugdhuis zal de omschrijving van het evenement van groot belang zijn om te 
bepalen of er al dan niet een nachtvergunning afgeleverd zal worden. 

› Masterplan jeugdlokalen 
De gemeente wil de noden van de verschillende jeugdverengingen op vlak van de 
jeugdlokalen in kaart brengen. Jeugdverenigingen kunnen door de jeugddienst 
ondersteund worden in het opmaken van een stappenplan.  

› Skatepark 
De gemeente vraagt zich af waar het beste een skatepark geplaatst kan worden en 
hoe dit er uit zou moeten zien. Suggesties hieromtrent mogen steeds naar de 
jeugddienst gestuurd worden. 

› Jeugdhuiswerking 
De gemeente gaat het jeugdhuis blijven ondersteunen om een goeie doorstart 
mogelijk te maken. 

› Centraal aanspreekpunt 
De jeugddienst is het centraal aanspreekpunt, ook voor juridische vragen. Op deze 
manier worden alle vragen gecentraliseerd en is de jeugddienst van alles op de hoogte.  
Voor juridische vragen moet je eerst eens te raad bij de eigen koepel. 
Indien er niet meteen een antwoord op je vraag komt, mag je zeker een reminder 
sturen.  
Je mag ook aan de jeugddienst vragen aan wie je je vraag moet stellen.  
De vraag moet vanuit de jeugdverenigingen komen. 

› De gemeente gaat investeren in nieuwe sportinfrastructuren zoals een klimmuur, 
padelinfrastructuur… 

› Nieuw Wildersportcomplex  
Het Wildersportcomplex wordt vernieuwd.  
Het is een mogelijkheid om de nieuwe lokalen van Chiro Negenmanneke hierin te 
voorzien. 

› Woonblokken Bezemstraat 
De gemeente wil wonen in eigen streek promoten. Bij grote woonprojecten wil ze 
voorrang geven aan eigen inwoners zodat zij in Sint-Pieters-Leeuw kunnen blijven 
wonen. 

› Klimaat 
De gemeente wil zich inzetten voor het klimaat. 
Ook bij de bouw van nieuwe lokalen moet men rekening houden om zo energiezuinig 
als mogelijk te bouwen. 

› Strijd tegen sluikstorten 
De gemeente wil zich inzetten om de strijd tegen sluikstorten aan te gaan. 
Ook de jeugdverenigingen kunnen iets organiseren om het sluikstorten tegen te gaan. 

› Alle vrijetijdsdiensten gaan verhuizen naar landhuis de Viron naast het Colomapark.  



› Indien vragen zijn over het bestuursakkoord, mogen deze gesteld worden aan An 
Speeckaert of Sofie Heymans. Het bestuursakkoord staat online ter beschikking. 

 
 
 
 
 
 
INRICHTING SPEELGROEN HOGE PAAL 

› De Hoge Paal wordt opnieuw aangelegd. Hier is ruimte voorzien om iets voor de 
jongeren in te bouwen.  

› Het voorlopig plan bestaat uit een vlonderpad, een toegangspoort uit hout naar een 
stappad, een takkenril, een speelbos, een wadi, tunnels, een wilgenhut… 

› Suggesties hieromtrent zijn: voldoende verlichting, iets educatief zoals insectenhuizen 
of bepaalde beplanting, een blotenvoetenpad, banken en tafels uit bomen (zoals 
achter het Erasmusziekenhuis), voldoende gras om te spelen. 

› Natuurpunt kan hiervoor zeker eens aangesproken worden om natuurvriendelijke 
infrastructuren in te bouwen. 

› Bijkomend idee: een Finse piste in Colomapark met een openlucht fitness. 
 
 
EVALUATIE NIEUWJAARSRECEPTIE 

› Het bestuur wil iedereen bedanken voor de massale aanwezigheid. 
› De jeugdverenigingen vonden het leuk. 

 
 
WISSELBEKER 

› De eerste activiteit vond plaats op de nieuwjaarsreceptie. De jeugdverenigingen 
vonden dit in orde. 

› De volgende activiteit is een quiz op 9 februari 2019. Het zou leuk zijn als alle 
verenigingen met een ploeg aanwezig zijn. 

 
 
VACATURE BESTUUR 

› Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zijn niet perse op zoek naar 
mensen die in een vereniging zitten, dit mogen ook mensen zijn die gaan stoppen of 
reeds gestopt zijn. 

› Iedereen mag zich kandidaat stellen bij de jeugddienst of een van de huidige 
bestuursleden. 

 
 
JEUGDSPORTIVAL (12 mei 2019) 

› We zijn bezig aan het rapport voor het college.  
› Dit jaar wordt het jeugdsportival uitgebreid naar andere verenigingen binnen Sint-

Pieters-Leeuw.  
› Indien er nog mensen zijn die deel willen uitmaken van de werkgroep of de dag zelf 

willen helpen, mogen deze personen Evi contacteren.  



› De jeugdverenigingen nemen deze dag op in hun programma. 
 
 
 
 
 
 
 

VARIA 
› 9 februari 2019: Quiz Wisselbeker  
› 17 februari 2019: EHBO-cursus  

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij (inschrijven voor zaterdag 9 februari 2019). 
› 23 februari 2019: Quiz Chiro Snoopy (inschrijven is verplicht, zo snel mogelijk). 
› 23-24 februari 2019: spaghetti-festijn Chiro Zuun 
› 17 maart 2019: Vlezenbeek got talent: ten voordele van de bouw van de lokalen van 

KLJ Vlezenbeek 
› Het jeugdhuis is op zoek naar versterking 
› Vacatures bij de gemeente 
› Heeft elke vereniging de fiscale attesten ontvangen?  
› Voorlezen voor kinderen met een taalbeperking (ten laatste 7 februari 2019 laten 

weten) 
› De springkastelen gaan waarschijnlijk uit het assortiment van de gemeente 

verdwijnen, daar deze te veel schade lijden. Een mogelijk alternatief is: 
www.bumpfun.be 
Suggesties voor nieuw materiaal bij de gemeente is welkom. 

› De jeugddienst wil een bustour inlassen om recent gerenoveerde of gebouwde lokalen 
van jeugdverenigingen te gaan bezichtigen.  
De verenigingen staan hiervoor open (KLJ Vlezenbeek, Chiro Snoopy, Chiro 
Negenmanneke). 

 
 
VOLGENDE VERGADERINGEN 
6 maart 2019 bij KLJ Vlezenbeek 
3 april 2019 bij Chiro Negenmanneke 
 

http://www.bumpfun.be/

