Verslag jeugdraad
08/02/2021
Aanwezig: Eve (voorzitter), Manon (ondervoorzitter), Saar (secretaris en
Ja!Wadden), Lieselotte (jeugdconsulent), Els (schepen van jeugd), Rik en
Christophe (Scouts Boechout), Eline en Mit (Gidsen Boechout), Bjoke
(onafhankelijk), Emelie (onafhankelijk), Niels (Ja!Wadden), Lisa (KSA)
Verontschuldigd: Vincent en Michiel (Scouts Vremde)

1.

Verwelkoming
●

2.

Het verslag van vorige jeugdraad wordt goedgekeurd.

Driekoningen online - terugkoppeling
●
●

3.

Er werd een online oproep geplaatst om driekoningenliedjes op te nemen en in te sturen.
Er werden 17 filmpjes met in totaal 35 kinderen ingestuurd. Alle kinderen kregen een grote
snoepzak.

Vaccinatiestrategie voor onze zorgregio
●

●
●

4.

Het vaccinatiecentrum voor eerstelijnszone ZORA waartoe Boechout behoort wordt ingericht
in de AED studio’s in Lint
o Er wordt een plan opgesteld hoe je er makkelijk geraakt (ook een fietsroute).
o Operationeel tot 31 oktober
Iedereen krijgt een uitnodiging (brief, mail en sms) als hij/zij aan de beurt is.
Er worden nog vrijwilligers gezocht
o Je kan laten weten dat je met je vereniging komt helpen
o Er zijn verschillende taken: logistiek, onthaal, (para)medisch, …
o Er is een vrijwilligersvergoeding voorzien
o Inschrijven : https://www.boechout.be/nieuws/vrijwilligers-voor-vaccinatiecentrumgezocht

Skatepark
●
●
●

5.

Er werd een instagrampagina opgericht: @Sk8boechout
Eind van februari wordt een definitieve locatie voor het skatepark vastgelegd.
Er wordt gezocht naar een alternatief voor de skaters tot het nieuwe skatepark klaar is.
o Hiervoor wordt binnenkort samengezeten.
o Nu gaan veel skaters naar de Jan Frans Willemsschool maar deze is hier niet op
voorzien.

Conflict buren Wiebelplein
●

Enkele buren rond het Wiebelplein hebben klachten.
o Ze vinden dat de spelende kinderen te veel lawaai maken (oa roepen op de glijbaan).
▪ Ze willen daarom de grote speeltoren verplaatsen naar een andere locatie in
de gemeente.
o Ook de fonteintjes en de skaters op het plein vinden ze een probleem.

●

●
●

6.

Er is een jaar geprobeerd tot een verzoening te komen. De gemeente heeft verschillende
stappen ondernomen o.a. geluidsmetingen, in dialoog gaan met de skaters, borden om rust
te vragen voor 7u en na 22u. Daarnaast werd ook de Holleweg geknipt en wordt de ‘mond’
van de glijbaan verplaatst zodat deze uitkomt aan de kant van de bib.
De buren zijn hiermee niet tevreden gesteld en willen de gemeente dagvaarden. Deze
dagvaarding werd nog niet ontvangen
Het is niet nodig hier rekening mee te houden als je op het Wiebelplein wil gaan spelen met
je jeugdbeweging.

Evaluatie studeren in de Sneppe
●
●
●

●
●

7.

Er waren veel inschrijvingen.
De Sneppe was een goede locatie maar in normale tijden kan deze niet voor een maand
worden gereserveerd.
Het gebeurde regelmatig dat studenten zich inschreven maar niet kwamen opdagen. Dit was
vorige jaren ook een probleem. Er waren dit jaar echter genoeg plaatsen dus het ging niet
ten koste van anderen.
Er wordt nog gevraagd naar een evaluatie van de studenten.
Voorstel Emelie voor volgende examenperiodes:
o Zou het mogelijk zijn om een systeem op te zetten waar je in real time kan zien
hoeveel plaatsen bezet zijn? Als er dan nog plaats is, zou je zonder inschrijven nog
kunnen langsgaan (of de dag zelf nog kunnen inschrijven).
o Het systeem hangt erg af van wie het studeren komende periodes organiseert.

Covid -19
●
●
●

8.

Hobby’s voor 12 tot 18 jarigen mogen buiten in groepjes van max 10 doorgaan.
Kinderen kiezen 1 hobby
o Elke week wisselen mag maar wordt afgeraden.
Evaluatie
o Timing: het was lastig dat dit midden in de examens werd gelanceerd.
o Het kan lastig zijn om voor elke groep een aparte locatie te vinden.
▪ Scouts Vremde heeft via een oproep op facebook toegang gekregen tot
enkele privévelden.

Ditjes en datjes vanuit de gemeente
●

9.

Update hangjongeren scoutslokaal Van Colenstraat
o Sinds kort terug last van hangjongeren en afval.
▪ Er wordt aan de politie gevraagd om extra te patrouilleren hoewel dit in
principe al een hotspot is.
▪ Er is nog geen consensus of er al dan niet een vuilbak komt.

Ditjes en datjes vanuit de jeugdraad
●
●

Gidsen: de muur aan het weggetje wordt binnenkort afgebroken.
Manon
o Als je oudleiding mee inschakelt door corona: let op want deze zijn niet automatisch
verzekerd.

De volgende jeugdraad vindt plaats op 08/03 om 20u

