VERSLAG – AV – 23 mei 2019
Aanwezigen: Bjorn Truyts (Chirojongens Noorderwijk), Josse Timperman (Chiromeisjes
Noorderwijk), Siel Van Rompaey (KLJ Noorderwijk), Emma Heylen (KLJ
Noorderwijk), Melanie Daems (Den Tiener), Glenn Van den Bogaert (Den
Tiener)
Lina Cambré (DB), Teresa Van Grieken (DB), Jill Van Asbroek (DB - KSA),
Ellen Spiessens (DB – KSA).
Kimberly Bruyninckx (Voorzitter)
Simon Vantomme (secretaris), Jef Wellens (notulist)

1. Den intro + Kennismakingsronde
2. Jeugdraadjournaal
Verslag van 23/05/2019
Niet iedereen krijgt het verslag aan en niet alle verslagen staan op de website. De dienst SJI stuurt de
verslagen nog eens door en zet ze op de website. Daarnaast zet de dienst SJI de adviezen van de
jeugdraad ook online.
Lekkernij aangeboden door de jeugdraad
Tip: Chocoladedip met bresiliennenootjes ziet er een zalige combinatie uit.
Spiegelfeesten en communicatie in de stadskrant:
Tijdens de jeugdraad van maart gaven verenigingen de opmerking dat de spiegelfeesten een volledige
pagina in de stadskrant kreeg terwijl je nooit dergelijke affiche van een jeugdvereniging tegenkomt in
de stadskrant.
Antwoord van de schepen:
De affiche voor de spiegelfeesten werd geplaatst omwille van de ondersteuning van handelaars in het
kernwinkelgebied, ondersteuning van beleving in het kernwinkelgebied en omwille van de regionale
uitstraling van het evenement. Stad Herentals biedt deze ondersteuning ook aan andere grote
regionale en publieksaantrekkende activiteiten aan, zoals Herentals Fietst, Shop in Thals en de
Stormloop. Het gaat vaak om activiteiten waarbij de stad actief ondersteunt. Het stadsbestuur krijgt
bijna nooit aanvragen om een artikel of een advertentie in de stadskrant te plaatsen. Het bestuur
probeerde al enkele keren het maandelijks programma van het jeugdhuis op te nemen, maar dat komt
niet binnen. Ook op de UiT-databank vindt het stadsbestuur weinig info van de jeugdverenigingen. Alle
activiteiten in Herentals die in de UiT-databank staan worden automatisch in de stadskrant geplaatst
– rubriek UIT IN HERENTALS. Daarnaast kan een jeugdvereniging een publicatie in de stadskrant
aanvragen via de pagina: https://www.herentals.be/publicatie-stadskrant . Let wel op de
redactierichtlijn dat het stadsbestuur het recht heeft om zaken te wijzigen, in te koren of te weigeren.

Dag van de jeugdbeweging:
We starten dit jaar iets vroeger met de dag van de jeugdbeweging. De Dag van de Jeugdbeweging vindt
dit jaar plaats op vrijdag 18 oktober, noteer het alvast in je agenda. Op maandag 27/05 spreken we
om 19.30 uur af in sportcomplex de Vossenberg voor een eerste overleg over de dag van de
jeugdbeweging. Alle geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom.
Voordat we aan dit overleg starten vragen nog zo veel mogelijk input. Zoals ieder jaar zorgt het
stadsbestuur en de jeugdraad voor een ontbijt. Daarnaast rekenen we ook op de talrijke aanwezigheid
en helpende handen van de jeugdverenigingen. Daarnaast is het altijd fijn als we iets extra kunnen
doen. Schrijf op je post-it drie dingen die jij met jouw jeugdvereniging wil voorzien of doen als extraatje
(en welke je effectief zou uitvoeren). De resultaten uit de oefening nemen we mee naar het overleg
op 27/05.
Resultaten
Den Tiener
-

Zuipbeker verenigingen
Fuif
BBQ
Bierpongtoernooi
Karaoke

Jeugdraad
-

Freakshakes met warme choco
Spek mee eieren
Springkasteel
Muziek
Koffiekoeken
Pannenkoeken
Ochtendgymnastiek
Volksdansen
Speeltuig sjorren (op voorhand)
Kindergrime
Opnieuw een (springkasteel) wedstrijd voor jeugdverenigingen

-

Dagdisco (Na school)
Groot gezamenlijk spel met alle jeugdverenigingen
Spek mee eitjes (of gewoon eitjes)
Thema (bv. Hawaii)

KSA

KLJ Noorderwijk
-

Foto’s Trekken
Volksdansen tijdens ontbijt

??? (zonder naam)
-

Cadeautjes in de winkels (lokale handelaars)

-

Estafette

3. Simon Says
Simon Says verzamelt alle informatie over het lopende jeugdbeleid. De uitvoering van alle acties die de
stad in zijn meerjarenplanning opneemt over jeugdbeleid worden besproken. Kritische opvolging vanuit
de jeugdraad mag.
GRUP:
Er start vanaf 30 april 2019 een openbaar onderzoek tot en met 28 juni 2019 voor het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van de Kleine Nete en Aa. Met dit uitvoeringsplan wil Vlaanderen
waar mogelijk de open ruimte vrijwaren.
Focus ligt op: natuurgebieden, landbouwgebieden, bosgebieden, recreatiegebieden, watergevoelige
gebieden.
Concreet gaat het over herbestemmingen van gewestplan: bv. van landbouwgebied naar bosgebied,
van recreatiegebied naar bosgebied, van woonuitbreidingsgebied naar gemengd open ruimtegebied,
…
Belangrijke focuspunten voor jongeren zijn:
-

Bepaald deel van Sport Vlaanderen omzetten naar bosgebied. Men wil hierbij voorkomen dat
het oude Peerdsbos zou gekapt worden voor harde infrastructuur.
- Landbouwgebied in Dikberd wordt omgezet naar recreatiegebied. Hiermee helpt Vlaanderen
de stad om een nieuwe recreatiecluster te creëren voor openlucht activiteiten.
- De gebouwen van Scouts 5de en 12de worden niet opgenomen in het plan, maar een deel van
het perceel richting de Heistraat zou wel bos worden. In die zin heeft dat wel consequenties
omdat dit terrein met dit plan officieel als bos bestempeld wordt. Het is aangeraden voor de
scouts om hun advies op de inspraakavond te geven zodat de open plek op dat terrein
voldoende afgestemd kan worden op de wijze waarop de Scouts het nu gebruikt. NU is het
wel het moment om bezorgdheden, suggesties en ideeën te uiten.
Op 4 juni is er van 17 tot 20 uur een infomarkt in zaal ’t Hof. Ook hier kan iedereen een beeld
krijgen van dit uitvoeringsplan en vragen stellen.

Speelstraten:
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de bewoners van zestien
straten om tijdens de zomervakantie een speelstraat te organiseren in hun straat. De kinderen
kunnen er tussen 12 en 21 uur veilig spelen. De stad levert dranghekken die de buurtbewoners zelf
plaatsen en wegnemen. In de meeste straten worden de dranghekken zo geplaatst dat plaatselijk
verkeer er met lage snelheid langs kan rijden. Zes straten worden doodlopend gemaakt en zijn enkel
toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Dit jaar wordt ook de Ekelstraat en de Sint-Waldetrudisstraat
doodlopend gemaakt.

Ciné Horizon:

De dienst sji projecteert in kader van de Cine Horizon regelmatig een gratis film in ’t Schaliken. Voor
een filmvoorstelling in het najaar is onze dienst op zoek naar een jeugdvereniging om mee samen te
werken.
Wat wordt er dan van jouw vereniging verwacht:
-

Je baat de toog van de foyer van ’t Schaliken uit (tel voor en na de stock ook na)

-

Je voorziet wisselgeld

-

Je voorziet enkele tappers

-

Je sluit ’t Schaliken na de voorstelling af.

-

Je betaalt nadien de factuur van de drank

-

Je neemt de winst van de drankverkoop mee naar huis.

Mogelijke data: 6/9, 13/9, 20/9, 8/11, 15/11

Speelbus:
De speelbus werkt deze zomer samen met het project Betekenisvolle Netwerken. Dit project brengt
kinderen (en volwassenen) in kansarme wijken dichter bij elkaar. Het wordt gesteund door de het
Vlaams Agentschap Inburgering en integratie. De locaties zijn bewust gekozen in samenspraak met
de dienst Participatie & Preventie. Op deze manier zet de Stad de speelbus overdag in om de sociale
cohesie te verbeteren. ’s Avonds is de speelbus telkens op een speelstraat terug te vinden.

4. Stefan Spreekt
Stefan Verraedt is de nieuwe schepen van jeugd. De schepen is aan het woord. Hij/zij bespreekt
belangrijke beslissingen van het college die verder gaan dan sec jeugdbeleid. Staan er belangrijke
investeringen op til? Is er aangepaste regelgeving? Wordt er een straat heraangelegd of krijgen we een
nieuw park? Je hoort het van de schepen.
•

•
•
•
•

De stad keurde een dossier goed voor de aankoop en uitlening van herbruikbare bekers. De stad
zal hiervoor samenwerken met een extern bedrijf voor de logistieke afhandeling. In het najaar
wordt er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Wij hopen tegen 2020 herbruikbare
bekers aan te bieden. Het zal alvast gratis zijn voor verenigingen.
Chiro Morkhoven ontvangt een ondersteuning van € 500 voor het inzetten van een pendelbus
voor hun fuifgangers. Dit is een eenmalige ondersteuning in afwachten van een beleid rond veilig
fuiven.
De subsidies voor Scouts De Buecken als jubilerende vereniging werd goedgekeurd.
De subsidies voor brandveilige jeugdlokalen voor Jeugd Rode Kruis werden goedgekeurd.
Ook het dossier van de kermissen ligt nog steeds op de tafel.

5. Herman Shouts Out!
De jeugdraad is een adviesorgaan. Dat wil zeggen dat we jonge ideeën mee pakken in de
toekomstplannen van de stad. We geven raad, suggesties en lanceren nieuwe ideeën via een advies.
Alles gebaseerd op de stem van de jongeren. Adviezen worden in dit puntje behandeld.

Het is onmogelijk om momenteel als Jeugdraad een advies te geven op de nieuwe meerjaren-planning
aangezien deze volop in aanmaak is. Doorheen de zomer volgt een werkgroep dit op de voet op zodat
de algemene vergadering van de jeugdraad in het najaar grondig advies kan geven op het voorgestelde
meerjarenplan en het budget voor 2020-2025.
Deze data zijn: Maandag 24 juni, dinsdag 30 juli en dinsdag 20 augustus. Interesse? Stuur even een
mailtje naar jeugddienst@herentals.be het zijn vergaderingen die om 17.30 uur starten en zijn
inclusief een hapje.

6. Waar is da feestje
In de toekomst kan je de feesten, fuiven, activiteiten,… van jouw vereniging online delen in deze
kalender:
https://calendar.google.com/calendar?cid=MzE4NzYzMmx1cXQ4NzIwbXN0dmhyZWY2cXNAZ3JvdXA
uY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
Om je schrijf- en beheerdersrechten te geven voor deze kalender stuur je een mail naar
jeugddienst@herentals.be.
Wil je dat we jouw evenement delen met de buitenwereld, dan mag je jouw evenementen altijd
doorsturen naar jeugddienst@herentals.be .

7. Varia
Hamburger- en frietkramen aan ’t Hof
Den Tiener merkt op dat de eetkramen bij fuiven vaak vlak voor de deur van Den Tiener staan of op de
plaats waar Den Tiener een terras wil zetten. Dit zorgt soms voor frustraties, want hierdoor zien de
potentiële bezoekers niet dat Den Tiener open is. De afdeling sport, jeugd & internationale
samenwerking stelt voor dat de leden van Den Tiener bij het zetten van het terras eens contacteren
zodat er vanuit het bestuur afspraken hierover gemaakt kunnen worden.
Transitietraject adviesraden
Herentals telt momenteel dertien adviesraden die de stad adviseren over verschillende domeinen.
Het stadsbestuur wil deze werking evalueren en werken aan een nieuwe structuur. De stad wil met
deze nieuwe structuur aan de slag vanaf 2020. Samen met de huidige adviesraden en andere
geïnteresseerden gaat de stad de komende maanden op zoek naar voorstellen en denkrichtingen om
tot een nieuwe, frisse adviesstructuur te komen. Ondertussen vond de eerste sessie, namelijk een
inspiratieavond, plaats. Verschillende leden van de jeugdraad waren aanwezig. Er volgen nog twee
sessies.
- Donderdag 13 juni 2019, 20 uur – workshop in foyer ‘t Schaliken
Na een toelichting over het traject door de burgemeester, licht Vormingplus Kempen de bedoeling
van de avond toe. Aan de hand van een methodiek en werktafels, buigt u zich over de
verwachtingen, wensen en richting voor de nieuwe adviesstructuur. De methodiek laat toe dat de
inbreng van iedereen wordt meegenomen in het resultaat dat plenair wordt besproken.

- Dinsdag 17 september 2019, 20 uur – terugkoppelmoment in Lakenhal
De bevindingen vanuit het voortraject resulteren in een voorstel tot nieuwe adviesstructuur. De stad
koppelt dit graag met de deelnemers terug.
Interesse of zin om het traject mee vorm te geven? Neem dan zeker deel aan de workshop op
donderdag 13 juni. Inschrijven kan via de link https://www.herentals.be/node/2833.

