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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

   22/5/17  

vragen naar e-mail telefoon bijlage(n) 

Amber Staepels amber.staepels@lier.be 03 480 36 30  

 

AANWEZIG: Alix Hoefkens (voorzitter), Rik Verwaest (schepen van Jeugd), Dorien Verckist, Casper de 

Graaf, Louis Deschietere (scouting), Ines van Dyck, Laurence Peeters, Joris Radeur (KSA), Yannick 

Hermans, Leonie Van Roey, Yente Hermans, Maarten Sluyts (KLJ Lier-Zuid), Tim Hendrix, Mees de Win, 

Arne van Hoye (Chiro Sint-Gummarus), Cato van Gerwen (Chiro Heilig Hart), Niels van Asch, Stephanie 

van Loey, Michael Baekelmans, Domi Braeckmans (Chiro Lips), Anke Slaets (JTL) en Amber Staepels 

(Team Jeugd). 

19u30: gratis ijsjes ☺  

VERSLAG 

1. Wie is wie? 

2. Wat als … ik burgemeester van Lier zou zijn? 

In oktober 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar moet dan gaan stemmen 

en een nieuw gemeentebestuur kiezen. Maar waarvoor staan die politieke partijen? En houden ze wel 

genoeg rekening met wat Lierse jongeren belangrijk vinden? En wat is het dat de Lierse jongeren 

willen? 

Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Vanuit de jeugddienst werden er 3 vragenlijsten opgesteld:  

- Vragenlijst – versie basisschool (4
e
 t/m 6

e
 lj): https://goo.gl/forms/tSrSFQJFhEgvfy0k1 

- Vragenlijst – versie tieners (12 t/m 15 jaar): https://goo.gl/forms/5UXgigo0vXO2jVyW2 

- Vragenlijst – versie 16+: https://goo.gl/forms/AyxpU7DJerCBUZcC3 

We vragen de jongeren: wat als jij de burgemeester van Lier zou zijn, wat zou jij dan allemaal doen? 

Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Iedereen die deelneemt, maakt kans om een 

lasershoot te winnen met 10 personen. 

We hopen dat jij deze vragenlijsten mee wil verspreiden (bv via facebook) zodat zoveel mogelijk 

jongeren kunnen deelnemen aan ons onderzoek. De resultaten van deze vragenlijst, zullen voorgelegd 
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worden aan alle politieke partijen. Zo kunnen zij rekening houden met wat de Lierse jongeren 

belangrijk vinden bij het opstellen van hun programma’s. 

 

3. Advies politie reglement 

Vorige jeugdraad gaven we reeds advies mbt het afficheren op de infozuilen. Maar dit is niet het enige 

punt van het politie regelement dat aangepast zal worden. Daarom vraagt het bestuur ook nog advies 

bij: 

Artikel 13 

Artikel 13. §1. Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en de leidingen of 

afvoersloten voor de afvoer van regen- of afvalwater te versperren of er enig voorwerp in te gooien 

waardoor ze kunnen verstoppen. 

(nieuw) §2. De houder van een machtiging voor het beschoeien, inbuizen of overwelven van een 

baangracht is gehouden  deze jaarlijks te ruimen voor 15 september zodat de goede doorstroming 

ervan wordt gegarandeerd. 

 

Artikel 251  

Huidig artikel: Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften in de 

openbare ruimte uit te delen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. 

Naar aanleiding van de uitdeling mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, 

tegengehouden of aangegrepen. 

 

Voorstel wijziging artikel:  Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of 

geschriften uit te delen zonder een voorafgaande melding aan de burgemeester op evenementen en 

op volgende locaties:  

- Grote Markt  

- Eikelstraat  

- Zimmerplein  

- Antwerpsestraat  
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- Berlarij  

Met 'evenementen' worden alle evenementen op de openbare ruimte bedoeld (braderijen, 

jaarmarkten, zaterdagse markt, groentemarkt, duivenmarkt, enz.) Naar aanleiding van de uitdeling 

mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, tegengehouden of aangegrepen. 

De jeugdraad geeft hierbij een positief advies. 

Enkele bedenkingen: het bestuur vraagt om een beperkt advies bij het politie regelement en geen 

advies over gans het politiereglement. Bovendien wordt de jeugdraad soms heel laat om advies 

gevraagd.  Alles is dan al beslist, veel inbreng of aanbevelingen kunnen we dan niet meer doen … . 

Soms wordt er niet om advies gevraagd (bv bij de UIT-Pas). De jeugdraad vraagt dan ook aan het 

bestuur om tijdig advies te vragen over elk onderwerp dat kinderen of jongeren in Lier aanbelangt.  

 

 

4. Kahoot! Quiz 

Mag ik mijn affiches vanaf vandaag zelf op de info zuilen in Lier gaan plakken? 

- JA, dat heeft toch altijd gemogen? 

- NEE want dit voorstel is nog niet goedgekeurd 

- Nee want mijn affiche is te lelijk 

- JA en ik overplak ineens ook alle andere affiches 

 

Het nieuwe voorstel ivm het afficheren op de plakzuilen: welk antwoord is fout? 

- Ik mag maximaal vier weken op voorhand mijn affiches plakken 

- Andere affiches overplakken mag  niet (enkel als de aangekondigde activiteit die erop staat 

voorbij is) 

- Ik breng 2 werkdagen voor ik  ga plakken, 1 affiche binnen bij uit in lier 

- Ik mag op een plakzuil maximum 1 dezelfde affiche (formaat B2) plakken 
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Blokken in Jeugdcentrum Moevement. Welk antwoord is fout? 

- Dit loopt van maandag 5 juni t.e.m. vrijdag 30 juni tussen 9 en 20u op weekdagen. 

- De jeugddienst zorgt voor koffie, water en thee. 

- De plaatsen zijn beperkt. Eerst komt, eerst maalt. 

- Schepen Rik komt elke middag een ergonomisch verantwoord dansje doen tijdens de pauze 

 

Wat doe jij op 24 juni om 15u ’s middags? 

- Ik neem uiteraard deel aan de Pallieter Peddel 

- Ik ga konijnen vangen in Holland 

- Ik ben dan in de zetel aan het bekomen van mijn  examens 

- Ik moet naar een familiefeest  

 

In 2016 werd er … keer materiaal ontleend van de uitleendienst 

39 

78 

95 

115 

 

… 
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5. Activiteiten jeugdraad 

� Evaluatie galabal @ The Love Boat: zeer positief! Top editie! Iets om naar uit te kijken! 

Sowieso terug doen! opmerkingen: cava was snel op, vakjes drankkaarten kwamen 

slecht uit, graag afwisseling in muziek, meer hartige hapjes.  

� Blokken in Jeugdcentrum Moevement 

Jeugdcentrum Moevement, Jeugdhuis De Moeve en Schaapraadt slaan de handen in elkaar 

om jongeren de mogelijkheid te geven te studeren in groep. 

 

▻ Wanneer? Van maandag 5 juni t.e.m. vrijdag 30 juni tussen 9 en 20u op weekdagen. 

▻ Waar? Jeugdcentrum Moevement, groot vergaderlokaal, eerste verdieping. 

▻ Meebrengen: studiemateriaal (eventueel laptop) je eigen snacks. 

▻ Wordt voorzien: koffie, water en thee. 

▻ Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Eerst komt, eerst maalt. 

 

� Pallieter peddel – 2 de editie – zaterdag 24 juni om 15u 

Welke jeugdvereniging wordt dit jaar heerser van de Lierse binnenwateren? Schrijf je in 

met een ploeg van 4 personen voor 14 juni via amber.staepels@lier.be . Gelieve de flyers 

uit te delen aan al de leiding + de oudste leden. 

 

� In aantocht: de Dag van de Jeugdbeweging (oktober) en het bedankingsetentje 

(september) met de leiding. Wie heeft zin om dit mee uit te werken? 
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6. Uitleendienst: voorstel nieuwe aankopen, totaal budget = € 20 000 

 

WAT PRIJS 

Varia materiaal intern (bakken, kabels, platen, haken, partytent, gewichten, …) € 1.000 

4 x groepstent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 8.612 

TOTAAL € 9.612 

1 extra groepstent? 

→ 9 A tenten (perfect waterdicht, om in te overnachten) 

→ 3 B tenten (niet erg waterdicht, om in te koken) 

€ 2.153 
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Springkasteel klein 

- 5,2 x 4,0 x 5,0 m (LxBxH) 

- ca. 10 personen 

- Afmeting opgerold : 1,0 x 1,2 (DxL) 

- Gewicht object : ca. 145 kg 

- Gewicht blower : 15 kg 

- Opzettijd : ca. 10 minuten 

- Opzetten, afbreken : 1-2 personen 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatieven: 

   

  

                          

 

€ 2.280,85 
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Springkasteel groot + logo jeugdcentrum + afdak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6,2 x 5,2 x 4,5 m 
- ca. 14 personen 

- Afmeting opgerold : - 1,0 x 1,2 (DxL) 
- Gewicht object : - ca. 180 kg 
- Gewicht blower : - 15 kg 
- Opzettijd : - ca. 10 minuten 
- Opzetten, afbreken : - 2 personen 

 
 
 
 
 

 

 

 

€ 2.637,88 

+ € 1000 logo 

 

= € 3.637.8  
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Totaal 2 springkastelen & 1 extra tent € 8.071,65  

 

Overig budget =  

 

Welke aankopen zijn nog nodig voor de uitleendienst? 

Grote spelen bv: mega dobbelsteen, grote 4 op een rij, mega bal, jungle speed 

(waar vind je dat?) 

Dienen (op termijn) hersteld / vervangen te worden: 

- Beamer 

- Bakplaat 

- Lichtset 

- Walkietalkies 

- Micro & co 

- Aansluiting boxen kabels 

- Dj-set 

- Flight case stuk? 

 

 

€ 2.316.35 
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7. Fiscale attesten 

Het is sinds 2005 mogelijk om de onkosten van kampen en / of weekends voor kinderen onder de 12 

jaar en die lid zijn van een erkende Lierse jeugdvereniging, af te trekken van de belastingen. Voor 

kinderen met een zware handicap is sinds 2010 de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar. 

Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering, hebben ouders een fiscaal attest 

nodig dat ze bij de aangifte van de personenbelasting kunnen voegen. 

 

De attesten voor kampen en / of weekends die plaatsvonden in 2016, vind je op: 

http://www.moevement.be/fiscaal-attesten/fiscaal-attest-voor-jeugdwerkinitiatieven  

 

 

Het attest bestaat uit twee delen: 

1. Het eerste deel werd reeds ingevuld door de schepen van jeugd. Hierin bevestigt hij dat de 

betrokken vereniging  een erkende Lierse jeugdvereniging is. 

2. Het tweede deel wordt ingevuld door de ouders. Zij laten dit vervolgens ondertekenen door 

een verantwoordelijke van de jeugdvereniging. 

Best dat je een berichtje post via je website of facebook pagina om de ouders te informeren. 

Terugbetaling kamp 

Beste ouders, u kan de onkosten van kampen en/of weekends van uw kinderen onder de 12 jaar die lid 

zijn van een erkende Lierse jeugdvereniging, aftrekken van de belastingen. Om aanspraak te kunnen 

maken op deze belastingvermindering, hebt u een fiscaal attest nodig dat u bij de aangifte van de 

personenbelasting kan voegen. Meer info en de attesten vindt u op: 

http://www.moevement.be/fiscaal-attesten/fiscaal-attest-voor-jeugdwerkinitiatieven 
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8. Nieuws vanuit Team jeugd 

� Project wildernis  

Ben jij tussen 16 en 26 jaar en wil je graag deelnemen aan een sociaal en creatief 

experiment in Lier deze zomer? Wij nodigen jou en je vrienden uit voor een knabbel en 

babbel met de rest van de enthousiastelingen en ontdek hoe jij kan meedraaien in dit 

avontuur! Meedoen met Project Wildernis kan op veel manieren: programmatie, grafisch 

design, communicatie, techniek of productie. Kies of wissel tussen de verschillende rollen! 

►feestjes / film / sport / workshops / optredens / markt / performance / muziek ► 

Vragen? An-Sofie JH De Moeve of 

https://www.facebook.com/events/119111488663785/?fref=ts  

� Springkastelen dag 28 juni 

� Tienerfestival 29 juni van 19 tot 22u 

� Animatoren gezocht voor tienerwerking moev’it  

 

9. Rondje 

- Monitoren voor Krinkel gezocht:  

Van vrijdag 25 tot woensdag 30 augustus organiseert Chirojeugd Vlaanderen een fantastisch 

kamp voor 4000 leiding en Aspiranten (+16): Krinkel. Dit evenement gaat slechts door om de 5 

jaar en is dé grootste bijeenkomst voor jeugdbewegingen in Vlaanderen. 

Op Krinkel gaan ook honderden organisatoren, begeleiders, kookouders...en hun gezinnen 

mee. We willen dat de kinderen die meegaan een fantastische tijd beleven. Anderzijds willen 

we ook dat alle Chiroleiding deelneemt aan de geplande activiteiten. Daarom zoeken wij een 

sterke ploeg animatoren (Speelplein, Scouts, KSA, KLJ, Fos, Kazou…) die deze kinderen wilt 

animeren. Het beloofd een leerrijk, maar ook een geweldige ervaring te worden. 

- Waar is er volgens jou nog nood aan een nieuw wijkspeeltuintje? Eventueel op Lips of 

Kloosterheide? naast de scoutslokalen? De mogelijkheden worden bekeken voor 2018. Deze 

zomer komt er een speeltuig voor kinderen met een handicap aan de Dungelhoef. 

- De calistenics wordt voor de grote vakantie aan het jeugdcentrum geplaatst.  

- Er zal na de zomer een nieuwe ramp worden aangekocht voor de skaters 
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- De publieke BBQ wordt in het park geplaatst.  

- Idee: een brochure publiceren waarop alle speeltuintjes en leuke speelplekken in Lier 

aangeduid staan.  

- JTL: Axel en An-Sofie stoppen als leiding, Laura Gil Mouriño komt erbij. 

- Scouting: de caravan die naast hun lokaal stond, werd in brand gestoken door onbekenden. 

Extra opletten dus.  

- Cato van Gerwen: zoekt nog monitoren om mee op buitenlands kamp te gaan met kinderen 

met een handicap.  

- Chiro Lips: de ribbekesfeesten voor volgend jaar vallen in het weekend van 11 tot 13 mei. 

 

 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een bericht naar amber.staepels@lier.be 

De volgende jeugdraad staat gepland voor september, de juiste datum zal nog doorgegeven worden.  

 

 

 


