Jeugdraad 17 februari 2020
Aanwezig: Eline en Mit (gidsen Boechout), Rik en Christophe ( scouts
Boechout), Eve (ondervoorzitter), Tommy (onafhankelijke), Els (schepen van
jeugd), Nestor en Lisa (KSA), Jonathan en Manon (scouts Vremde), Emma
(onafhankelijke), Saar en Niels (JaWadden), Lawrence en Thomas (de
Boechoutse), Lieselotte (jeugdconsulent)
Verontschuldigd: Lotte

1.

Verwelkoming en kindertalentenfluisteraar









2.

Anke van Oevelen- kindertalentenfluisteraar
Infoavond op 10 maart in zaal Vooruit en vanaf volgend schooljaar een opleiding voor onder
andere jeugdwerkers
Ze heeft een speurneus voor talenten  wat kunnen mensen van nature uit goed? Aandacht
voor wat we wel kunnen, het positieve
Project kindertalentenfluisteraar. Iedereen die met kinderen werkt, kan de opleiding volgen
3 dagen waarin denken over talenten centraal staat om gesprekken met kinderen aan te
kaarten. Wat schuilt er achter het gedrag van een kind  goed voor de groepsdynamiek
Groep van maximum 20 deelnemers
De gemeente steunt dit project en komt tussen bij de kosten
Opmerking vanuit de jeugdraad: opleidingsdagen doorheen de week zijn moeilijker.
Suggestie om dit in het weekend te laten doorgaan of verspreiden over avonden

Terugkoppeling vorig verslag



Nummer actie Mooimakers: 015 28 41 56 of dienst omgeving: 03 460 06 38
Aanwezigheid jeugdraad op milieuraad
o Bezig met klimaat, heraanleg van Groenstraat
o Is wel interessant om te volgen. Aanwezigheid jeugdraad vinden ze heel
leuk maar momenteel wordt de jeugdraad nog niet echt betrokken
o Vraag: wat met de dreef?
Antwoord Els: De dreef heeft 2 privé eigenaars, deze maken zich samen
met de gemeente zorgen over de veiligheid van dit beschermd
landschap. Daarnaast is er een problematiek van de NATO:
kerosinepijpleiding die door de dreef loopt en te dicht bij het
wortelgestel van de bomen komt. Bij schade aan deze leiding door
wortelinggroei, zijn de eigenaars aansprakelijk.
Het gemeentebestuur is op vraag van de eigenaars gestart met een
overleg met alle partners, de NATO, het Agentschap Onroerend Erfgoed
Antwerpen, het Agentschap Natuur en Bos, de
noodplanningsambtenaren van de dienst Omgeving en de gemeente
Boechout.



3.

Voor het gemeentebestuur en de eigenaren is het heel belangrijk om op
deze plek een dreef met dubbele bomenrij te bewaren, voor de volgende
100 jaar en hopelijk nog langer.
Maar ook het gemeentebestuur heeft kennis genomen van het feit dat
de staat van de huidige bomen verre van optimaal is en de houdbaarheid
van de dreef stilaan verstreken is. Ofwel zal de dreef afgesloten worden
voor publiek, zoals de laatste weken met veel wind telkens het geval
was, ofwel moet de dreef terug veiliger worden. De dreef afsluiten wil
men niet.
De gemeente is kennis gesteld dat de eigenaar van de Holleweg een
omgevingsvergunning zal aanvragen voor het vellen van de bomen in de
Holleweg en de heraanplant van een nieuwe dreef. De eigenaar van het
niet verharde deel van de dreef dient voorlopig geen aanvraag in. Het is
immers nog niet zeker of er een vergunning voor het rooien van de
bomen zal verleend worden.
Aanwezigheid jeugdraad op ‘ik kies voor advies’
o Vergadering rond hervorming van de adviesraden
o Wordt vervolgd

Acties en evenementen




Buitenspeeldag
o We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Deze zijn heel belangrijk
voor deze dag. Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en je kan
aangeven op je werkingssubsidies dat je deelnam aan een gemeentelijke
activiteit. Er zijn verschillende mogelijkheden, laat ons weten wat jou het
beste past.
 Type A: je werkt van 10 tot 17 uur en helpt mee met de opbouw
en tijdens de namiddagactiviteiten.
 Type B: je werkt van 14 tot 20 uur en helpt mee tijdens de
namiddagactiviteiten en met de afbraak.
 Type C: je werkt een paar uren bv. je begeleidt een activiteit van
14-17 uur (=duur Buitenspeeldag)
o Verenigingen die een activiteit willen voorzien of een eetstand willen
voorzien
o Je dient 17 jaar te zijn om een vrijwilligerscontract te krijgen
o Interesse: jeugd@boechout.be
Boechout Trailt
o Zondag 10 mei 2020
o Op zoek naar vrijwilligers. Taken zijn o.a.
 De meeste vrijwilligers staan aan een gebouw en zorgen ervoor
dat de deelnemers in de juiste richting lopen
 Aankomst bemannen

 Inschrijvingenpost mee bemannen
o Uren worden nog bekeken maar ongeveer van 8.30 tot 13.30 a 14 uur
o Vrijwilligersvergoeding
o Interesse  mail naar jeugd@boechout.be
Roefeldag
o Zal doorgaan op 23 mei 2020
o Voor die dag zijn er vrijwilligers nodig: begeleiden van een shift (te voet
of met auto naar een plaats brengen, al dan niet ter plaatste blijven). Je
kan dus ook de kindjes even afzetten en een uurtje later ze terug komen
ophalen. Je bent niet verplicht een hele dag te blijven, alle hulp is
welkom!
o Ook voor de organisatie is er hulp nodig, o.a. lay-out van het boekje
o Interesse  mail naar jeugd@boechout.be
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Goedkeuring subsidies
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Infrastructuursubsidie scouts Boechout
Unaniem goedgekeurd

Project wegwerpbekers
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Vanaf 1 januari verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken op
evenementen
Met de gemeente aan het bekijken of drankenleverancier van Sportpark
Sneppenbos zelf de bekers kan voorzien
Momenteel is de gemeente bezig met een samenwerking met Igean, zodat
verenigingen bij Igean herbruikbare bekers zouden kunnen huren.
Vraagje: is verbod ook geldig op kartonnen bekers?

Ditjes en datjes vanuit de gemeente





6.

Nieuwe megafoon met nieuwe functies zoals USB
Kampvervoer: vanuit de gemeente is er een bedrag vastgesteld voor het
kampvervoer. Dit bedrag werd de afgelopen jaren overschreden. Vanaf
aanvragen 2020 zal dit gebudgetteerde bedrag niet meer overgeschreden
worden en zal er een verdeelsleutel komen. Het kan dus zijn dat je als
vereniging een kleine bijdrage zal moeten voorzien.
Vraag bekers Vremde: zou het interessant zijn om samen met de verenigingen
een aankoop te doen voor de kleinere evenementen? Er is bijvoorbeeld een
groepsaankoop mogelijk bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo kunnen de
kosten verdeeld worden en zijn er voor de kleinere activiteiten ook bekers
aanwezig  leden jeugdraad nemen het mee naar hun overleg en er zal op
de volgende jeugdraad op terug gekomen worden.

Ditjes en datjes vanuit de jeugdraad




















Lisa: wat zal er gebeuren met lokaal JRK nu zij er niet meer zitten? Wij kunnen dat lokaal
gebruiken  Sgola verhuurt dit lokaal aan het Rode Kruis. Je kan steeds informeren bij
Sgola (sgol@val.be)
Gidsen Boechout: 3,4 en 5 april  gidsenfeesten
o 3 april: kidsfuif, jeugdfuif
o 4 april: volwassenfuif
o 5 april: paella eten
Scouts Boechout: vuilbakken bij lokaal scouts achter Belfius  Els volgt dit op
De Boechoutse: back in time-td  vrijdag 21/2 @Sportpark Sneppenbos
De Boechoutse : bal  20 maart @ Hof Van Reyen
Scouts Vremde: bij de districtsraad mogen dc’s en groepsleiding gratis naar feestjes van
jeugdverenigingen. Is het misschien een idee om dit ook bij de jeugdraad te doen? Leden
van de jeugdraad zouden dan toegang krijgen tot feestjes  iedereen neemt het mee
naar hun eigen overleg en volgende jeugdraad koppelen we terug
Manon: kadervormingssubsidies  alle info op https://www.boechout.be/vrijetijd/jeugd/subsidie-kadervorming-jeugd  De cursus moet minimum 6 uren vorming
omvatten of het inschrijvingsgeld moet meer dan 50€ bedragen.
Manon: iemand van scouts Vremde woont in Lier. Kan ze terugbetaling krijgen van de
gemeente Boechout?  neen, enkel inwoners van Boechout en Vremde
Scouts Vremde: er zijn 2 scoutsen binnen het district geweest die een serieuze boete
hebben gekregen omwille van het gebruiken van afbeeldingen van google  gebruik
afbeeldingen van sites waarvan je afbeeldingen mag gebruiken 
https://www.mediahelpdesk.be/vraag/7-websites-met-fotos-die-je-gratis-mag-gebruiken
Scouts Vremde: 21 maart dropping in Vremde van 5 uur €3 leden van de scouts en €5
voor niet-leden van de scouts  https://www.facebook.com/events/374377926571042/
Scouts Vremde: zijn er subsidies voor busvervoer  neen
Eve: op de jeugdraad van november werd de vraag gesteld of er een onderzoek naar een
KLJ in Vremde zou gestart mogen worden. is hier nog contact over geweest?  neen
Eve: is al contact opgenomen met de jeugdraad van Hove ivm Frijthout?  neen, Lotte
zal dit opvolgen.

De volgende jeugdraad gaat door op 9 maart bij KSA
We starten om 20u00.

