
Strategisch atelier vrije tijd  

 
Verslag van de plenaire vergadering van maandag 22 november 2021 om 19.30 uur, zaal ’t Hof. 
 
AANWEZIG: Annemie Rossenbacker, Peter Van Beek, Glenn Van den Bogaert, Tina Van Roy, schepen 
Jan Michielsen, schepen Stefan Verraedt, Joeri Van de Gender, Wim Konings, Peter Van Grieken, Toon 
Vanotterdijk - Formaat vzw 
VERSLAG: Jo Spiessens, participatieambtenaar 
 

• Adviesrapport stadsfeestzaal 
Jo Spiessens, participatieambtenaar, presenteerde aan de hand van een beknopte 
powerpoint een samenvatting van het gelopen traject en de resultaten. Peter Van 
Grieken gaf als lid van het atelier een toelichting over hoe hij (en met uitbreiding het 
volledige atelier) het gelopen traject ervaren had. 
Op de stadswebsite is het rapport samen met alle bijlagen te raadplegen via: 

https://www.herentals.be/strategisch-atelier-vrije-tijd-schrijft-adviesrapport-over-

toekomstige-stadsfeestzaal 

Alle aanwezigen en geïnterneerden voor het participatiemoment kregen ook een mail 

over het rapport en de link naar het artikel.  

 

• Interne evaluatie 
Jo Spiessens, participatieambtenaar, presenteerde aan de hand van een beknopte 

powerpoint een samenvatting van de interne evaluatie en hoe deze tot stand kwam. 

Tina Van Roy gaf als lid van het atelier een toelichting over hoe zij (en met uitbreiding 

het volledige atelier) de werking ervaren had en vroeg ook de aanwezigen schepenen 

naar hun feedback over de werking van het atelier. 

Schepen Stefan Verraedt was positief over de huidige werking en onderstreepte het 

belang van een memorandum dat opgesteld wordt vanuit het atelier voor de volgende 

bestuursploeg. Een aandachtspunt hierbij is om dit memorandum zo breed mogelijk te 

trekken naar de verenigingen toe. 

Schepen Jan Michiels had ook lovende woorden over de werking en het engagement 

van de leden. Hij benadrukte op zijn beurt de vraag om adviezen ook aan de andere 

ateliers af te toetsen om zo tot een breed gedragen eindresultaat te komen. 

Terugkoppelmomenten waarbij adviezen toegelicht worden aan het bestuur werden 

als een meerwaarde ervaren. 

Beide rapporten werden op deze avond officieel toegelicht en ‘overhandigd’ aan het bestuur. In 

de stadskrant van januari verschijn hierover ook een artikel.  

 

• Den Tiener – Traject Formaat 
Toon Vanotterdijk - Formaat vzw gaf toelichting bij het onderzoeksrapport en de 

resultaten van het traject. 

 

Dit document is het eindrapport van een onderzoekstraject dat Formaat in opdracht 

van gemeente Herentals en dienst vrije tijd liep. Het tracht een antwoord te bieden op 

een probleemstelling die door de gemeente werd aangebracht, met name: 

De gemeentelijke zaal ‘t Hof in Herentals wordt afgebroken en opnieuw 

heropgebouwd. De werking van jeugdhuis Den Tiener zit mee in het huidige gebouw 

van ’t Hof. Welke infrastructuur is er nodig om er voor te zorgen dan JH Tiener in onze 

https://www.herentals.be/strategisch-atelier-vrije-tijd-schrijft-adviesrapport-over-toekomstige-stadsfeestzaal
https://www.herentals.be/strategisch-atelier-vrije-tijd-schrijft-adviesrapport-over-toekomstige-stadsfeestzaal


gemeente een sterke werking kan blijven? Is deze infrastructuur verbonden aan de 

nieuwbouw van ’t Hof of niet? 

In dit rapport geven we een getrouwe naslag van het traject dat we samen met het 

bestuur van JH Tiener hebben gelopen. We geven de dromen, idealen en ideeën van 

de jonge bestuurders mee, en voegen onze eigen adviezen als ondersteuners toe aan 

dit verhaal. We zijn er zelf van overtuigd dat deze noden en behoeftes grondig gestaafd 

zijn aan de realiteit èn een haalbare kaart vormen binnen de verbouwing van ’t Hof 

zoals voorzien door de gemeente Herentals. We hopen dan ook dat de geformuleerde 

ideeën, adviezen en acties een plek krijgen in het uiteindelijke plan en 

de gerealiseerde nieuwbouw. 

 

Daarnaast gaf Toon ook meer uitleg over de belangrijkste resultaten van het 

begeleidingstraject dat Formaat in opdracht van stad Herentals uitvoerde. De opdracht 

draait rond vier grote kernvragen. Op basis van een uitgebreid onderzoekstraject, 

samen met de jongeren van JH Tiener, komen we tot deze kernachtige conclusies. Het 

verdient absolute aanbeveling om dit document te lezen in combinatie met het 

uitgebreide onderzoeksrapport. 


