Verslag jeugdraad
07/12/2020
Aanwezig: Eve (voorzitter), Manon (ondervoorzitter), Saar (secretaris), Els
(schepen van jeugd), Lisa, Wout en Robbe (KSA), Rik (Scouts Boechout), Mit
en Eline (Gidsen), Vincent en Michiel (Scouts Vremde), Bjoke (onafhankelijk),
Niels (Ja!Wadden)
Verontschuldigd: Boechoutse, Lieselotte

1.

Verwelkoming
●

●

2.

Terugkoppeling cadeau Lieselotte
o Eve is de cadeautjes gaan afgeven aan Lieselotte. Lieselotte en Emma waren er heel
blij mee.
goedkeuring verslag vorige jeugdraad
o Er waren geen opmerkingen, het verslag werd goedgekeurd.

Terugkoppeling gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur
●
●

3.

Het document is nog niet klaar. Dit wordt dus volgende jeugdraad opnieuw besproken.
Het nieuwe reglement zal dus niet in voege gaan op 1 januari.

Terugkoppeling dag van de jeugdbeweging
●

4.

Bij alle verenigingen is de verdeling van de pannenkoeken goed gegaan. Dit was een leuke
vervanging van de dag van de jeugdbeweging in tijden van corona.

Terugkoppeling Sint
●

●

5.

Zaterdag 5 december is de Sint op bezoek geweest in Boechout. Via een live stream konden
de kinderen vragen stellen en tekeningen insturen. Door technische problemen was de
streamingskwalitiet iets minder.
Binnenkort is het ook Drie Koningen. Er wordt nagedacht over een gelijkaardig online
alternatief zoals een online Drie Koningen zangwedstrijd.
o Denk ook met je vereniging na over een eventueel alternatief. Deur aan deur gaan is
verboden.

Studeerplaatsen in de gemeente
●

6.

De gemeente denkt erover na studieplaatsen te voorzien in zaal de Sneppe.
o Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van half negen tot half zes. Op andere
momenten gaan er teveel andere bezigheden door op Sneppenbos.
o Het reglement en reservatiesysteem kan worden hergebruikt van vorige jaren
o Er zijn enkele nadelen
▪ In de Sneppe zijn af en toe sportgeluiden te horen van de sportzaal en
gevechtsportzaal.
▪ De uitgang van de toiletten van de sporters komt uit in zaal de Sneppe.
o Vraag aan de jeugdraad: Is dit een goed idee? Is er nood aan?
▪ Antwoord: De hoge scholen en universiteiten voorzien zelf weinig tot geen
studeerplaatsen. Extra studeerplaatsen in Boechout zouden dus handig zijn.
De geluidshinder kunnen we erbij nemen, het is beter dan niets.

Stavaza skatepark
●

Een eerste brainstormsessie heeft 16 november online plaatsgevonden. Een beperkt publiek
werd uitgenodigd o.b.v. mensen die zich al eerder kandidaat hadden gesteld.

●
●
●

7.

In januari komt een er oproep in o.a. #Boechout Beweegt: hoe ziet jouw droomskatepark
eruit?
Het doel is dat het skatepark klaar is in het voor jaar van 2022. De werken starten normaal
dus in 2021.
Er is nog geen definitieve locatie. Uit de brainstorm kwam als voorstel de Bunderkes (aan de
kant van de Boshoek).
o Het skatepark zal groter worden dan het nu is waardoor de huidige locatie aan de
spoorweg geen optie is.

Subsidies jeugd
●
●
●

8.

De subsidies werden goedgekeurd door het college en worden voor het eind van het jaar
gestort.
Extra subsidies corona: elke vereniging krijgt +30% op de subsidies die je in 2019 hebt
behaald. Dit wordt dit jaar nog mee gestort.
Infrastructuursubsidies
o Kunnen worden gebruikt voor werken aan de lokalen/bouw van nieuwe lokalen.
▪ Elke vereniging kan volgens het reglement maximaal 50% van het totale
budget (12 500 euro) krijgen.
▪ De overschot van dit bedrag kan niet worden overgedragen naar een
volgend jaar.
o Met de jeugdraad vragen we een uitzondering aan van het reglement dat Scouts
Boechout dit jaar 100% van het budget kan krijgen aangezien zij de enige aanvragers
waren en met hun aanvraag van twee jaar geleden eigenlijk te laat waren.
o Let op: de deadline voor het aanvragen van deze infrastructuursubsidies is 31
oktober!

Covid-19
●

●

9.

De laatste gemeenteraad werd uitgebreid besproken over welke Covid-19 subsidies allemaal
beschikt. Deze werd gelivestreamed en is te bekijken op het youtubekanaal van de gemeente
Boechout.
o Er is ook een noodfons beschikbaar voor jeugd, sport en cultuur
▪ Tussenkomst voor ontsmettingsgel
▪ Kinderfluisteraar
▪ ...
o Vraag Manon: Als het tweede jaar op rij gaan verenigingen geen financiële acties
kunnen doen op de kampen te financieren. Is er budget beschikbaar om deze mee te
financieren?
▪ Hiervoor dient onder andere de 30% verhoging van de werkingssubsidies
▪ Extra geld kan worden aangevraagd via de andere toelages maar enkel op
voorwaarde dat het is voor zaken die corona-gerelateerd zijn.
4 november werd door de burgemeester een mail gestuurd naar de jeugdverenigingen met
hierin info omtrent de coronamaatregelen.
o Deze info is nog niet veranderd en blijft nog zeker tot 15 januari geldig.

Ditjes en datjes vanuit de gemeente
●

●

●

Kampen in het speelbos
o In het speelbos werd een kamp gebouwd met levende bomen. Het is niet de
bedoeling dat levende bomen worden afgebroken om kampen te bouwen.
Vuurwerk met oudjaar
o Er is een landelijk verbod op vuurwerk om de hulpdiensten niet extra te belasten. Er
staan hoge boetes op overtredingen.
Brandblusapparaten
o Iedereen heeft de brandblusapparaten binnengebracht maar niet iedereen was op
tijd. Probeer er in het vervolg zeker op te letten.

o

10.

Een apparaat werd afgekeurd, dit werd intussen vervangen.

Ditjes en datjes vanuit de jeugdraad
●
●

●
●

●

●

●

Gidsen
o De verkoop van de ontbijtmanden werden verplaatst.
Scouts
o De marsepeinverkoop is kunnen doorgaan via online bestelling waarna deze
bestellingen aan huis werden geleverd.
De jins van de Scouts en Gidsen Boechout verkopen het Boechouts Blondje.
Scouts vremde
o Verkoop van kerstkaartjes. Deze kunnen onder andere worden besteld via facebook
en instagram.
Ja!Wadden
o De stroopwafel en zeevruchtenverkoop werd net afgerond. Er kon online worden
besteld waarna deze bestellingen aan huis werden geleverd.
Facebook jeugdraad
o Alle nieuwe leden zullen worden toegevoegd aan deze facebookgroep
o De communicatie zal gebeuren via een combinatie mail/facebook.
Eve: kan je ergens een suggestie doen voor zebrapad?
o Meldingen kunnen gebeuren via het meldpunt:
https://www.boechout.be/eloket/meldingsformulier-algemene-meldingen

De volgende jeugdraad vindt plaats op 08/02 om 20u

