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Verslag jeugdraad 20 november 2017 

Aanwezig: Rinus Vertommen, Arno Crick (Chiro Jochiko), Anne Vervisch (’t Koraal), Liesbet de Vos 

Jarne van Gestel (Scouting), Joren de Voegt, Jorne van Hool (KLJ Lier-Noord), Yanncik Hermans, Dries 

van Roey, Leonie van Roey (KLJ Lier-Zuid), Laurien Bogaert, Hanne Corveleyn, Dominick Braeckmans 

(Chiro Lips), Fien Verstappen, Pim Ballyn, Jort Roscam (KSA), Emma van Soom, Charlotte Wiggeleer 

(Volksdans Pallieterke), Jonas Siebens (FOS), Niels Panken, Ruben Tobback, Douwe van Bostraeten 

(Chiro Sint-Gummarus), Lore Mortelmans, Monja van Santfoort, Katrijn Wuyts (Chiro Heilig-Hart), 

Benjamin Torfs (JTS), Rik Verwaest (schepen van jeugd), Alix Hoefkens (voorzitter jeugdraad) en 

Amber Staepels (team jeugd).   

1. Wie is wie? 

2. Stavaza onderzoek: ‘Wat als ik burgemeester van Lier zou zijn?’ 

� De resultaten van de enquête ‘wat als ik burgemeester van Lier zou zijn?’ werden voorgesteld 

op 18 oktober aan de pers, politieke partijen en andere geïnteresseerden.  We weten nu wat 

de bezorgdheden en wensen zijn van de Lierse jongeren. Maar wat gaat hier verder mee 

gebeuren? We hopen uiteraard dat de politieke partijen die verkozen worden in 2018 hier 

rekening mee willen houden. Daarom vragen we aan alle Lierse politieke partijen om hun 

reactie. Zo weet je ineens ook op wie je wel of niet wil stemmen tijdens de komende 

verkiezingen. 

� De werkgroep inspraak heeft reeds volgende vragen voorbereid op basis van de resultaten van 

ons onderzoek. Wat vind jij van deze vragen? Akkoord? Nog suggesties? …. Opmerkingen in 

het groen.  

 

1. Kinderen hebben nood aan veilige oversteekplaatsen en jongeren leggen de focus meer op 

veilige verplaatsingen per fiets. 
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Op welke manier zorgen jullie dat kinderen en jongeren zich veilig door het verkeer 

kunnen begeven? 

2. Kinderarmoede, jongerenwerkloosheid en vluchtelingenproblematiek stijgt in Lier. Lierse 

jongeren zijn bezorgd om het welzijn van alle kinderen en jongeren.  

Waar leggen jullie de klemtoon als het gaat om armoedebestrijding en welzijn van elke 

jongere? Deze vraag is te vaag geformuleerd, het zijn ook 2 vragen in 1 zin, klemtoon is 

geen goed woord, beter vragen naar een concreet voorstel. 

3. Er wordt veel gebouwd in Lier. Toch vinden kinderen en jongeren het erg belangrijk dat 

ook de stad voldoende natuur, speel- en ontspanningsruimte biedt.  

Hoe doe je dat? Nog een oproep om de schapen weg te doen op het konijnen-eiland en 

om het Papegaaienbos openbaar te maken.  

4. Ook in het digitale tijdperk voelen kinderen behoefte aan actieve vrijetijdsinvulling. 

Rondhangen met leeftijdsgenoten, fuiven, klimmen en klauteren, evenementen voor 

jongeren, activiteiten, … Waar zetten jullie op in? Hier lijkt het alsof je 1 optie moet kiezen. 

Van de fuiven een aparte vraag maken? Opmerking: ivm het fuifbeleid vinden sommige 

jongeren het eind uur voor fuiven te vroeg.  

5. Op welke manier maken jullie jongereninspraak en –participatie concreet, als je weet dat 

de huidige bestaande jeugdraad een verouderde inspraakmethode is in de ogen van 

jongeren? 

6. Het huidige bestuursakkoord onder de loep: 

- de stad blijft investeren in veilige fietspaden. Is dit voldoende gebeurd? Leg uit … 

- de stad voert een kernversterkend beleid met voorrang voor detailhandel in de 

binnenstad. Tevreden met het resultaat? Leg uit … 

- Het Lierse groen wordt grondig onderhouden / sluikstorting wordt actief aangepakt / 

uitbreiding van openbare vuilbakken, volkstuintjes, wijkcompostering. 

Hoe ver staan we? Opmerking: kan er ook gevraagd worden naar openbare toiletten?  

7. Wat vindt jouw partij het belangrijkste programmapunt voor jongeren? Hoe ga je dit 

realiseren? 

 

Opmerking: kunnen de politieke partijen nu al een antwoord geven op deze vragen? 

Anderzijds hopen we dat we de agenda van politici nog kunnen beïnvloeden door het 

onderzoek zo snel door te geven …  
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3. Evaluatie dag/weekend van de Jeugdbeweging en enkele andere activiteiten van de jeugdraad: we 

vroegen aan de leiding om een online evaluatieformulier in te vullen, 90 personen deden dit. Hier 

de resultaten. 

� Ontbijtactie op de Grote Markt:  

o 59 % van de ondervraagden was aanwezig op het ontbijt. Degenen die er niet 

waren, gaven hiervoor als belangrijkste reden: omdat ze naar school/werk moesten 

(11 pers.), te ver (6 pers.), in een andere stad gevierd (12 personen), overslapen (1 

pers.), slecht weer (1 pers.). Niemand koos voor de optie ‘ik was niet op de hoogte’ 

en ‘geen interesse’.  

o 88% van de respondenten wil volgend jaar naar het ontbijt van de DVDJB in Lier 

komen.  

o De gemiddelde score voor: sfeer & gezelligheid 8.8/10; food 8.3/10; drank 8.8/10; 

animatie 8.3/10; polsbandje 8.4/10. Meest gehoorde opmerkingen: eigen bandje 

was cooler (5 pers.), huisjes waren onpraktisch: terug tenten gebruiken (3 pers.) en 

terug bokes met choco (8 pers.) 

� Nacht van de jeugdbeweging in jeugdhuis de Moeve:  

o Volgend jaar kom ik naar de Nacht vd Jeugdbeweging als: het op zaterdagavond 

doorgaat (24 pers.), het een gezellige drink is zodat we daarna naar een groter 

feestje kunnen gaan (24 pers.), er een bekende dj komt draaien (11 pers.), ik kom 

volgend jaar sowieso (29 pers.), ik kom volgend jaar sowieso niet (2 pers.). 

o De score voor algemene sfeer en gezelligheid: 7/10 

o Opmerkingen jeugdraad: vroeger laten beginnen? Dit was een eerste editie, 

langzaam laten groeien. Voordeel voor veel Lierse jongeren is dat het wel makkelijk 

is dat ze de nacht in eigen stad kunnen vieren.  

� Massaspelen zondag in jeugdcentrum Moevement:  

o Gemiddelde score voor de locatie: 8.7/10 

o Gemiddelde score voor de ontvangst: 7.9/10 (soms wat chaos, duidelijkere plek 

voor de rugzakken) 
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o Gemiddelde score voor massaspelen: 8.2/10 

o Gemiddelde score voor spelletjes in kleine groepjes: 7.6/10 (90% vond het oké dat 

de groepjes bestonden uit leden van verschillende verenigingen. Er wordt wel 

gevraagd om ervoor te zorgen dat de groepen even sterk zijn of er meer gewisseld 

kan worden).  

o Andere ideeën voor spelletjes: kat en muis, vlaggenstok, verkrachtertje, stier en 

koe, … (ps: wie is ‘call me’ ☺ )  

o Vonden jullie leden het een leuke middag? Gemiddelde score = 8.4/10 

o 94 % wil volgend jaar terug deelnemen aan deze activiteit en 96% vond de datum 

goed. 61.4 % wil volgend jaar komen helpen.  

o Gemiddelde score voor de ganse middag: 8.3/10 

� Galabal: 5 mei 2018: noteer dit al in je agenda en geef door aan jouw vereniging aub! Dit 

wordt dé party van 2018! 

o 73 % komt naar het galabal op zaterdag 5 mei 2018, 7% komt niet, de rest weet het 

nog niet. 

o Gemiddelde score voor de sfeer en gezelligheid op de bals: 8.3/10 

 

� De Pallieterpeddel 

o 9% heeft daar nog nooit van gehoord 

o 65 % heeft daar al van gehoord maar nog niet deelgenomen 

o 15 % heeft hieraan reeds deelgenomen 

o 10% is al een keer komen supporteren 

o De pallieterpeddel vindt meestal eind juni plaats (op een zaterdagmiddag tijdens 

het weekend van Lier Feest). Is dat een goede datum? Ja 64.6%, nee 29 % (9 

personen vragen om dit verder van de examens te zetten, 5 personen stellen voor 

om het in mei te laten doorgaan).  

o Wil je volgende keer deelnemen aan deze activiteit? 75.6% ja en 13.4% nee 
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o Gemiddelde score voor de peddel: 8.5/10 

o Opmerking jeugdraad: proberen om dit event in mei te doen?? bv tijdens een 

moment dat er veel volk is in Lier (bv duckrace), voordeel is dat de blokkende 

leiding dan een activiteit heeft voor de leden, ook makkelijker om dan de leden te 

mobiliseren om deel te nemen omdat de werking tijdens de examens bij sommige 

al gestopt is. Misschien beter op een zondag dan op een zaterdag omdat de 

meesten dan werking hebben? Combineren of in plaats van vlottentocht?  

4. Nieuws vanuit Team jeugd 

� Subsidies aanvragen: werkpunt voor volgend jaar: alles tijdig binnenbrengen aub. Graag 

ook een volledig dossier afgeven. 

� Uitleendienst: er werden 2 nieuwe springkastelen besteld. Nog enkele werkpunten: 

materiaal correct opplooien aub. Tel zelf je materiaal na als je het komt afhalen. 

Gelieve het materiaal tijdig terug te brengen. Zoniet: 25 euro boete per dag!  

5. Rondje  

� Teambuilding van ’t Koraal (= feestcomité vd jeugdraad): Gestapo Knallmuzik + The 

Lighthouse in CC de Mol: was dik in orde. Goede keuze van het Kraakcollectief! Het 

volgende evenement is op 31 maart, wat dat juist gaat zijn, blijft nog een verrassing. 

https://www.facebook.com/events/357820178004687/  

� 2 december = mosselsouper van scouting Lier 

https://www.facebook.com/events/151603768690553/  

� 2 december: Drink Pink III in jeugdcentrum Moevement. 

https://www.facebook.com/events/275926532916722/  

� JONGCD&V organiseert op zaterdag 25 november de Jongeren2030, een 

'workshop'/brainstorm over waar jongeren met hun gemeente naartoe willen tegen 

2030. Dit gaat door in het Belofte Land om 10u. Het zal een tweetal uurtjes duren en 

aansluitend is er een broodjeslunch. 

� 25 november: spaghetti avond KSA 

https://www.facebook.com/events/1387281704732324/  
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� Kan er samengewerkt worden met het jeugdhuis tijdens een fuif in de zaal? Deze 

vragen worden bekeken door vzw de Moeve, niet door de jeugddienst. Je kan hiervoor 

best contact opnemen met kenny@moeve.be 

� Te weinig centen? Teken in voor het zwerfvuilproject. 

http://www.moevement.be/contact/de-kas-spijzen-zwerfvuilopruimacties  

� We zouden in de toekomst graag vermijden dat verenigingen in dezelfde periode hun 

wafeltjes verkopen. Eventueel kunnen we deze inzamelacties opnemen in de 

Moevement kalender… 

� Brainstorm + film: Jong organisatietalent gezocht om een evenement voor jongeren op 

poten te zetten tijdens het MOOOV filmfestival (april 2018) in Lier. Goesting om er mee 

in te vliegen, jouw zotste ideeën te delen of gewoon te komen luisteren wat de 

bedoeling is? Welkom op Brainstorm nr 1 op woe 22/11 om 18.30u! 

https://www.facebook.com/events/140068993309663/  

 

 

 


