VERSLAG – AV – 24 april 2019
Aanwezigen: Marte Bertels (Chiromeisjes Noorderwijk), Jana Geudens (Chiromeisjes
Noorderwijk),Stefan Van de Wijngaerde (KSA), Wannes Huyskens (De
Buecken), Senne Leysen (De Buecken), Jari Loockx (5de en 12de), Emma
Meeus, Melanie Daems (JC2200), Glenn Van den Bogaert (JC2200)
Jill Van Asbroek (DB), Ellen Spiessens (DB).
Anke Maes (Voorzitter)
Simon Vantomme (secretaris), Jef Wellens (notulist)
Te gast: Laura Van Lommel, Laura Ver Elst, Lien Geeraerts, Vincent Peeters,
Thomas Wouters (Thomas More Hogeschool)

1. Den intro + Kennismakingsronde
Wie zit er rond de tafel: wat is jouw favoriete plaats in Herentals?
2. 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.
Buitenspeeldagen
Stad Herentals organiseert samen met de regio Neteland verschillende buitenspeeldagen. Zoals ieder
jaar zoeken we vrijwilligers om activiteiten te begeleiden, toezicht te houden op het springkasteel, te
helpen bij de afbraak, …
We zoeken concreet helpende handen op:
a. Woendag 8 mei – Netepark
b. Woensdag 15 mei – NDW en MRK
Vrijwilligers krijgen een vergoeding van 15 euro. Vind je dit een leuk idee en kan je: geef je dan zo snel
mogelijk op bij de dienst sport, jeugd en internationale samenwerking via jeugddienst@herentals.be
of op het nummer 014 21 21 86. Vind je dit een leuk idee en kan je zelf niet: Stuur dit dan als de bliksem
door naar jouw medeleiding!
Summer Kick Off:
Vorige jeugdraad werd meegedeeld dat de Summer Kick Off (het vroegere Parkrock) niet zal doorgaan
zoals gewoonlijk. Vanuit het stadsbestuur en de werkgroep komt daarom het idee om de Summer Kick
Off eerder terug een verantwoordelijkheid maken van de jongeren en jeugdverenigingen zelf. Dit zou
willen zeggen dat de budgetten herverdeeld worden naar initiatieven voor en door jongeren met een
cultureel karakter.
Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom principieel om de budgetten voor
Summer Kick Off aan te wenden voor bredere initiatieven voor of door jongeren. Hierdoor geeft het
college jongeren de kans om zelf te leren organiseren. De activiteiten moeten voldoen aan specifieke
voorwaarden, namelijk:

-

Het initiatief is gratis en toegankelijk voor alle jongeren;
het budget dient enkel ter ondersteuning van het programma of de logistiek;
het evenement moet vernieuwend zijn en een maatschappelijke meerwaarde opleveren.

De leden van de jeugdraad gaven al aan om iets te organiseren begin september, bij de start van het
schooljaar. Zij spraken hierover al met het JC om de handen in elkaar te slaan. Zodra dit plan concreet
wordt, communiceert het bestuur naar verenigingen met een oproep om projecten in te dienen. Ieder
ingediende activiteit en de ondersteuning wordt dan apart door het college goedgekeurd.

3. 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 schepen van jeugd, Stefan Verraedt stelt zich voor. Stefan was voordat hij schepen van jeugd werd
al 6 jaar actief als gemeenteraadslid. Stefan is naast schepen ook al heel wat jaren leraar in het
buitengewoon onderwijs. Hij was zelf één jaar lid van een jeugdbeweging maar had eigenlijk een eigen
jeugdbeweging met andere kinderen uit de buurt.
Momenteel schrijft het college volop aan het bestuursakkoord. Hierbij geeft de schepen aan dat
verschillende punten uit de enquête van #Herman het al tot in het bestuursakkoord haalden. Het
bestuursakkoord krijgt daarboven op participatieve manier vorm. Stefan roept daarom iedereen op
om naar de inspraakavond te komen op maandag 29 april om 19u30 in de foyer van cc ’t Schaliken.
Stefan roept ook op om te surfen naar https://herentals.citizenlab.co . Op de website vind je meer
informatie over inspraak en participatie in Herentals. Daarnaast kan je op de website je mening geven
over allerlei topics.
Belangrijkste punt voor de jeugdraad is de beslissing over de kermissen.
Je vindt alle besluiten van het college van burgemeester en schepenen terug op
https://www.herentals.be/besluiten-schepencollege .
De schepen vraagt aan de leden van de jeugdraad om aan te geven waar ze graag bericht van krijgen
tijdens de jeugdraad. Dit kan volgens de jeugdraad ook gaan over mobiliteit, evenementen, werken in
de buurt van lokalen, … verschillende jongeren van de jeugdraad geven aan dat dit breder mag dan
enkel de thema’s die specifiek over jeugd gaan.
Ten slotte geeft de schepen van jeugd aan dat zijn deur steeds open staat. Stefan heeft iedere maandag
spreekuur van 18 tot 19 uur in het administratief centrum.
4. 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.
1. Advies: Projectsubsidies Campus De Vesten: Stressfactor

Campus de Vesten vroeg oorspronkelijk sponsoring aan bij het stadsbestuur van Herentals voor hun
evenement Stressfactor Live. Stressfactor Live is een evenement dat de leerlingen van de 3de graad van
Campus de Vesten organiseren op 30 april 2019 in kader van de module eventing. Een lokaal bestuur
geeft niet zomaar sponsoring aan evenementen, organisatoren kunnen hiervoor beroep doen op de
bestaande subsidiereglementen. Daarom vroeg campus de Vesten de subsidie aan voor culturele
evenementen en projecten voor jongeren.
Campus de Vesten is geen erkende jeugdvereniging. Het reglement stelt dat als een organisator geen
erkend lokaal jeugdwerkinitiatief is, pas gesubsidieerd wordt na gunstig advies van de jeugdraad.
Advies:
De jeugdraad vindt het project Stressfactor Live een zeer interessant en waardevol project. Volgens
de aanvraag moet het project open staan voor alle Herentalse jongeren. Het project staat echter niet
open voor alle kinderen en jongeren, het project beperkt zich namelijk tot de studenten van Campus
De Vesten. De reglementen stellen ook duidelijk dat het evenement vrij toegankelijk moet zijn (gratis
toegankelijk). Volgens de projectfiche kost het project 11 euro per leerling. Het is de jeugdraad niet
duidelijk of dit betaald wordt door de leerlingen. Daarnaast merkt de jeugdraad op dat in het verleden
nooit subsidies werden toegekend voor dergelijke projecten. De jeugdraad geeft aan dat ze geen
precedent willen scheppen om projecten in kader van lessen te ondersteunen.
Na stemming blijkt dat de jeugdraad unaniem negatief advies uitbrengt over de aanvraag van de
subsidie voor culturele evenementen en projecten voor jongeren.

5. 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 .

6. Varia
Netheid van openbaar terrein na fuiven: Binnengebied
Jongeren van JC2200 geven aan dat tijdens het weekend van 6 april twee evenementen (één in zaal ’t
Hof en één in het JC) plaatsvonden aan het Binnengebied (locatie achter zaal ’t Hof). Het bestuur van
het JC kreeg klachten omdat er veel rommel op het terrein achterbleef (in het verleden ook al over het
koertje voor zaal ’t Hof en het buspaleis). Het JC geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid is voor de
organisatoren van evenementen (zowel in het JC als in zaal ’t Hof). Het lijkt daarom belangrijk dat
organisatoren onderling afspreken en hun verantwoordelijkheid nemen. De jeugdraad geeft aan dat
een organisator weinig meer kan doen dan vrijwilligers (of security) inzetten om te voorkomen dat

bekertjes mee naar buiten worden genomen. Dit is volgens de jeugdraad echter geen sluitende
oplossing, bezoekers nemen hun drank vaak stiekem mee naar buiten. Voor verenigingen is het wel
belangrijk dat ze kunnen aantonen dat ze overlast beperken, hiermee vermijden ze mogelijke klachten
en GAS-boetes. De jeugdraad geeft mee dat het stadsbestuur organisatoren en gebruikers van ’t Hof
en JC2200 kan sensibiliseren over deze materie. Een ander voorstel is om de zorg voor de omgeving
expliciet op te nemen in de overeenkomsten van huurders van de locaties.
7. Take-Over: Speelruimteplan
Studenten van de richting sociaal werk van Thomas Moore hogeschool voerden een onderzoek over
het speelruimteplan. De studenten nemen de jeugdraad over. Hun bevindingen en aanbevelingen
sturen ze nog naar het stadsbestuur. Zodra we dit ontvangen koppelen we dit terug aan de jeugdraad.

