
 

  

  
 
 

 

Verslag jeugdraad 6 november 2017  

Deelnemers   

 

Scouting Hoboken:  Matthijs Van Hove, Pieter Lauwers, ?? 

Chiro Klinker: Damire Leys 
Chiro Sentroem: Henri Claessens, Stan Tratsaert 
Jeugdhuis Joh:, Hannah Jonckheer, Glen Van Dyck 

Gouw Antwerpen: Pieter Lauwers 

Gewest ZAK: Tom Seghers 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Concept: open jeugdraad: iedereen was welkom voor een babbel of voor 

info, doorlopend kon men advies geven over: het organiseren van een 

Debattle, projectdefinitie Karel Duboislaan, kreeg je info over evacueren en 

kon je de JOHOdag evalueren. Er was ook tijd voor variapunten.  

 

 

 

 

 



 

Heraanleg Karel Duboislaan 
Hier alle info: https://www.antwerpen.be/nl/info/59eef180a677935e893a6708/karel-du-boislaan-

wordt-heraangelegd 

Enkel Scouting Hoboken had volgende bemerkingen aangezien hun toekomstige lokalen vlakbij 

liggen: 

 Worden er thv. van de verschillende plateaus oversteekplaatsen voorzien? 
 Betreffende het plateau thv. de Lumbeeckstraat 

o Omwille van de spooroverweg ontstaan er vaak verkeerssituaties waarmee het 
knooppunt H. Rocherstraat, K. Du Boislaan. Lumbeeckstraat en Hertoglei / 
Fodderiestraat één verkeersknooppunt wordt. (bv. bij gesloten overweg staan er 
auto’s in de H. Rosherstraat te wachten om links af te slaan terwijl anderen proberen 
door te steken naar de Lumbeeckstraat.  

o Om onveilige situaties tegen te gaan lijkt het ons aangeraden om dit knooppunt als 1 
geheel te beschouwen en de verkeersdrempel door te trekken tot aan het 
spoorovergang (die zelf hoger ligt en de technische complexiteit dus niet veel 
vergroot) Dit laat ook toe om aan beide uiteindes van de drempel een (veiligere) 
oversteekplaats te voorzien. 

o Daarnaast willen we graag de onveiligheid van de spoorovergang voor voetgangers 
en fietsers benadrukken. Een minimale verbetering lijkt ons het aanbrengen van een 
gekleurde strook die duidelijk maakt dat ook voetgangers en fietsers dit knooppunt 
doorkruisen.  

 

JOHOdag 
Dit jaar konden leidingploegen een team van 8 leden afvaardigen om te strijden in een Zombie gps-

spel op een zaterdagnamiddag. Als afsluiter was er een feestje in zaal de Oranjerie aan het 

districtshuis met gratis frietjes en animatie. Helaas schreven maar 15 mensen zich in ipv de gehoopte 

60 deelnemers. De vrijwilligers van de fietsmug van jeugdhuis de schietgang, jeugdhuis JOH en 

scouting Hoboken waren erbij.  

POSITIEF NEGATIEF 

Leuke bedanking tijdsgebrek 

Feestje met traktatie Motiveren van een ploeg 

Informeel kennis maken met anderen Sommige leiding wist van niets (doorstroom 
info) 

Leuke sfeer Niet voor ‘losse’ vrijwilligers  

 Bedanking ja, extra activiteiten nee 

 

Algemene tendens: wie aanwezig was, was tevreden, maar teveel jeugdvrijwilligers hadden te weinig 

tijd en vonden het moeilijk anderen in te lichten en te motiveren. Een leuk bedankingsfeestje heeft 

nog steeds de voorkeur tegenover een hele dag activiteiten doen omdat het te moeilijk is iedereen 

bij elkaar te krijgen.   

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/59eef180a677935e893a6708/karel-du-boislaan-wordt-heraangelegd
https://www.antwerpen.be/nl/info/59eef180a677935e893a6708/karel-du-boislaan-wordt-heraangelegd


 

Debattle  
https://www.debattle.be/ 

Debattle wil dat jongeren zich in hun stad of gemeente thuis voelen. En dus ook evenveel kunnen 

zeggen als thuis…De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zijn dé kans to speak out! 

Welke wilde ideeën en stiekeme bezorgdheden wil je delen? Wat is jouw mening over de toekomst 

van de gemeente of stad? Debattle gidst je doorheen de jungle van de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2018 en helpt jouw vurige plannen werkelijkheid worden. 

Je kon op de jeugdraad Hoboken alvast testen via: https://www.debattle.be/#bevraging 

De vraag is of de jeugdraad in Hoboken een Debattle zou willen organiseren en over welke thema’s 

het moet gaan: 

Wel of niet organiseren?  Welke thema’s: 

Iedereen was positief: WEL dus  jeugdbeleid 

 veiligheid 

 Toegankelijkheid en inclusie/diversiteit 

Daarom stelt de jeugddienst voor om de jeugdraad alvast te registreren om een debattle tijdens hét 

weekend van 28, 29 en 30 september 2018 te organiseren. https://www.debattle.be/#kaart 

 

Evacueren kan je leren! 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp3PTel8VNE&feature=youtu.be 

De jeugddienst roept op om stil te staan bij de verplichting die je als vereniging hebt om iedereen de 

nodige veiligheid te bieden. Doe daarom ieder jaar een evacuatie oefening. Het filmpje hierboven 

kan helpen en via deze link vind je een afvinklijst, instructies enz: 

https://www.antwerpen.be/nl/info/59ccb123a67793389d044e8a/jaarlijkse-evacuatieoefening 

 

VARIA Locatie Fort 8 – RUIMTEVRAAG 
De ruimte die vrij staat in Fort 8 is momenteel in handen van de stedelijke jeugddienst en was 

vroeger de plek waar Jeugdhuis Rova gevestigd was. Na een toer van het bevragen van 

jeugdverenigingen zonder lokaal en op zoek naar ruimte, is er geen enkele jeugdvereniging die zich 

er nu wil vestigen. Daarom vaagt scouting Hoboken en andere jeugdverenigingen of dit op z’n minst 

tijdelijk kan dienen als opslagruimte voor het vele materiaal van de verenigingen.  

Goed nieuws: de stedelijke jeugddienst wil dit faciliteren. Daarom een oproep aan alle 

jeugdverenigingen in Hoboken, heb je nood aan een deeltje opslagruimte? Vul dan meteen deze 

officiële RUIMTE AANVRAAG in: https://jeugd.csjdatabank.be/ 

 Meld je aan in de verenigingendatabank. 

 Klik op "Nieuwe aanvraag". 

https://www.debattle.be/
https://www.debattle.be/#bevraging
https://www.debattle.be/#kaart
https://www.youtube.com/watch?v=Lp3PTel8VNE&feature=youtu.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/59ccb123a67793389d044e8a/jaarlijkse-evacuatieoefening


 

 Klik bij "Ruimtevraag jeugdverenigingen" op invullen. 

 Vul het formulier. 

 Klik op "Opslaan en indienen".  

 

Hier alle info: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/jeugdverenigingen-antwerpen/extra-

ondersteuning/op-zoek-naar-een-nieuw-lokaal-voor-je-jeugdvereniging 

 

VARIA debat rond diversiteit  
De schepen kon helaas niet aanwezig zijn op de jeugdraad. De jeugdraadsleden wilden graag in 

gesprek gaan over hoe ze omgaan met diversiteit in hun vereniging en van gedachten wisselen 

aangezien de schepen voor jeugd zich op facebook daar vragen over stelde. De leden wisselden 

voornamelijk positieve ervaringen uit over hoe ze kinderen uit verschillende culturen aantrokken en 

tot hun vaste leden kunnen rekenen nu. Ook merkten ze op dat ze vaak meer betrokkenheid 

opmerken bij allochtone ouders dan wel autochtone ouders van leden.  

TIP: volg de jeugdraadgroep! 

https://www.facebook.com/groups/JeugddienstHoboken/ 

TIP: nieuwsbrief: schrijf je in! 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/jeugdverenigingen-antwerpen/blijf-op-de-

hoogte/nieuwsbrief-jeugdverenigingen 

TIP: Uitleendienst 
De jeugddienst in Hoboken heeft een eigen uitleendienst. Jeugdverenigingen kunnen hier steeds 

beroep op doen. Als er iets ontbreekt bij de uitleendiensten of je wilt hier iets over kwijt. Neem dan 

zeker contact op met de jeugddienst!  

-> Leuke spelen, kleine fuifboxen of eenmalige attributen lenen? Dan is de Jeugddienst the place to 

be! https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-hoboken-1/jeugd-1/kopie-en-uitleendienst-

voor-jeugdverenigingen 

-> Audio-visueel materiaal lenen? Dan is Zappa the place to be! https://www.uitleen.be/ 

-> Evenementen materiaal lenen? Dan is Evenementenloket van de stad the place to be! 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1  

-> Sportmateriaal lenen? Dan is buurtsport the place to be! 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/uitleendienst 

 

-> Vind je niet wat je nodig hebt, kijk dan eens provinciaal! (Of hoor eens bij je buren of andere 

verenigingen van Hoboken, die hebben ook heel wat!) 

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-

malle/uitleendienst.html 
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Agenda 
 

 
 
25/11: Let’s go Asian avond Chiro Klinker  
26/11: pastaslag Chiro Sentroem 
9/12: stoute kinderen fuif JH Joh 
15/12: MATKOT scouting Hoboken op de Kerstmarkt van Hoboken 
23/12: Xmass Paradise JH Joh 
31/12: Old to Gold fuif JH Joh 
5/01/2018: winterreceptie scouting Hoboken 
20/01: nieuwjaarsbrunch kwiks Chiro Klinker 
2/02/2018: aspibal Chiro Klinker 
24/02/2018: vlaaienslag Chiro Klinker 
3-4/03/2018: mosselsouper Chiro Sentroem 
31/03/2018: pastaslag Chiro Klinker 
28/04/2018: galabal Chiro Klinker & Sentroem 
4 of 5/05/2018: Gate33 fuif scouting Hoboken 
12/05/2018: schuimfuif chiro Sentroem @Joh 
24/06/2018: ijssalon scouting Hoboken 

 
 
Verslag door: Kelly Moons 


