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AANWEZIG: Alix Hoefkens (voorzitter), Rik Verwaest (schepen), Yannick Hermans, Louis Hellemans, 

Maarten Sluyts, Bente Tielemans, Lore Ceulemans, Yente Hermans, Leonie Van Roey (KLJ Lier-Zuid), 

Dominick Braeckmans, Tyra Van Laere, Jana De Graaf (Chiro Lips), Dries Ballyn, Laurence Peeters, Dien 

Dewit (KSA), Jorne van Hool, Tom Sluyts (KLJ Lier-Noord), Colette Mertens, Lore Mortelmans, Paulien 

Vlaeminck (Chiro Heilig-Hart), Arne Van Hoye, Tim Hendrix, Wannes De Win (Chiro Sint-Gummarus), 

Michiel Decock, Anne Vervisch, Magali Van den Bosch, Noor de Graaf, Toon Hoefkens, Jeff Cuypers, 

Jarne Van Gestel (Scouting), Rani Janssens, Emma Van Soom (Volksdansgroep Pallieterke), Ellen 

Vanassche (sport- en jeugdwelzijnswerk) en Amber Staepels (Team Jeugd).  

VERONTSCHULDIGD: schoolbond 

VERSLAG JEUGDRAAD 28 maart 2017 

1. Wie is wie? 

2. Jeugdwelzijnswerk (Ellen Vanassche – preventiemedewerker stad Lier):  

� Er zijn relatief weinig maatschappelijk kwetsbare jongeren lid van een jeugdvereniging. 

Ellen probeert ervoor te zorgen dat deze jongeren beter aansluiting vinden bij oa 

jeugdverenigingen. Belangrijk daarbij is om een aantal drempels weg te werken. 

Daarbij kan de leiding van een jeugdvereniging zeker helpen.   

� Wat is een GOMOR pas: dit is een kortingskaart voor culturele- en vrijetijdsactiviteiten 

voor Lierenaars met een laag inkomen.  

� Vragen: 1) welke drempels zijn er in jullie vereniging? en 2) zijn er maatschappelijk 

kwetsbare jongeren in jullie vereniging, welke problemen ondervind je, waarbij kan je 

steun gebruiken? 

• KLJ Lier-Zuid: 1) drempels: katholiek, culturele verschillen, taalverschillen, 

vereniging is niet bij iedereen bekend, veel leden zijn familie van elkaar, 
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aanhankelijke groep. 2) ondersteuning kan via workshops, inleefmomenten 

(elkaars cultuur opsnuiven), begeleiding tijdens de werking 

• Chiro Lips: 1) er is weinig leiding voor veel leden, sowieso al veel diversiteit bij 

de leden 2) niet al de ouders die recht hebben op een GOMOR doen een 

aanvraag voor deze pas 

• KSA: 1) de oudere groepen zijn vaak heel hecht geworden en dan blijkt het 

moeilijk om daar als nieuwkomer nog bij te komen, andere taal blijkt moeilijk te 

werken bij de jongeren onderling 2) schaamte voor een GOMOR pas 

• KLJ LIER-NOORD: 2) kennismaking organiseren. Positief dat je voor leden met 

GOMOR extra subsidie kan krijgen. 

• Chiro Heilig Hart en Sint-Gummarus: 1) taal, religie, soms moeten ze geld 

meebrengen voor een uitstap 2) 2
de

 hands uniformen, kind dat nooit tijdig 

gebracht en afgehaald wordt, moeilijk contact met de ouders van dat kind, 

buddy project. 

• Scouting: 1) locatie (buiten het centrum), uniform en kamp is duur, GOMOR is 

nog niet zo bekend, klinkt katholiek, ze maken niet veel reclame, soms met 

eigen vervoer naar kamp: lastig als je geen auto hebt.  

• Volksdans: 1) niet zoveel leden, soms kliekjes, de naam ‘volksdans’ schrikt 

sommigen af (vaak ouders), dansles gaat door in een katholieke school, het 

leslokaal is moeilijk te vinden. 2) kindje met mentale handicap: het aanleren van 

de dansen duurt dan soms langer. 

• Ellen bekijkt hoe we dit verder kunnen aanpakken, meer info volgt! Er is al wel 

een eerste kennismaking gepland tijdens de Meat & Greet: 

� Meat & Greet op zondagmiddag 21 mei, doorlopend tussen 14 en 18u 

• Wat: workshops (graffiti, juwelen maken), sport & spel (Free Running, 

calesthenics, volleybal), food (kebab), … 

• Bedoeling: een toffe multiculti middag met jonge vluchtelingen, anderstalige 

nieuwkomers en lokale jongeren 

• Voor wie: jongeren vanaf 14 jaar 
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• Waar: jeugdcentrum Moevement  

• Prijs: gratis 

 

3. Paaseierenloop: 5 ploegen racen om de meeste paaseieren te verzamelen 

 

4. Plakpalen 

 

� Situatieschets: vanaf 2007 moeten de affiches voor de plakzuilen aan de stad worden 

afgegeven. De stad zorgt ervoor dat de affiches opgehangen worden om overplakking 

tegen te gaan.  

� Probleem: 1) de affiches blijven soms niet goed plakken en 2) de affiches worden niet 

altijd tijdig gehangen. 

� Oplossing: 1) de plakzuilen worden terug geschilderd zodat de affiches beter zullen 

blijven hangen en 2) je mag je eigen affiches zelf gaan plakken. Je brengt voordien nog 

wel 1 affiche binnen bij Uit in Lier (Aarschotsesteenweg 3, open op werkdagen van 13 

tot 16.30 uur) MAAR verder blijft het huidige reglement van toepassing: 

• De plakzuilenplakzuil zijn bestemd voor affiches van socio-culturele of sportieve 

evenementen die: 

� georganiseerd worden door verenigingen uit Lier, Berlaar, Duffel, Lint, Nijlen, 

Putte, Sint-Katelijne-Waver of Ranst 

� georganiseerd worden door stadsdiensten 

� plaatsvinden in jeugdcentrum Moevement 

• Voorwaarden: 

� Formaat: max. B2 

� Aantal: max. één affiche van formaat B2, A2 of A3 of twee dezelfde van formaat 

A4. Er zijn 16 zuilen. 

� Op de affiches moet steeds de verantwoordelijke uitgever vermeld worden. 
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� Affiches die zedenschendende afbeeldingen of teksten bevatten of die op roepen 

tot geweld of racisme worden geweigerd.  

� De jeugdraad geeft een positief advies bij de voorgestelde oplossing 

� Opmerkingen:  

• het zou handig zijn indien er een overzicht gemaakt wordt waarop te zien is in 

welke buurgemeentes de Lierse verenigingen kunnen plakken.  

• waarom palen niet vervangen door borden? Dan zie je alle affiches beter 

hangen! Antwoord schepen: momenteel nog genoeg plaats op de palen en 

bovendien zijn borden niet erg mooi in het straatbeeld.  

• wat als er fout geplakt wordt op de zuilen? Dan krijgt de verantwoordelijke 

uitgever een boete.  

 

5. Zwerfvuilopruimactie 

� Situatieschets: wie maakte de laatste jaren gebruik van deze actie? 

• 2015: KSA en Chiro Heilig Hart 

• 2016: Scouting, KSA  en Chiro Heilig Hart  
• Conclusie: de laatste 2 jaar hebben 11 van de 14 erkende jeugdbewegingen hier 

geen gebruik van gemaakt. 
  

� Conclusie: het budget voor dit project wordt niet opgebruikt. Bovendien zijn er straten 

die nooit worden opgeruimd. Waarom het project niet opentrekken zodat alle erkende 

Lierse verenigingen en ook scholen kunnen deelnemen? 

� Positief advies. Van het totale budget van 10 000 euro wordt 5 000 euro voorzien voor 

de jeugdverenigingen. Na 1 jaar plannen we een evaluatie.  

 

6. Activiteiten jeugdraad 

� Samen blokken: vorige editie vond plaats van 26/12 tem 13/1. Is er interesse om dit in 

juni te herhalen? Ja! Welke periode? Vanaf 21 mei, 1 maand laten duren. 

� Evaluatie NYParty  
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• Workshops: panna, impro, tapas: leuk, lekker 

• Vragen/ideeën voor de schepen 

1. Welke moeten verder besproken worden? Waar willen we als jeugdraad 

voor ijveren? (groepjes) Dit punt verschuiven we wegens tijdsgebrek 

naar de volgende jeugdraad. 

2. Facebook poll: wil je een fitnesspark in lier?? (naar aanleiding van enkele 

vragen hierover tijdens de Nieuwjaarsparty van de jeugdraad) 

a. 58: jaaa. Voordelen: relatief goedkoop, niet enkel voor sporters 

maar ook kinderen kunnen het gebruiken, … 

b. 71: neee, omdat ze liever skatepark willen? Er is ondertussen 

reeds een overleg geweest met de schepen en de skaters. Het is 

op dit moment niet mogelijk om een volledig nieuw skatepark 

aan te leggen omdat dit te kostelijk is. Er wordt wel bekeken of 

er nu reeds kleinere goedkopere aanpassingen gedaan kunnen 

worden om de veiligheid te garanderen.  

c. Waar moet dit fitnesspark komen? NIET aan het moevement 

(gevaarlijk na een fuif, zatte jongeren die er gaan aan hangen, 

glasscherven). Beter om dit ergens rond de vesten geplaatst 

wordt zodat joggers er makkelijk gebruik van kunnen maken. 

Enkele voorstellen: aan de sportvelden, aan het grasplein waar 

de oude vestconcerten plaatsvonden, aan het stadspark.  

� EHBO cursus:  

• Inhoud: stabiele zijligging, wondverzorging, flauwte, hyperventilatie, verslikking, 

epilepsie, …  

• Evaluatie: zou je deze cursus aan je medeleiding aanbevelen? Ja! Onderwerpen 

die je gemist hebt? Mag je doorgeven aan Amber. In het najaar organiseren we 

een vervolg cursus met oa reanimatie.  

• Deze cursus nog een keer organiseren? Ja maar op een andere dag (vooral 

interesse van scouting, ksa, klj Lier zuid, chiro lips) 
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• Deelname aan de cursus is gratis. Maar inschrijven en niet komen = 5 euro 

betalen. 

� 13 mei galabal: bedankingsfeest voor iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet 

voor onze Lierse jeugd. De uitnodiging volgt …  

� 24 juni pallieter peddel: wie wil mee organiseren? Wie wil voor de food zorgen? 

Doorgeven aan Amber. Sfeerbeelden van vorig jaar: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009204820168&sk=photos&collection_

token=100009204820168%3A2305272732%3A69&set=a.1626173241032821.1073741

839.100009204820168&type=3  

� Verkiezingen 14 oktober 2018: hierrond zouden we graag met de jeugdraad een project 

opstarten. 

 

7. Op de kalender  

� 19 april inspraakmoment burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, 19.30 uur in 

de kapel van de Colibrant, Deensestraat . Meer informatie kan je vragen via 

duurzaam@lier.be of 03 8000 311. 

In september 2016 besliste de stad om het burgemeestersconvenant voor 

klimaat en energie te ondertekenen. Hiermee engageert de stad zich om 

tegen 2030 te streven naar: 

• een vermindering vd uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 % 

• een energiebesparing met ten minste 27 % 

• en minstens 27% van de energie uit hernieuwbare energiebronnen op 

het grondgebied Lier 

 

Dat is een hele uitdaging! Een uitdaging dat we samen met burgers, 

bedrijven, landbouwers, hogere overheid, distributienetbeheerders 

(EANDIS), … willen aangaan, dus ook samen met jullie! Vermits jullie in een 

adviesraad van de stad zetelen, zouden we ook graag jouw mening en 

voorstellen willen horen. 

 

� 8/04 tot 02/05): MOOOV filmfestival in Lier. Het volledige programma is te vinden op 

www.lierscultuurcentrum.be 
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� 21 april: kookworkshop voor kampkoks in Sint-Katelijne-Waver http://kampkok.java.eu/workshop  

� 22/4 en 23/4: gratis filmnamiddag voor de jeugdverenigingen voor de jongste groepen (1
e
 t.e.m. 

4
e
 leerjaar).  Toffe piratenfilm + aansluitend een activiteit, (knutselen of een schattenjacht). 

Inschrijven voor 16 april via els.verhaert@lier.be 

• Opmerking: gelieve deze activiteiten zo snel mogelijk aan de jeugdverenigingen door te 

geven zodat ze nog in het programma kunnen worden opgenomen. 

� 28 en 29 april: broeihaard kunstenfestival www.broeihaard.be 

 

8. Rondje  

� KLJ Lier Noord organiseert een voetbal Paastornooi op 17 april voor jeugdverenigingen 

https://www.facebook.com/events/260228817751501/  

� KSA: 22 april = Animalistic https://www.facebook.com/events/257820024664736/  

� Klj Lier-Zuid: 1 mei carwash  

� Chiro Heilig Hart en Sint-Gummarus: Judgement Day 6 mei 

https://www.facebook.com/events/816666438499152/ vrijkaarten? Stuur een bericht 

naar https://www.facebook.com/sintepieter  

� Scouting: 12 mei: jins café  

� Chiro Lips: 12 mei quiz en 13, 14 mei: Ribbekesfeesten 

https://www.facebook.com/events/129672044209639/  

� Scouting: 26 mei jinsquiz https://www.facebook.com/events/277059272708084/  

� Scouting: geen colsonbandjes meer gebruiken om voeten bijeen te binden … er werd 

gestreden tot bloedens toe � 

� Volksdans: de paaseieren zijn lekker ☺ 

� Niet elke fuif organisator geeft de M-pas korting! 

� KLJ Lier-Zuid won de battle of the jeugdbeweging in maart 

https://www.facebook.com/kljlierzuid/photos/a.1017380164991047.1073741829.101363
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0992032631/1420233021372424/?type=3&theater (heel tof evenement! Georganiseerd 

door Thomas More: https://www.facebook.com/Battleofthejeugdbewegingen/ ) 

� Tegen betaling folders rondbrengen voor Welness Sleep (aan 't Amerikaans Stockhuis): 

info@slaapwol.eu 

� Voorzitter Alix doet nog een extra oproep om allemaal naar de Meat & Greet te komen! 

Veel jonge vluchtelingen zijn hier helemaal alleen en het zou voor hen een groot verschil 

maken als ze contacten kunnen leggen met Lierse jongeren!!  

 

 

 

Tot de volgende jeugdraad! 

Afspraak op dinsdagavond 25 april! 

 

 


