
Strategisch atelier vrije tijd  

 
Verslag van de plenaire vergadering van woensdag 27 oktober 2021 om 19.30 uur, digitaal via Teams 
 
AANWEZIG: Erik Thys, Peter Van Beek, Kimberly Bruyninckx, Melanie Daems, Glenn Van den Bogaert, 
Peter Van Grieken, Willy De Wachter, Tina Van Roy, schepen Eva Brandwijk, schepen Jan Michielsen, 
coördinator vrije tijd Neteland Tine Van den Heuvel, diensthoofd jeugd en evenementen Simon 
Vantomme, participatieambtenaar Jo Spiessens, sectormanager vrije tijd Nick Verhoeven. 
VERSLAG: Nick Verhoeven, sectormanager vrije tijd 
 

• Goedkeuring verslag strategisch atelier vrije tijd 8 juli 2021 
Het strategisch atelier vrije tijd keurt het verslag van 8 juli 2021 goed. 

 

• Goedkeuring intern evaluatierapport 

Het interne evaluatierapport, te vinden als bijlage, werd opgesteld door de 

administratie van de stad Herentals na het evaluatiemoment op maandag 18 oktober 

2021. De leden van het strategisch atelier vrije tijd namen het rapport door en hebben 

geen opmerkingen op het rapport.  

De administratie geeft nog mee dat vanaf heden de leden de mails naar de 

verenigingen ook zullen bezorgd krijgen en dat er werk gemaakt wordt van een 

mailadres voor het strategisch atelier.  

Het strategisch atelier vrije tijd overhandigt het interne evaluatierapport op 22 

november 2021 aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

• Goedkeuring adviesrapport zaal ’t Hof 

Het adviesrapport, samen met alle bijlages te vinden als bijlage, werd opgesteld door 

de administratie na de participatieavond van maandag 27 september 2021. De leden 

van het strategisch atelier vrije tijd namen het rapport door en hebben geen 

opmerkingen en aanvullingen op het rapport. 

Het strategisch atelier vrije tijd overhandigt het interne evaluatierapport op 22 

november 2021 aan het college van burgemeester en schepenen. Erna zal de 

communicatiedienst het rapport en de bijlages publiceren, zal het MAT en het college 

officieel kennis nemen en komt er in de stadskrant van januari een artikel over het 

adviesrapport.  

 

• Traject Den Tiener 

Formaat VZW, aangesteld door het strategisch atelier vrije tijd om de begeleiding te 

verzorgen voor het traject rond de toekomstvisie van Den Tiener, startte met de 

begeleiding na de zomer. Intussen loopt het traject samen met de jongeren. Glenn en 

Melanie lichten het traject tot op heden toe en leggen uit wat er nog op de planning 

staat. Een eindrapport wordt opgeleverd eind 2021 en officieel aan het college van 

burgemeester en schepenen overhandigd. Formaat VZW wil op 22 november 2021, 

graag in het bijzijn van het bestuur, een stand van zaken geven over de voortgang van 

het rapport en vraagt uitgenodigd te worden op het overleg tussen het college en het 

strategische atelier vrije tijd.  

 

• Ontslagen en vervangingen strategisch atelier vrije tijd 

Op vraag van het strategische atelier vrije tijd werden de leden die minder dan de helft 

van de bijeenkomsten aanwezig waren gecontacteerd naar hun engagement voor de 

toekomst. Twee leden, die nog nooit aanwezig waren, gingen akkoord met hun ontslag 



met name Jelte Lambaerts en Bert Hendrickx. Twee weken geleden gaf ook Lien Drent 

aan ontslag te willen nemen: ze acht haar engagement niet langer combineerbaar met 

haar recent ouderschap en professionele uitdagingen. De drie kandidaten zetelden 

vanuit de burgers. Er moeten dus drie nieuwe leden vanuit de burgers worden 

aangesteld. Er zijn vier kandidaten. Vanuit de verenigingen werden ook twee 

vervangingen genoteerd. De gemeenschapsraad wenst Koen Peeters te vervangen 

door Benny Nuyts, het beheersorgaan wenst Dany Vrydag te vervangen door Vincent 

Peters. Ook deze vervangingen moeten nog officieel worden beslist. Voor de 

aanstellingen van de leden van het bestendig bureau van het strategisch atelier is de 

algemene vergadering bevoegd. Het is dus noodzakelijk dat de algemene vergadering 

wordt bijeengeroepen. Aan de leden van het strategisch atelier vrije tijd wordt 

gevraagd hoe men dit wenst aan te pakken. Het atelier beslist als volgt: 

o Kandidaten stellen zich aan de hand van een korte motivatie voor en de 

algemene vergadering stemt.  

o Elk lid van de algemene vergadering krijgt één stem. Enkel de aanwezige 

kandidaten stemmen.  

o De drie kandidaten met de meeste stemmen halen het. Bij ex aequo tussen de 

laatste kandidaten vindt er een tweede stemronde plaats.  

 

• Herbronning werkgroep jeugd 

Melanie en Glenn wensen vanuit de werkgroep jeugd te melden dat velen van hen de 
fakkel wensen door te geven. De leeftijd van velen van de werkgroep benadert 30 jaar. 
Om die reden plande de werkgroep jeugd een actie om nieuwe jongeren aan te 
trekken. Hiervoor werden open-café-avonden in Den Tiener gepland waarop jongeren 
welkom waren om hun mening over jongerenthema’s te geven en eventuele 
engagementen kenbaar te maken. Dat laatste was niet evident. Er volgt een natraject 
door de werkgroep jeugd om het geheel bekender te maken en ook nog een open 
oproep te lanceren. Ideeën zijn altijd welkom bij Melanie en Glenn. Het strategisch 
atelier wenst zich hier in de toekomst over te buigen want de niet-verenigde jongeren 
bereiken blijkt al langer een pijnpunt. De werkgroep jeugd en het 
jeugdverenigingsoverleg zullen een standpunt of advies overleveren aan het 
strategisch atelier begin 2022 dat op het atelier wordt besproken.  
 

• Participatief traject met de verenigingen voor de UiTPAS 

Tine Van den Heuvel, coördinator vrije tijd voor Neteland, geeft een toelichting rond 

de UiT-PAS Neteland. De PowerPoint die Tine gebruikt voor uiteenzetting is te vinden 

als bijlage. Het strategisch atelier vrije tijd neemt kennis van de presentatie en wenst 

op dit moment geen formeel advies te schrijven, wel een engagement te geven, en 

hierover na te denken tegen en op 22 november 2021.  

 

• Varia 
o Nick Verhoeven zal afwezig zijn vanaf 29 oktober tot en met 9 januari 2022. Jo 

Spiessens zal in die periode de zaken van het strategisch atelier vrije tijd verder 
opvolgen. 

o Het volgende strategisch atelier vrije tijd vindt plaats op maandag 22 
november 2021 om 19.30 uur in de foyer van ’t Schaliken. Voor deze 
gelegenheid werd het voltallige schepencollege uitgenodigd. Bedoeling is dat 
op dat moment het adviesrapport rond ’t Hof en de interne evaluatie wordt 
overhandigd aan en besproken met het college. Daarnaast wordt er door de 
mensen van Formaat vzw een toelichting gegeven over het traject rond Den 



Tiener. Peter Van Grieken en Tina Van Roy stellen zich kandidaat om een 
rapport toe te lichten aan het bestuur. Ze spreken verder praktisch af met Jo.  

o Het strategisch atelier vrije tijd legde enkele uitdagingen op de tafel om 
binnenkort aan te pakken. Er moet een algemene vergadering georganiseerd 
worden (zie hoger), de verenigingsbevraging na corona moet worden 
uitgewerkt, er moet kennis worden genomen van het adviesrapport van 
Formaat over Den Tiener en de organisatie van de verenigingsavonden moet 
worden opgenomen. De leden beslissen een Doodle op te stellen voor januari 
en in een eerste agendapunt de algemene vergadering te organiseren, de 
volgende agendapunten zijn de onderwerpen van hoger. Het nadenken over 
het luik ‘vrije tijd’ in zijn breedheid wenst het atelier dan later op te nemen. 

 


