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1. Vorig verslag

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

2. De toekomst van de jeugdraad

Vorige vergadering was er aangegeven om eens na te denken over de manier waarop onze jeugdraad
werkt. Willen we het anders? Kan het anders?
De vergadering vindt het concept van de jeugdraadvergaderingen goed in zijn huidige vorm. Er
hoeven geen vergaderingen doorgevoerd te worden.

3. mening van de jeugdraad over verschillende punten
a. omgevingsanalyse (MJP)

kader
Voor 2014 maakte de jeugddienst en de jeugdraad elke 3 jaar een jeugdbeleidsplan. Er bestond ook
een cultuurbeleidsplan, een sportbeleidsplan,… Sinds 2014 zijn alle plannen opgenomen in een
meerjarenplan voor de gemeente. Dat plan loopt 6 jaar – dus tot en met 2019 - en bevat alles wat de
gemeente doet of zal doen op alle beleidsdomeinen. In Berlaar zijn we gestart met de voorbereiding
van het nieuwe meerjarenplan dat ingaat in 2020. Het eerste stuk van zo’n plan is de
omgevingsanalyse. Zo’n analyse bevat het “nu” van de gemeente, een omgevingsschets en de
evoluties en krachtlijnen die nu belangrijk zijn. Om dit op te maken werden er reeds verschillen
bevragingen gehouden. Zo kon je bijvoorbeeld naar de Burgerbabbels gaan. De denkoefening van
de burgerbabbel gaan wij hier met de jeugdraad ook doen.
Hoe zie jij Berlaar?
• Veranderend uitzicht door grote nieuwbouwprojecten, het oude verdwijnt, bang voor alle
plannen
• Het is een dorp waar veel gewerkt wordt aan het samenhorigheidsgevoel, er is een grote
sociale cohesie
• Gezellig, de kiosk is daar een belangrijk gebouw bij, dat straalt sfeer en gezelligheid uit.
• Berlaar is mooi, denk aan Gestel, dat is heel uniek.
• Er is veel groen.
• Er zijn veel winkels, genoeg keuze, met uitzondering van kledingwinkels
• Alles is op fietsafstand
• We missen een jongerencafé: een poolcafé of een bowlingzaal
• Het aantal cafés is bedroevend, het zijn eerder stamcafés die niet open staan voor nieuwe
mensen.
• Het is druk in de dorpskern, met ingewikkelde kruispunten zoals het punt aan de ING-bank
• Er zijn genoeg verenigingen en jeugdverenigingen, voor elk wat wils
• Er is ook genoeg te doen, genoeg initiatieven en genoeg evenementen.
Tendensen: Wat heb je in Berlaar de afgelopen 5, 10, 15 jaren zien veranderen?
• De KMO-zone
• Het uitzicht is veranderd door de vele nieuwbouwprojecten
• Stationsplein is mooi veranderd
• De toegankelijkheid van het gemeentehuis is veranderd. De meningen hierover zijn
verschillend bij de leden van de jeugdraad. Sommigen vinden het lastig dat er een afspraak
moet gemaakt worden. Anderen zien er ook het nut van in. Er is bezorgdheid voor de
persoonlijk onthaal van het gemeentehuis.
• De sociale cohesie is gegroeid door het uitgebreid aantal evenementen en initiatieven
Bedreigingen: Waar moet Berlaar voor oppassen?
• Dat het mooi karakter van de gemeente niet verdwijnt.
• Dat de gemeente minder toegankelijk wordt door het invoeren van het afsprakensysteem.
Nummertjes in het gemeentehuis van een kleine gemeente als Berlaar moeten niet.
Sterktes
• Kiosk
• Winkels
• Het jeugdhuis
• Afwisseling in uitzicht

•
•
•
•
•

Groen, open ruimtes
Niet te drukke kern
Charmante kappelletjes
Genoeg winkels
Trage wegen

Zwaktes
• Dure belastingen
• Geen deftige evenementenzaal, de parochiealen zijn niet voldoende
• Veel nieuwe wijken, veel instoom
• Open velden die niet volgebouwd mogen worden
• Te weinig deftige fietspaden
• Weinig vuilbakken en zitbanken langs de wegen
• Gemis aan openbaar toilet en geen toilet voor kinderen met een beperking
Als Berlaar mag dromen, wat moet het dan eerst aanpakken?
• De terrassen op de openbare wegen
• Bowling- en/of poolcafé
• Fietspaden
• Drukte in het dorp
• Lichten op file te voorkomen
• Duidelijkheid aan het fietspad aan ING
• zwembad

b. Sportcomplex

Er komt een nieuw sportcomplex aan de Doelvelden. Ter vervanging van de sporthal aan de
Pastorijstraat. Nieuw is dat er ook een polyvalante ruimte komt en dat het jeugdhuis er onderdak
krijgt.
Als je denkt aan een nieuw sportcomplex. Welke vragen roept dat dan op? Ken je vergelijkbare
projecten? Wat vinden jullie belangrijk?
•
•
•
•
•
•

Mag er gefuifd worden in de polyvalente ruimte?
Voldoende parking voorzien
Voldoende fietsrekken voorzien, bij voorkeur overdekt
Het zou een gemiste kans zijn mocht er geen evenementenzaal in dit complex opgenomen
worden .
Wat zijn de plannen met Stapveld?
Het moet groot genoeg zijn. Momenteel zou er geen plaats zijn voor Dancestudio

Er is een gelijkaardig complex in Puurs. Daar is er bij de inrichting van de sporthal gedacht aan de
evenementen die er ook kunnen doorgaan.

c. Natuurspeelplaats speelplein kriebels
Het terrein aan speelplein Kriebels wordt volledig heringericht. Wat vinden jullie belangrijk?
• Iets voor pubers voorzien
• Nachtslot
• Genoeg verlichting
• Toezicht?

•

Openstellen van de toiletten, ook een toilet voor mensen met een beperking

Delegatie van de jeugdraad die hier verder over wil denken: Brent, Illias, Wenke, Dries

4. Fiscale attesten

Ouders kunnen aan jullie een fiscaal attest vragen voor:
• Kampgeld en weekendgeld (geen lidgeld)
• Voor elk kind onder de 12 jaar
Ouders kunnen dit attest bij hun belastingen steken
Wat moeten jullie als vereniging doen?
1. het attest invullen
2. Het attest aan de ouders bezorgen (verplicht als de ouders er naar vragen)
Van de gemeente krijg je het attest in zoveel exemplaren als je wil. Dus vraag ernaar!

5. Erkenning jeugdverenigingen

Vorige vergadering heeft de jeugdraad een advies uitgebracht rond het erkenningsreglement
jeugdverenigingen. Toen is gezegd dat de jeugdwerking van een cultuur- of sportverengingen ook
erkend mag worden als jeugdvereniging als er zekerheid is dat dezelfde werking niet dubbel
gesubsidieerd wordt.
Het college heeft dat advies niet gevolgd. Een vereniging mag maar door 1 subsidiereglement
werkingssubsidies krijgen.
Binnenkort moeten alle jeugdverenigingen een erkenningsaanvraag binnen brengen. Hou je mailbox
hiervoor in’t oog.
Het definitieve reglement vind je op de website.

6. Evaluaties

kerkstshopping
Positief:
• Veilig
• Gezellig
• Gezellig
• Veilig
• Goede afspraken vooraf
• Entertaining/animatie
• Vuurkorven
• Gezellige sfeer spijtig dat er niet meer te doen is op de kiosk tijdens de avond
• Veel bekijks tijdens de dansen
• Plaats
• Zangkoor dat langs komt
Negatief:
• Veel lege plekken
• Stoken met hout
• Rare opstelling jeugdverenigingen
• Jeugddorp: slijk en minder inkomsten, springkasteel met ingang langs de straat en niet naar
het jeugddorp
• Voor de dansers; ruwe en vuile ondergrond van de kiosk, we zijn daar een week op voorhand
gaan oefenen tussen de frieten

•

communicatie

Plusparty
Positief:
• Zeer veel tevreden mensen
• Goede organisatie
• positief
• Bakken sfeer
• Goede organisatie
Negatief:
• niets

7. Bezoek - Vuurland

Chiro nationaal organiseert een techniekenweekend rond werken met Vuur. Dit zal doorgaan in
Berlaar Heikant. Daan Cuypers trekt dit project.

8. Varia

Erfgoeddag: 22/4/2018
Tentoostelling in WZC St Augustinus (Legrellestraat 39) over de noodzaak van handwerk vroeger.
Misschien kunnen jullie hier een bezoekje aan brengen met jullie leden?
Smartphoneproject
Is er interesse om nog een eens een Smartphone-namiddag met de senioren terug te organiseren?
De scouts wil dat zeker doen. Klj en chiro infomeren bij hun leiding. Het zou gaan over 1.30 uur, in
het voorjaar. We beginnen best om 14.30 uur
Volgende vergadering bepalen we een datum.
Doorbriefen info jeugdraad
We zullen een Facebookgroep oprichten zodat de info die op de jeugdraad gezegd word snel terug te
vinden is. Er hoort geen reclame thuis op deze groep.
Quondam-vrijwilligers
In het pinksterweekend: 19 en 20 mei vindt het grootse riddertornooi in de Lage Landen met veel
doe-activiteiten terug plaats in Berlaar. Het gaat al over de 7e editie. De organisatie doet graag
beroep op verenigingen om vrijwilliger te zijn (met vergoeding) bij de opbouw, op de dag zelf of bij
de afbraak. Jaarlijks zijn er 150 personen actief. Je kan je engageren voor een hele dag (25 euro) of
een halve dag (15 euro). Je kan ook blijven slapen. De avonden zijn de leukste momenten. De
vergoed.
Meer info
info@quondom.be
kampvervoer
Voor 1/4 binnen brengen bij Brenda -> op vergadering van mei bespreking (zoals vorig jaar elke
kampverantwoordelijk aanwezig)

9. Volgende vergadering en andere data
Wanneer
23/2
24/2
25/2
17/3
24/3
¼
14/4
18/4
26/4/2018 - 19 uur
26/4/2018 - 20u30
21/9/2018
24/11/2018

Wat
scoutskwis
Drum n baze
Eetdag
bazookafuif
Flow
duikboot
Scousfuif
Buitenspeeldag
Subsidiejeugdaad
Gewone jeugdraad
Vrijwilligersfeest
Plusparty

Wie
Scouts
Jeugdhuis
KLJ
Jeugdhuis
Jeugdhuis
Jeugdhuis
Scouts
Gemeente
Gemeente

Waar
Pz
Jh
Pz
kwarto
Jh
Jh
pz
Speelplein en sportschuur
KLJ

Gemeente
Gemeente

sporthal

