Algemene vergadering

23 februari 2015

Aanwezig:
Chiro Heikant: Wout Naets en Dries Belmans
Scouts en Gidsen Vlaanderen: Jeroen Van Vlerken
KLJ Jongens en meisjes: Ilias Issaev en Nathan Rijnders
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh en Ann Van Lommen
Dance Feeling: Rita Blommaers en Eliane Vingerhoets
Speelplein Kriebels: Tom Linden
Jonathan Labiche
Willy Beullens (Schepen van jeugd)
Suzy Put (gemeenteraadslid)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Verontschuldigd:
Barbra Tersi (oudercomité)

0. Vorig verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Heraanleg Pastorijstraat en Markt
Het Marktplein en de Pastorijstraat worden heraangelegd. Er waren al inspraakvergaderingen maar
omdat daar weinig jeugd aanwezig was bespreken we dit op deze vergadering. We gaan op zoek
naar de sterktes, zwaktes, oplossingen en een ideale situatie.
Na een discussie komen we op volgende kernpunten over de Markt:
Sterktes:
• Plaats om te zitten
• Kiosk met plaats voor evenementen
• Groen
• Parking

Zwaktes:
• Storende reclameborden
• Te druk verkeer
• Veiligheid
• Te weinig zitplaatsen
• Te smal voetpad aan de kant van het gemeentehuis
• Gras storende bij evenementen (duur voor herstel)
• Hondenpoep op gras en voetpaden
Oplossingen
• Hangplek zitplaatsen
• Ondergrondse evenementenzaal en jeugdhuis
• Parking behouden zeker niet minder
• Terras weg aan ’t spel, teveel glas op het kruispunt
• Kruispunt Legrellestraat (lichten plaatsen)
De ideale markt (-> wat als je mag dromen)
• Voldoende parking, maar uit het zicht
• Meer aandacht voor fietsers en fietsenrekken
• Groen en speelruimte
• Ondergrondse fuifzaal
• Genoeg plaats voor de marktkramers
• Of de wekelijkse markt op het plein
• Geen terrassen op een kruispunt
Voor de Pastorijstraat komen we volgende kernpunten:
Sterktes
• Landelijke omgeving
• Sporthal
• Geen vluchtheuvels, rood licht aan school
• Scholen
Zwaktes
• Smal fietspad
• Geen voetpad
• Geen zebrapad
• Verkeerslicht niet dwingend
Oplossingen
• Beter en breder fietspad
• Voetpad (breed)
• Rondpunt
• Knop voor stoplicht in plaats van camera
• Flitsers
• Veilige oversteekbrug of tunnel ( veilige oversteekplaats)
De ideale Pastorijstraat (-> wat als je mag dromen)
• Geen beton, mooie asfalt

•
•

Fietspad voor schooljeugd gescheiden van de baan
“welkom in Berlaar”-poort/bord

Het voorontwerp mag zeker op een volgende jeugdraad besproken worden. De Jeugdraad is hier
vragende partij voor.

2. Nacht van de jeugd
De werkgroep heeft samen gezeten met de zingende schoenmaker. Het zou best kunnen om de
nacht van de jeugd terug te combineren met Berlaar Zingt, begin september. Er moet echter wel
goed opgeruimd worden. Vereniging Ambiance zou niet voor een tap-ploeg kunnen zorgen. De
kosten van vorige edities zijn opgezocht. Met de huidige budgetten zou het enkel realistisch zijn om
het te organiseren als er een grote opbrengst van de drank is. Daarnaast moet je er ook rekening
mee houden dat je een gratis fuif in het centrum wel eens veel volk op de been zou kunnen brengen
en ook problemen met zich kan meebrengen. Qua security-inzet is dat een grote investering. De
vraag is of dit wel realistisch is.
Als je het in een ander weekend zou doen, kan een andere vereniging wel achter de toog staan.
Oplossing: hetzelfde weekend (vrijdag 4 september 2015) maar dan in een zaal
(parochiezaal/forum?) met een andere vereniging als tapper om zo de fuif ook een bedanking te
laten zijn voor iedereen die zich in een jeugdvereniging engageert.
De werkgroep werkt verder uit.

4. Vorming 2015
De jeugddienst van de Provincie Antwerpen kan misschien een basiscursus rond fuiven geven (2 à 3
uur). Dit is echter nog niet helemaal zeker. Een tapcursus organiseren we best via een
brouwer/café/jeugdhuis.
We spreken af dat iedereen 17/10 en 24 /10 vrijhoudt. Eveline werkt verder uit en als er een datum
vastligt laat ze dat aan iedereen weten.

5. gemeenschappelijk jeugd/seniorenraad
Eveline vraagt of het mogelijk is om de gemeenschappelijke jeugd/seniorenraad eens overdag te
laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de paasvakantie. Op die manier kunnen we een combinatie
maken met de week van de jeugd. In november is er de Vlaamse ouderenweek. Dan zouden we de
tweede gemeenschappelijke raad kunnen houden.
De jeugdraad vraagt zich af of het nu nuttig is om nog een vergadering te organiseren. Zij zien niet
echt onderwerpen die kunnen geagendeerd worden. Een goed aanknopingspunt is er momenteel
niet. Bovendien zouden zij het spijtig vinden mocht de samenwerking enkel gaan over hulp bij
evenementen. Dat is volgens de jeugdraad een te magere inhoud. Mochten er zich onderwerpen
aandienen waarbij bijvoorbeeld een gezamenlijk advies nuttig is kan de draad zeker opnieuw
opgepikt worden maar momenteel is de jeugdraad geen vragende partij om de gemeenschappelijke
jeugd/seniorenraad te organiseren.

Op 10 maart is er een seniorenraad gepland. Ook daar staat dit punt geagendeerd. Mocht de
seniorenraad een interessant agendapunt aanhalen kan de vergadering alsnog georganiseerd
worden.
Als vergadermoment verkiest de jeugdraad toch een avond om samen te komen. Overdag werken er
te veel jongeren, ook in de vakanties.

6. varia
•

Nancy van de uitleendienst vraagt of er interesse is om een tweede sintkostuum of extra
pietenkledij aan te kopen.
Voor de verenigingen hoeft dit niet. De activiteiten van de verenigingen zijn zo geregeld dat
de bestaande kostuums voldoende zijn. De jeugdverenigingen organiseren enkel in’t
weekend een sintactiviteit en spreken onderling af. Tijdens weekdagen hoeft deze kledij niet
voor hen voorbehouden worden.

•

Het Belgisch leger doet weer een verkoop van tenten en ander materiaal voor
jeugdbewegingen. Op 4/4 in Peutie kan je kampeermateriaal, kledij en uitrusting kopen.
Meer info: www.mil.be/sales.

•

Ook www.bimoutdoor.be verkoop tenten en doet opendeurdagen van 13 t/m 15/3/2015

•

Evaluatie fuifkoffer:
De fuifkoffer wordt geëvalueerd. De noodverlichting zou mogen vernieuwd worden. Het nut
van deze koffer wordt in vraag gesteld. Meestal wordt ze niet of beperkt gebruikt.

•

Geluidsmeter: te gebruiken door micro in het midden van de zaal te hangen, als je dat niet
doet moet je dit corrigeren. Er zit nu een handleiding bij om dit te doen.
Er is een tijdje geleden geknoeid met de geluidsmeter. De usb-kabel was eruit, voeding was
eruit,… Dit kan niet, doe dit gewoon niet want het kan enkel betekenen dat je de wet wil
omzeilen. Er zullen sancties volgen mocht dit nog gebeuren.

Data
Wanneer
1/3
1/4

Wat
Comme chez KLJ
Buitenspeeldag

Wie
KLJ
Dienst Vrije Tijd

4/4
10 en 11/4
12-19/4
13-19/4

Carwash (5 of 8 euro)
Dansshow
Week van de jeugd
Aspicafé met elke dag ander
(verkleed)thema
Scoutsfuif
Jeugdraad
Vorming fuiven

KLJ
Dancefeeling
Dienst Vrije Tijd
Chiro

18/4
27/4
17/10 of 24/10

Scouts

Waar
Parochiezaal
Mezenhof, Ezenhoek,
Heikanthof, Hertstraat
marktplein
Schalieken Herentals
Café Den Hoek

Parochiezaal
Chiro, Heistsebaan
 data voorlopig vrijhouden

