
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

1 februari 2017 
20u 
Markt 3 

 
Aanwezig: 
Jeugdhuis:  Stan Van Peborgh, Alex Balus 
KLJ jongens en meisjes: Margot Ceulemans 
De Tofkes: An Van Lommen 
Scouts Berlaar: Simon Martens 
Gidsen Berlaar: Lot De Meester, Leen Lemmens 
Dance Feeling: Tinneke Meuris, Rita Blommaers  
Nathan Rijnders (voorzitter)  
De Zolder: Bea De Meyer 
Brend Van Ransbeeck 
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Walter Horemans (burgemeester) 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 
Verontschuldigd:   
De Tofkes: Katelijne Van Den Berghe 
Chiro Heikant: Yara Heylen 
Berlaarse Ballesschool 
KLJ jongens en meisjes: Mattía Furfari, Illias Issaev 
Gidsen Berlaar: Wenke Coppens 
Scouts Berlaar: Dries Vermeulen 
 
 
 

1. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. GAS-reglement 
Het GAS-reglement moet in Berlaar zeer weinig gebruikt worden, er worden bijna geen boetes 
uitgeschreven.  Het werd destijds in het leven geroepen om seponering van de zogenaamde kleine 
misdrijven te vermijden. 
 
Enkele jaren geleden werd de mogelijkheid geboden aan gemeenten om in hun GAS-reglement de 
ondergrens van toepasbaarheid van 16 naar 14 jaar te veranderen.  Dit is toen besproken op de 



jeugdraad en werd niet als een probleem gezien.  Momenteel ligt het aangepaste GAS-reglement ter 
advies voor aan de jeugdraad.  De leeftijdsgrens van 14 jaar werd maar in 2 artikels toegepast; nl. 
artikel 122 en 283bis. Het reglement werd ook al op de jeugdraad van Heist op den Berg besproken.  
Daar willen ze ijveren voor het behouden van de grens van 16 jaar. 
 
De integrale tekst vind je in bijlage.  De gearceerde tekst is gewijzigd tegenover het huidig reglement. 
De burgemeester licht de aanpassingen met betrekking tot jeugd toe: 
 
Titel 3: De openbare veiligheid en vlotte doorgang 
 In artikel 92 omtrent toestemming aanvragen voor bijeenkomsten en vermakelijkheden in 

open lucht werden de zoektochten geschrapt 
• Artikel 92. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de 

burgemeester stoeten, processies, optochten, zoektochten, betogingen en in het algemeen 
bijeenkomsten en vermakelijkheden in open lucht te houden.  

 Artikel 100 bijvoeging dat men zichzelf of anderen niet in gevaar mag brengen 
• Artikel 100. Behoudens toestemming van de burgemeester is het verboden te klimmen op of 

over afsluitingen of kunstwerken of op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften 
verboden is. Het is eveneens verboden te klimmen op andere voorwerpen of constructies op 
een manier waarop men zichzelf of een ander effectief in gevaar brengt.  

 Artikel 102 bijvoeging, verduidelijking dat spelen in de openbare ruimte toegelaten is 
• Artikel 102. Spelen in de openbare ruimte is toegelaten. Enkel die spelen, die klaarblijkelijk 

door de aard van het spel of de omstandigheden waarin het spel gespeeld wordt, gevaarlijk 
zijn voor goederen of de gebruikers van de openbare ruimte, zijn verboden, in het bijzonder 
op de openbare weg.  

 Artikel 103 i.v.m. bedelen : openbare weg werd vervangen door openbare ruimte en 
schrapping van de bepaling dat het verboden is aan te bellen aan woningen om een 
aalmoes te vragen. 

• Artikel 103. Het is verboden zowel in de openbare ruimte op de openbare weg als in elke voor 
het publiek toegankelijke plaats:  

- te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van 
voorbijgangers;  

- door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en ander verkeer te 
hinderen of belemmeren.  

- Het is tevens verboden aan woningen aan te bellen of te kloppen met het doel een 
aalmoes te bekomen.  

 Artikel 122 inzake gebruik en verkoop van alcohol wordt voorgesteld om deze bepaling toe 
te passen op personen vanaf de leeftijd van 14 jaar 

• Artikel 122. Het is verboden om tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens alcoholhoudende 
drank (gedistilleerde of gegiste drank al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken op de 
openbare weg en in de groene ruimten van het openbaar domein, uitgezonderd op de 
terrassen of op andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel.  
Het bezit van geopende flessen of andere verpakkingen die alcoholhoudende drank bevatten, 
wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.  
Deze bepaling is geldig voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar.  

 In artikel 140 wordt toegevoegd dat de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten 
zijn voorbehouden niet mogen gebruikt worden voor andere doeleinden 

• Afdeling 9. Ongepast gebruik van speeltoestellen.  
Artikel 140. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke 
speelterreinen of speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid niet in 
het gedrang komt.  
De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt 
worden voor andere doeleinden.  
Ouder(s) of personen aan wiens hoede kinderen zijn toevertrouwd dienen er steeds voor te 
zorgen dat zij kinderen onder de zeven jaar vergezellen wanneer deze gebruik maken van 
speeltoestellen.  
Ouder(s) of personen aan wiens hoede kinderen zijn toevertrouwd dienen er steeds voor te 
zorgen dat zij het gebruik van speeltuigen in de speelruimten door de aan hen toevertrouwde 
jongeren ouder dan 14 jaar niet toelaten, behoudens uitzonderingen ter plaatse vermeld.  



Zijn tevens in overtreding de meerderjarigen die gebruik maken van speeltuigen en deze 
bepaling niet naleven.  

 
Titel 5 – Diverse bepalingen 

• Toevoeging Afdeling 8 : jongerenproces-verbaal : jongeren die opgeroepen worden voor een 
verkeersles in het kader van een jongerenproces-verbaal en die na de derde oproep niet 
hebben deelgenomen aan deze verkeersles, kunnen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie. Deze bepaling is geldig vanaf de leeftijd van 14 jaar. 

 
Titel 6 Procedure en slotbepalingen 

• Artikel 285 toevoeging : een administratieve geldboete die maximaal 75 euro bedraagt 
voor jongeren tussen 14 en 16 jaar voor overtredingen omschreven in de artikels 122 en 
283bis. 

- Artikel 285. Tenzij de wet of het decreet andere strafbepalingen voorziet, kan elke overtreding 
van dit algemeen politiereglement, overeenkomstig met de wet van 24 juni 2013, bestraft 
worden met:  
- een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de 

overtreder minderjarig of meerderjarig is  
- een administratieve geldboete die maximaal 75 euro bedraagt voor jongeren tussen 14 

en 16 jaar voor overtredingen omschreven in artikels 122 en 283bis.  
- de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of 

vergunning  
- de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of 

vergunning  
- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete kunnen worden opgelegd:  
- de gemeenschapsdienst zoals bepaald in artikel 4, §2, 1° van de wet van 24 juni 2013, 

gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder 
ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);  

- de lokale bemiddeling zoals bepaald in artikel 4, §2, 2° van de wet van 24 juni 2013, 
gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, 
door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of 
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.  

 
De lichte gemengde inbreuken 

• Het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt 
Afdeling 8. Vermommingen.(gemengde inbreuk GAS 2 )  
- Artikel 137. Behoudens andersluidende wetsbepalingen is het verboden zich in de voor 

het publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk 
bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is.  
Bij overtreding kan een straf bepaald in het strafwetboek (art. 563bis SWB) of een 
administratieve geldboete van maximum 350 euro worden opgelegd.  

- Artikel 138. Het verbod zoals omschreven in artikel 137 geldt echter niet voor hen die zich 
in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of 
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens 
arbeidsreglementen of voor feestactiviteiten zoals carnaval, processies, georganiseerde 
stoeten, Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerstman, Halloween, Driekoningen of andere 
feestactiviteiten die door de gemeenteraad in een aparte politieverordening worden 
bepaald.  

 
Bespreking 
Sommige regels zouden nog eens in de scholen herhaald mogen worden.  Dat gaat dan bijvoorbeeld 
over het niet over de wekelijkse markt rijden met de fiets.  Margot die naar het Heilig Hart van Maria 
gaat zegt dat dat wel aan het begin van het schooljaar herhaald wordt.  
 
Het jongerenprocesverbaal is aangepast om het afdwingbaar te maken.  De jeugdraad vind het goed 
dat dit werd ingevoerd, vooral omdat het pas ingaat vanaf de derde keer niet aanwezig. 



  
De jeugdraad vindt het heel positief dat het reglement letterlijk vermeldt dat er mag gespeeld 
worden in openbare ruimte.  Ook de andere aanpassingen worden goedgekeurd.  De jeugdraad 
geeft bijgevolg een positief advies over de aanpassingen in het GAS-reglement. 
 

3. Investeringssubsidie  
Tot op heden deed geen enkele jeugd- of sportvereniging een aanvraag in het kader van het 
reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen voor 
aankoop van een gebouw, nieuwbouw- of verbouwingsplannen van jeugd- en sportinfrastructuur dat 
in de gemeenteraad van 16 oktober 2012 werd goedgekeurd.  De voorwaarden uit het reglement 
blijken voor jeugdverenigingen onhaalbaar. 
 
Vooral de voorwaarde rond de borgstelling is voor de jeugdverenigingen onmogelijk. 
 
Om de jeugdverenigingen toch te ondersteunen bij hun investeringsplannen wordt dit nieuwe 
reglement investeringssubsidie jeugdlokalen voorgesteld.  De belangrijkste punten: 

• er moet een recht van opstal of een erfpachtovereenkomst tussen de eigenaar en de 
jeugdvereniging geldend zijn; 

• de jeugdvereniging kan slechts de helft van zijn investering als subsidie krijgen met daarbij 
een max. van 100.000 euro ; 

• de subsidie kan voor een bepaald aantal jaren bekomen worden.  Na die periode mag een 
nieuw dossier ingediend worden; 

• de modaliteiten gelden per locatie wat wil zeggen dat verenigingen met 2 werkingen voor elk 
gebouw een dossier mogen indienen als die gebouwen op verschillende adressen liggen; 

• volgende werken komen in aanmerking: investeringswerken, uitbreidingswerken, 
moderniseringswerken, nieuwbouw, aankoop gebouw of grond, (brand)veiligheidswerken, 
toegankelijkheidswerken, omgevingswerken, aankoop inbouwkeukentoestellen; 

• de subsidie wordt uitbetaald op basis van voorgelegde facturen; 
• er moet op het moment van de goedkeuring van het subsidiedossier een akkoord zijn tussen 

het schepencollege en de vereniging over het gebruik van het betreffende lokaal door de 
diensten van de gemeente. 

 
Dit reglement wordt positief onthaald door de jeugdraad. 

 
4. Begraafplaats 

Het kerkhof van het centrum krijgt een aangepaste functie.  Er zijn werken aan de gang waarbij een 
deel van de graven werd weggehaald, bloemenweides en groenzones worden aangelegd.  Het 
kerkhof zal volgende onderverdelingen kennen: waardevolle historische graven, bloemenweide, 
kindvriendelijke tuin, herdenkingsmonument, tuin van herinnering, vitamienentuin/pluktuin. 
 
De graven die je nu nog ziet zijn gekochte graven, er zijn erbij die eeuwig zullen blijven liggen.  Het 
ontwerp is ook in functie van het onderhoud opgemaakt.  Zo mag de gemeente niet meer sproeien 
tegen onkruid waardoor alternatieven moeten gevonden worden.   Het dodenhuisje zal op termijn 
ook gerenoveerd worden.  
 
Input van de jeugdraad: 

• Fietsrek voorzien 
• Toilet blijkt ook heel nodig 
• Meer dan 1 ingang (evt. via de Itegembaan, maar dit is geen openbare weg) 
• Niveauverschillen geven speelimpulsen 



• Veel banken, ook op de weg, onderweg, bij de paden 
• klimboom 

 
Welke termijn?  Tegen Allerheiligen 2017 zou het concept zichtbaar moeten worden. 
 

5. Varia 
1. uitleendienst 
De KLJ haalt aan dat de uren waarop materialen opgehaald en teruggebracht kunnen worden niet 
realistisch zijn voor studenten.  Het mag niet de bedoeling zijn om er telkens (groot)-ouders mee te 
belasten.  Er wordt gevraagd om materialen ook op vrijdag, tegen 18u te kunnen komen halen of het 
toe te laten dat materiaal voor een weekend bijvoorbeeld van woensdag tot woensdag kunnen 
uitgeleend worden. 
De burgemeester licht toe dat de aanpassingen aan het reglement er zijn gekomen om de 
personeelskost te beperken.  Er werden heel veel personeelsuren gestoken in het 
brengen/halen/controleren van materialen.  Nu is er telkens iemand met kennis van zake aanwezig 
op de momenten dat je materiaal brengt/afhaalt.  Het materiaal wordt onmiddellijk gecontroleerd.  
Alle materialen werden ook gegroepeerd en het systeem is rechtlijniger.   
Er komt een evaluatie van het systeem en deze opmerking zal daarin meegenomen worden. 
 
2. Jeugdhuis 
Alex vraagt of zij een overdekt terras mogen maken aan hun lokaal.  Zij zullen de vraag op mail zetten 
zodat dit kan besproken worden met de bevoegde ambtenaar.   
 
4. Opvolging veranderingen pastorijstraat/markt/schoolomgeving  
Een hele tijd geleden heeft de jeugdraad samen met andere raden advies uitgebracht over de 
plannen van de Pastorijstraat, Schoolomgeving en de Markt.  Binnenkort komt er een terugkoppeling 
van de plannen.  Wie wil de jeugdraad vertegenwoordigen in deze werkgroep?  Jongeren vinden 
verkeersveiligheid en fietsen belangrijk.  Dat komt uit elke enquête of bevraging die gebeurt.  
Daarom is het belangrijk om als jeugdraad de stem van de jongeren te vertegenwoordigen. 
Nathan en Brend zullen dit opvolgen. 
 
 
6. Kerstshopping  
De Kerstshopping wordt door alle verenigingen heel goed geëvalueerd.  Misschien mocht het wel wat 
langer duren want verschillende verenigingen hebben veel mensen moeten wegsturen aan’t einde.  
Is het mogelijk om bijvoorbeeld de straat wel terug open te stellen, maar de kraampjes op het plein 
nog te laten staan?  Er is ook een voorstel om de jeugdverenigingen  samen zetten in een soort 
“jeugddorp” waar de jeugdraad dan voor een rode draad zorgt. 
We nemen dit volgend jaar terug op. 
 
7. Voorbestaan jeugdhuis 
We plannen een bespreking hierover op de jeugdraad van april die in het jeugdhuis doorgaat. 
 
8. Vrijwilligersfeest nieuwe datum 
Het vrijwilligersfeest is verzet naar 22 april en zal in de toekomst telkens op de 4e vrijdag van 
september plaatsvinden. 
 

6.  Rondgang 
Wanneer Wat Wie Waar 
3 februari Optreden met 

voorverkoopkaarten 
jeugdhuis jeugdhuis 



GestapoKnalMuziek 
12 februari pensenkermis chiro Familia 
16 februari Jeugdraad Gemeente Markt 3 
17 februari Kwis Scouts Pz 
26 februari Comme chez klj KLJ parochiezaal 
5 maart Smartphoneproject Gemeente/Scout/KLJ School Centrum 
7 april Drum ‘n base jeugdhuis parochiezaal 
14 en 15 april Dansshow dancefeeling Schalieke in Herentals 
30 april Heksenmarkt De zolder Stationsstraat 81 
15 april Scoutsfuif Scouts parochiezaal 
20 april Jeugdraad Gemeente Jeugdhuis 
30 april Pinkserfuif Chiro Tent eigen terrein 
22 september vrijwilligersfeest Gemeente Sporthal  
 


