Aanwezig: Briek Boullart en Brent Jansen (’t Onkrooid), Nette Spoormans en Stien Vansweevelt
(Meisjeschiro), Stijn Lefelon, Maarten Lefelon en Klaas Blockx (Jongenschiro), Kobe Wouters en Janne
Van Herck (Chiro De Vraai), Hanne Stessens en Jasper Stessens (KLJ), Yasmine Vermet en Noor
Broeckx (Scouts), Arne Chitschenko en Esmee Sanders (JRK), Bart Horemans (Plussers) Joke Segers
(schepen van jeugd), Kaat van de Kerkhof (ondervoorzitter) en Pascal Thijs (secretaris)
Verontschuldigd: Kaat Van Houdt (voorzitter)
Gast: Eric Broeckx (bibiothecaris).

Vergaderen in het gemeentehuis
Straks kiezen we voor onze volgende vergadering weer een locatie bij één van jullie verenigingen,
maar de eerste vergadering van het nieuwe jaar houden we uit praktische overwegingen traditioneel
in het gemeentehuis. Zo kunnen we gebruikmaken van de in huis aanwezige fruitsappen en bubbels,
die speciaal worden voorzien voor de nieuwjaarsrecepties en nieuwjaarvergaderingen van o.a. de
verschillende adviesraden. We verdelen ook de hapjes over de vergadertafel. Welkom allemaal, we
beginnen eraan!

Bibliothecaris op bezoek
Een ‘vreemde eend’ vandaag aan de vergadertafel. Eric Broeckx is de nieuwe bibliothecaris en hij
gaat ervoor zorgen dat hij na vandaag voor ons geen vreemde meer is. Eric zoekt verder ook jonge
vertegenwoordigers voor de adviesraad van de bib.
Wij kennen Eric misschien nog niet, maar Eric kent Arendonk al wel. Hij vertelt ons dat hij van
Schoonbroek afkomstig en destijds geregeld de brug overstak om hier te komen fuiven en feesten,
o.a. in de Bemdhal en het jeugdhuis.
Als bibliothecaris is hij nu enkele maanden actief. Hij streeft met z’n team naar een bib voor
iedereen, voor jong en oud en alles ertussenin. Hij merkt dat kinderen klassikaal de weg naar de bib
vinden, vaak ook nog met de ouders. Studenten zie je er af en toe nog, maar de leeftijd tussen kind
en student slechts heel uitzonderlijk.
De werking van een bib beperkt zich al lang niet meer tot het uitlenen van boeken, tijdschriften en
strips. Er worden evenementen georganiseerd, ook lezingen over bijvoorbeeld sociale media of
poëzie. Er zijn conversatiegroepen en leesgroepen. Eric geeft ons de cultuurkalender van de
cultuurdienst en de bib mee om een idee te krijgen van wat er allemaal wordt georganiseerd.
Zoals wij met de jeugdraad het adviesorgaan voor de jeugd zijn, heeft de bib een eigen adviesraad.
De leden van die raad denken mee over alles wat te maken heeft met de bibwerking, ze geven hun
mening en doen voorstellen. Het is een plezante bende, maar ze kunnen wel wat verjonging
gebruiken. Naast en enkele dertiger en veertiger is het merendeel van de leden al een eindje boven
de vijftig. Misschien voelt iemand van ons er wel iets voor om bij de adviesraad aan te sluiten. Je mag

je dan verwachten aan een vergadering om de 2 à 3 maanden. De eerstvolgende vergadering is op
donderdag 7 mei om 20.00 uur. De vergaderingen eindigen steeds ten laatste om 21.30 uur. Wie
interesse heeft kan dat Eric (of Pascal) laten weten. Eric rekent erop dat jullie zijn oproep mee
verspreiden binnen jullie leiding. Dankjewel!

Voorzitter en ondervoorzitter
Pascal neemt voor dit agendapunt het woord over van Kaat. Hij dook in z’n archief van verslagen van
onze vergaderingen en kwam daar begin 2013 voor het eerst de naam van Kaat van de Kerkhof
tegen. Ze kwam toen mee vergaderen namens de leerlingenraad van het Sint-Clara College.
Op dat moment was B.A.’er Victor van Meerten onze voorzitter, maar in januari 2015 nam Kaat die
taak van Victor over en ze zou zo’n twee jaar onze voorzitter blijven.
Want in december 2017 kwam Kaat Van Houdt de functie van voorzitter overnemen. Zij was toen al
geruime tijd de vaste vertegenwoordiger namens Chiro De Vraai en ze was ook al een tijdje
ondervoorzitter, tot dus in december 2017 Kaat en Kaat van functie ruilden.
Maar ook december 2017 ligt alweer even achter ons en zowel onze voorzitter als onze
ondervoorzitter wensen stilaan afscheid te nemen van de jeugdraad. We zoeken bijgevolg een
nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.
Jezelf voorzitter (of ondervoorzitter) van de jeugdraad mogen noemen, dat heeft natuurlijk wel iets
en we zijn ervan overtuigd dat dit goed staat op je CV. Een unieke kans ligt hier voor het grijpen
Kaat voegt nog toe dat de workload bij de huidige manier van werken eerder beperkt is. Je krijgt de
gelegenheid agendapunten aan te reiken, maar verder wordt de agenda en vergadering voorbereid
door de jeugddienst. Deze werkwijze kan behouden blijven, maar de nieuwe voorzitter mag het
gerust ook over een heel andere boeg gooien.
In eerste instantie moet iedereen dit toch even laten bezinken, maar al tegen het einde van de
vergadering geeft Brent aan dat hij volgende vergadering wel wil voorzitten. De aanwezige leden
staan daar voltallig achter. Ook in het verleden had de jeugdraad meermaals een voorzitter die actief
was binnen het jeugdhuis, wat steeds een goede combinatie bleek te zijn. Succes Brent!

Uitbreiding subsidie brandveiligheid & duurzaamheid
We hadden het vorige vergadering al aangekondigd, de subsidie ‘Brandveiligheid jeugdwerklokalen’
zou worden uitgebreid naar brandveiligheid en duurzaamheid. Ook het bedrag zou worden
opgetrokken van 2.000 euro naar 10.000 euro.
Inmiddels moeten we niet langer in de ‘zou-vorm’ spreken, de wijziging werd door de gemeenteraad
goedgekeurd. De werkwijze is voortaan dat je voor brandveiligheid, maar dus ook voor bijvoorbeeld
waterbesparing en energie-efficiëntie, een subsidie kan ontvangen tot 5.000 euro voor 75% van de
gemaakte kosten. Uitzonderlijk, en op advies van de jeugdraad, kan dat bedrag worden opgetrokken
naar 10.000 euro, wat dan betekent dat er voor dat jaar slechts één aanvraag wordt toegelaten.
Voor 2020 verwachten we al zeker een aanvraag van Chiro De Vraai die hun lokaal willen voorzien
van beter isolerende ramen en deuren, misschien ook een nieuwe condensatieketel. Hun kosten
gaan in principe hoog genoeg oplopen om al meteen van het volledige subsidiebedrag te kunnen
genieten. Maar dat kunnen we natuurlijk niet goedkeuren zonder te weten wat er op de planning
staat bij de andere verenigingen.
Maarten denk dat de Jongenschiro mogelijk kleinere uitgaven voor brandveiligheid gaat doen. Verder
hebben de aanwezigen er niet echt goed zicht op. Chiro De Vraai hoopt snel te vernemen waarop ze
aanspraak kunnen maken. 5.000 euro is normaal een zekerheid. Iets tussen 5.000 en 10.000 kan ook,
afhankelijk van de plannen van de andere verenigingen. Aan iedereen de vraag dit met de achterban
te bespreken. Volgende vergadering hopen we Chiro De Vraai hier uitsluitsel over te kunnen geven.

Uitbreiding subsidie security op jeugdfuiven
De uitbreiding van de subsidie voor brandveiligheid en duurzaamheid maakt duidelijk dat onze
schepen en het schepencollege het belang daarvan inzien. Hetzelfde verhaal zien we nu ook bij de
subsidie voor het inzetten van professionele security voor jeugdfuiven.
T.e.m. 2019 kon er tot maximum 3.000 euro worden uitgegeven aan subsidie voor security. Daar
komt vanaf dit jaar 10.000 euro bij, al is dat niet allemaal in de vorm van een subsidie. Een bedrag
van 7.000 euro wordt vrijgehouden voor security in ’t Onkrooid, voor de tien grootste evenementen.
Dat zijn minstens de fuiven van de jeugdbewegingen in de zaal, dus niet de take-overs in het café,
aangevuld met fuiven van ’t Onkrooid zelf. Het is de bedoeling dat door het inzetten van
professionele security de klachten van de buurt over o.a. lawaai aan de poort en glazen mee buiten
nemen afnemen. Uiteraard moet ’t Onkrooid daar ook zelf op toezien, zeker op openingsavonden
zonder security, maar daarover later vandaag meer bij het agendapunt over ‘t Onkrooid.
Wie goed heeft gevolgd en gerekend weet dat er voortaan dus 6.000 i.p.v. 3.000 euro kan worden
uitgegeven aan security. De jeugdraad mag voorstellen doen om het reglement te wijzigen. Op dit
moment wordt per aanvraag de helft van de kost voor security terugbetaald met een maximum van
300 euro of 500 euro voor fuiven in de Bemdhal (een soort compensatie voor de verplichte fuifren).
Er mag ook maar één fuif per vereniging per jaar worden aangevraagd.
Het lijkt niet meteen een goed idee om dan enkel de subsidiebedragen op te trekken, zonder dat er
verder op de fuiven iets verandert. Meer fuiven per vereniging toelaten zou bijvoorbeeld al wel een
verandering teweegbrengen. Maar misschien hebben we nog andere en betere voorstellen.
Wat gaan we met deze subsidie doen? Welke wijzigingen stellen jullie voor?
We denken dat het alvast een goed idee is om meer dan één fuif per vereniging per jaar toe te laten.
Verder is Betemo ook overgeschakeld op professionele security voor de Snowparty en de
Strikskesparty. Een verstandige beslissing lijkt ons dat, maar zo komen er dus wel meteen één of
twee aanvragen bij.
Vooral in de Bemdhal lijkt ons het inzetten van professionele security bijna noodzakelijk. Daarbij
stellen de firma’s soms zelf hun voorwaarden, bijvoorbeeld een minimum van 4 agenten, waardoor
de kostprijs snel oploopt. We kunnen overwegen de subsidie voor security voor fuiven in de Bemdhal
op te trekken, wel met een duidelijk plafond. Voortaan baseren op het aantal ingezette agenten is
ook een optie.
Joke en Pascal kunnen hier voorlopig mee verder en werken een voorstel voor een aangepast
reglement uit tegen volgende vergadering.

Ontwerp folder voor fuiven en vaten
We hebben een ontwerp van folder. In die folder worden organisatoren van fuiven en vaten gewezen
op een aantal verplichtingen en verwachtingen van de gemeente. Wie een afwijking van de
geluidsnorm wenst en wie sterkedrank wil schenken zal een vergunning moeten aanvragen. In alle
andere gevallen geldt een meldingsplicht.
Verder in de folder vooral weetjes en aanbevelingen om een fuif of vat zo goed mogelijk te laten
verlopen. Zo wordt er o.a. aandacht gevraagd voor veiligheid en respect voor de omwonenden
Tussen vorige vergadering en nu hebben we de folder al eens moeten aanpassen. Sabam en Billijke
Vergoeding aanvragen doe je voortaan via www.unisono.be. Verder was het aanvragen van een
afwijking van de geluidsnorm bij muziek boven 85 dB(A) tot voor kort verplicht voor élke Arendonkse
zaal. Recent werd echter door het schepencollege kennis genomen van een melding klasse 3
milieuvergunning voor een Arendonkse zaal. Die melding houdt in dat de uitbater zich niet meer
hoeft te houden aan de beperking van twaalf evenementen op jaarbasis voor evenementen tussen

85 en 95 dB(A). Voor deze zaal wordt de norm voortaan 95 dB(A), met daarbovenop (indien gewenst)
maximum twaalf evenementen tot 100 dB(A) die dan wel nog apart moeten worden aangevraagd.
De uitbater zal ook moeten investeren in apparatuur voor het meten en registreren van het geluid.
Een nieuw gegeven voor onze gemeente waardoor de folder eigenlijk niet meer klopt, al denken we
dat we dat mits een kleine aanpassing wel mee kunnen verwerken.
De folder lijkt ons verder in orde. Wel herhaalt Maarten wat hij vorige keer al ter sprake bracht,
namelijk dat het invullen van het aanvraagformulier evenementen voor een leek niet evident is.

Nieuws van ’t Onkrooid
Het jeugdhuis heeft zo z’n probleempjes. Vorige keer hebben we nog aangehaald dat er best wel wat
buren overlast ondervonden met de nodige klachten tot gevolg. Brent en z’n team lijken momenteel
echter prima hun best te doen om die overlast te beperken, want de laatste tijd zijn er geen of
nauwelijks klachten. Zoals gezegd krijgt ’t Onkrooid in de toekomst ook hulp van professionele
security op de tien grootste evenementen van jeugdbewegingen en van ’t Onkrooid zelf.
We geven Brent en Briek ook graag de gelegenheid om ons een update te geven van de werking van
’t Onkrooid.
Ze vinden het een prima initiatief dat er op de grootste evenementen voortaan security komt. Ze
proberen dat nu met hun fluo aan zelf ook zo goed mogelijk op te vangen en denken dat ze
doorgaans in hun opzet slagen. De politie moest niet meer ingrijpen en 2 personen hebben na
november gebruik gemaakt van de telefoonlijn om aan te geven dat de muziek te luid stond of de
nooddeur meermaals werd geopend tijdens de Schuurfuif. Ook dat werkt dus zoals gepland.
Het openen van de nooddeur blijft wel een probleem. Tijdens de Schuurfuif duurde het soms wel
even voor Brent of iemand anders van het bestuur door had dat de deur werd geopend. Binnenkort
komt de nieuwe nooddeur en het zou tof zijn mocht dan voortaan via een lamp of op een andere
manier worden aangegeven dat iemand de deur heeft geopend. Joke bevestigd dat die vraag aan de
firma werd gesteld.
De professionele security kan daarin mogelijk ook iets in betekenen, bijvoorbeeld door een agent aan
de inkom te positioneren en een tweede aan de nooddeur. Sowieso houdt ’t Onkrooid door de
security voortaan zelf twee extra paar ogen vrij.
De prijsvraag voor security in ’t Onkrooid is nog lopende. Voor Arenboenk werd er wel al security
vastgelegd. Voor Jinsane en de Superaspifuif zal dat minder nodig zijn, maar Pascal zal toch een
bewakingsfirma contacteren met de vraag of die data nog op de planning kunnen komen.
Rond het gebruik van herbruikbare bekers blijft er veel onduidelijkheid. Voor gewone pinten heeft ’t
Onkrooid al bekers. Die kunnen ook dienen voor frisdrank. Maar wat met speciaalbieren? ’t Onkrooid
overweegt op termijn één type beker in te zetten voor sterke of andere niet traditionele bieren. Alle
bekers en glazen moeten uiteindelijk wel ergens kunnen worden gestockeerd en dat vormt mogelijk
toch een probleem.

Buitenspeeldag 2020
Woensdag 22 april, de eerste woensdag na de paasvakantie, organiseert de gemeente weer een
Buitenspeeldag in sportpark Heikant. De gemeente zorgt o.a. voor springkastelen, maar rekent vooral
ook op de scholen, verenigingen en clubs voor de organisatie van activiteiten. Zo zorgde de KLJ al
eens voor een trekvlot over de vijver en de Scouts voor een sjotterbak in het groot. Nieuw in 2020 is
een medewerking van het Sint-Clara College, waar de vijfdejaars STW voor het vak Mens en
Maatschappij voor vier eigen activiteiten gaan zorgen en gaan bijspringen als begeleiding bij andere
activiteiten.

Toch hoopt de gemeente ook dit jaar op een medewerking van KLJ, Scouts of andere
jeugdbewegingen. De KLJ kan volgens Hanne en Jasper het vlot nog wel eens bovenhalen. Bij de
Scouts ligt de situatie moeilijker wegens veel leiding op kot. Anderzijds volstaat het als bijvoorbeeld
één leider aanwezig is, met extra hulp van één of meer al wat oudere leden.

Publiciteit langs de openbare weg
Als je iets organiseert, dan maak je daar graag reclame voor, dat is logisch. Maar er zijn regels.
In de panelen langs de invalswegen mag je zelf je bordjes aanbrengen. Affiches kan je door de
gemeente laten aanbrengen op de aanplakzuilen.
Maar verder is het zelf schilderen, plaatsen of hangen van eender welke aankondiging, publiciteit of
kennisgeving op, boven of langs de openbare weg verboden. Zo staat dat in het politiereglement van
Arendonk-Ravels-Retie. Hou je je daar niet aan, dan riskeer je een GAS-boete.
Toch zien we geregeld borden langs de wegen om fuiven, toneel,… aan te kondigen. Je plaatst
dergelijke borden beter niet op openbaar domein. Wil je dat toch per se doen, dan heb je een
vergunning van de wegbeheerder nodig, een vergunning met strikte voorwaarden, lang op voorhand
aan te vragen… allemaal best omslachtig. Buiten het risico op een GAS-boete, kunnen borden ook
ambtshalve worden verwijderd of loop je een risico op negatieve reclame doordat foto’s van nietreglementair geplaatste borden op sociale media worden geplaatst.
Plaats je echter een bord op privédomein met toestemming van de eigenaar, dan zal dat bord nooit
worden verwijderd door de wegbeheerder. Maar ook dan heb je in principe een (tijdelijke)
stedenbouwkundige vergunning nodig van zodra je bord een bepaalde grootte overschrijdt. Hoe
groot het bord dan precies mag zijn blijkt moeilijk te achterhalen, maar met borden ter grootte van
de nieuwjaarswensen van N-VA en CD&V (volgens Joke 1,80 x 1,35 m) zitten jullie alleszins safe.
Het politiereglement legt tot slot ook nog op dat tijdelijke aankondigingen drie dagen na de datum
van het evenement moeten worden verwijderd door de organisator. Hou ook daar rekening mee,
anders riskeer je alsnog een GAS-boete.

Varia
Zo zijn we aanbeland bij de variaronde. Heeft er nog iemand een leuke mededeling, een prangende
vraag of gewoon iets dat je kwijt wilt of met de vergadering wilt delen? We vernemen het graag!


Esmee en Arne laten weten dat het JRK bierviltjes i.p.v. stickers heeft laten aanmaken als promo.
Voortaan dus geen ongewenste stickers meer in ’t Onkrooid.



Het JRK heeft ook vastgesteld dat er tijdens hun jaarlijkse Time Out Party, nu op 18 april, wéér
een ander evenement is op die datum. Dat blijft heel jammer, maar een tweede evenement op
eenzelfde dat weigeren, kan gewoon niet.



De KLJ is sinds de Dag/Nacht van de Jeugdbeweging hun vlag kwijt. In het verleden werd er wel
eens een vlag als ‘grap’ meegenomen. Dat blijkt nu niet het geval. Niemand weet hier iets van.



KLJ toneel is dit jaar op 28/2, 29/2 en 1/3, vrijdag-zaterdag-zondag.



Het Aspidrinkse van Chiro De Vraai krijgt bij gebrek aan Aspi’s dit jaar een andere naam. Niet de
Aspi’s, maar wel de leiding gaat dit 14/3 organiseren met als naam ‘Omleiding’. Dat verwijst niet
alleen naar de organisatie door de leiding maar is meteen ook een knipoog naar het recent
ingevoerde eenrichtingsverkeer voor De Brulen.

Volgende vergadering wordt zaterdag 28 maart om 10.00u bij de Scouts. Zij organiseren dan ook
hun jaarlijkse spaghettiweekend. We ronden af om 11.30 à 12.00 uur, zodat wie wil aansluitend een
spaghetti of croque kan blijven eten.

