Verslag Jeugdraad maart 2020:
Aanwezig: Pieter, Janne (voorzitters), Steffi, Laura, Mats, Kawan, Barbara (JH Den Aap),
Aline, Fatou, Marie (Chiro Everberg), Cedric (Chiro Erps-Kwerps), Mariek, Kari, Berre
(Scouts Kortenberg), Tom, Ronaldo (onafhankelijke), Neree (JH ’t Excuus), Mit
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Goedkeuring verslag jeugdraad februari 2020
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



Janne trakteert!
Vergeten… volgende keer!



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
Dringende zaken mogen altijd gemaild worden naar
gebouwenbeheer@kortenberg.be
Algemene opmerking: bij fuiven geen plakband op de vloer van de sporthal
plakken. Dit gaat er heel moeilijk af!
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Everberg:
 Omlijsting aan het toilet is voor een stuk afgebroken
o Scouts Kortenberg:
 Klusjes werden rechtstreeks doorgegeven
o JH Den Aap:
 Schuifdeur nog niet gerepareerd
 Is het mogelijk om een lamp boven de kickertafel te hangen
die apart aangezet kan worden?
o JH ’t Excuus:
 Lamp in het vrouwentoilet is kapot
 TL aan de toog flikkert



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Daspiradosfuif
Chiro Everberg
 Winterrestaurant: goed en lekker

Scouts Kortenberg
 Geoefend voor het feestweekend
JH Den Aap

 Laatste feestje van Jens en Thibaud
’t Excuus

 Feestje ter herinnering Charlotte
Speelplein
 Krokusvakantie gehad


Dienst Gebouwenbeheer komt langs ivm de laatste controle van de jeugdlokalen
o Marc Vander Veken stelt zich eerst even voor
o Er werd een verslag gemaakt van de laatste rondgang (januari). Elke
jeugdvereniging krijgt een lijstje met zijn aandachtspunten.
o Een kleine toelichting:
 In het verslag staan puntjes die niet in orde waren naar veiligheid,
properheid en hygiëne toe
 Er zijn zaken bij die door de gemeente opgelost zullen worden
(aangeduid met afkorting UD) en zaken die door de jeugdvereniging
zelf opgelost dienen te worden (aangeduid met afkorting JL)
 Afkorting VHP = veiligheidspunt met gradaties van 1 tot 3
uitroeptekens (hoe meer uitroeptekens, hoe groter het risico!)
 De rondgang vindt 3 à 4 keer per jaar plaats
 Idee vanuit de werkgroep ‘propere lokalen’: mee aanwezig zijn op het
moment van de controle zodat er meteen feedback uitgewisseld kan
worden. Wordt verder opgenomen/gepland
 Technische problemen of defecten mogen onmiddellijk gemeld worden
(niet persé wachten tot de volgende jeugdraad). Sommige zaken
kunnen snel in eigen beheer hersteld worden. Voor andere zaken moet
er uitbesteed worden aan een aannemer. Dan kan het wat langer duren.
 Blijf van alle elektrische installaties af (geen lampen bij hangen of
stopcontacten bij installeren)! Dan is het gebouw niet meer geheel
verzekerd indien er schade zou voorvallen!
 Verander zelf geen sloten. Op die manier kan de gemeente niet meer
binnen indien nodig. Als er een slot moet veranderd worden, vraag dit
zeker aan. Dit is geen enkel probleem.
 Oproep aan de jeugdverenigingen om de lokalen terug op
orde te brengen aan de hand van het lijstje



Verkeersveiligheid:
o Buck-E om fietsen te stimuleren/Andere manieren?
 Buck-E is een digitaal systeem van tags aan de boekentassen/fietsen
van kinderen die in de gemeente fietsen. Hoe meer met de fiets, hoe
meer punten met op het einde een beloning.



De gemeente heeft in de meerjarenplanning opgenomen om te
investeren in dit systeem. Met de wet op de overheidsopdrachten zal dit
wel nog een tijdje duren (bestek schrijven, drie offertes….), maar het
systeem zal er wel degelijk komen.
o Input Kindergemeenteraad (zie bijlage 2 aan dit verslag)
 Bijkomend vanuit de jeugdraad:
 Voorrangspunt van als je van Colomba komt
 Glasbollen aan Colomba zijn gevaarlijk voor fietsers
o Besluit: Verkeersveiligheid is een duidelijk issue bij de kinderen/jeugd. Hoe
gaan we hiermee verder? Concrete acties?
 Misschien een ludieke actie op poten zetten om dit positief in the
picture te zetten. De jeugdraad samen met de Kindergemeenteraad.
 Idee om knuffelberen/foto’s van kinderen in het straatbeeld te
brengen (sensibilisering om trager te rijden) (hulp van de leden
van de jeugdbewegingen), de kindergemeenteraad en de
jeugdraad.
 Werkgroepje: Janne, Barbara, Steffi
 Voorstel uitwerken tegen volgende jeugdraad


Workshop overtuigen (Bataljong/Jongtourage)
o De jeugdraad was met enkelen aanwezig op Jongtourage en volgden de
interactieve workshop ‘overtuigen’, jezelf verkopen, argumenteren, jezelf
presenteren…’
o Vinden we dit interessant om te volgen als jeugdraad?
 We bekijken de powerpoint en beoordelen de volgende jeugdraad



Heraanleg/vernieuwing speelterrein Weesbeekdal Erps-Kwerps: advies
jeugdraad
o Het speelterrein in Weesbeekdal zal in het najaar van 2020 vernieuwd worden.
Hiertoe werden er vorige week twee inspraaksessies voor kinderen
georganiseerd: eentje voor de Kindergemeenteraad en eentje voor de kinderen
uit de buurt (Kammestraat, F. Mombaersstraat en Weesbeekdal)
o Via vier methodieken hebben de kinderen hun mening/aandachtspunten voor
het nieuwe speelterrein kunnen weergeven.
o Voorstel van de uitkomsten
 Input kinderen uit de buurt:
 Wat moet er zeker komen?
o Een schommel
o Een kabelbaan
o Groot combitoestel met klimmen, klauteren, hangen,
glijden…
o Klimtoestel (draadcircus)
 Input Kindergemeenteraad:





Een speeltuin met een klim- en klauterparcours, deathride en
glijbanen, w aterelementen (pompen, riviertjes maken…)
Een natuurlijk speelterrein (speeltoestellen uit hout) w aar ook met
het terrein gew erkt w ordt, bv. heuvels maken, boomstammen o m
te klauteren, kruiptunnels, w aterelementen…)
De speeltuin moet geschikt zijn voor peuters tot en met tieners
(aparte hoekjes)












Een eventueel thema van de speeltuin: natuur – avontuur (jungle)
met water
Een speeltuin met zowel een heel groot speeltoestel a ls m e e rde re
kleinere toestellen (die w el op één of andere manier met elkaar
verbonden zijn)
Eventueel nog een klein voetbalveld en basketbalveld erbij voege n
zodat er ook gesport kan w orden
Ondergrond: liefst gras of zand
Inclusiviteit (voor kinderen in een rolstoel, blinde, dove
kinderen…): rolstoelenavonturenpad, paadjes rondom de
speeltoestellen plaatsen zodat rolstoelgebruikers bij de to es t ellen
kunnen, een apart deeltje in de speeltuin met toest ellen s p e cia al
voor kinderen met een beperking, w erken met geluidssensaties
(bv. muziek in het thema natuur-avontuur)
Afbakening van de speeltuin: struiken en hoger gras met een
brede toegang (ook voor rolstoelen), hekken rondom de speeltuin ,
een muur van legoblokken
Regels in de speeltuin:
o Geen honden
o Niet roken, geen alcohol
o Afval in de vuilnisbakken
o Geen nachtlawaai, open vanaf 7 u.
o Leeftijdsindicatie
o Geen sluikstort = boete
o De speeltuigen moeten gebruikt w orden w aarvoor ze
dienen

 Gebundeld voorstel vanuit de dienst Jeugd o.b.v. de twee ‘inputstromen’ van
hierboven:
De kinderen wensen volgende zaken zeker aanwezig in de speeltuin:
-

Een groot combinatietoestel met klim- en klautermogelijkheden en een glijbaan
Een kabelbaan
Een schommel met twee zitjes (hier kunnen we kiezen voor een schommel met drie
zitjes waarvan één zitje ook een peuterzitje kan zijn -> verschillende leeftijden)
Een schaduwplaats je met een picknickbank (bv. een picknickbank met daarover een
schaduwzeil gespannen)

Heel leuke ideeën, maar niet allemaal inclusief. Enkele bijkomende opties:
-

Het groot combinatietoestel kan er eentje zijn waarbij er langs de zijkanten enkele
spelpanelen zijn voor kinderen in een rolstoel
We kunnen als extra een bodemtrampoline aanleggen, stevig genoeg om op te gaan
met een rolstoel. Voordeel: ook voor valide kinderen is dit leuk
We kunnen als extra een rolstoelcarroussel (draaitol) aanleggen. Ook leuk voor
valide kinderen
o Vraag aan jeugdraad om een advies te schrijven voor het bestuur. Eerste
reacties op bovenstaand voorstel:
 Wat vinden we van het idee van de kinderen? Leuk!



Vinden we het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor
mindervalide kinderen? Ja, sowieso, maar het aanbod moet dan wel
voldoende kenbaar gemaakt worden
 Parkeermogelijkheid aan de speeltuin? Ja in de straten rondom
 Wordt er ook gedacht aan een ‘tienerhoekje’ om te kunnen ‘hangen’?
Ja, er zou een picknickband met schaduwzeil komen
 Wat met het beperkt budget? Welke keuze maken we dan? Alle
toestellen toegankelijk voor mindervalide kinderen of ook andere (niet
persé rolstoeltgoegankelijk) – Een combinatie van toestellen all-in
inclusief, maar ook één toestel dat enkel voor valide kinderen kan (bv.
kabelbaan).
 Op termijn de toestellen voor kinderen met een beperking verspreiden
over de gemeente zodat elke speeltuin ‘iets’ voor deze doelgroep heeft
o Advies schrijven deadline: 18 maart. Wie wilt de aanzet hiervoor schrijven?
o Pieter maakt een google docs aan.
o Dank je wel!


Terugkoppeling werkgroep propere lokalen
o De werkgroep is niet meer samengekomen. We wachten op de beloningen en
sancties van de jeugdverenigingen
 Chiro EK:
 Sancties: kindernamiddag bij de twee andere jeugdbewegingen
– meelopen met de ‘Kortenberg Proper-ploeg’ (= mannen met
hun knijpertje)
 Beloningen: leiding trakteren op een etentje – bij nieuwjaar een
pakket met Cava of iets om te eten – teambuilding – chips, cola,
ijsjes
 Chiro Everberg:
 Beloningen: de leiding van de jeugdbeweging met de vuilste
lokalen bakt pannenkoeken voor de leiding van de
jeugdbeweging met de properste lokalen
 Nog eens extra bespreken op volgende LK
 Den Aap
 Sancties: eindejaarsfuif voor het zesde leerjaar organiseren –
iets doen bij de bedanking van TG
 Beloningen: ?
 Extra bekijken op bestuursvergadering
 Scouts:
 Nog niet echt besproken -> bekijken op de groepsraad
 ’t Excuus:
 Beloning: proficiat
 Sanctie: opmerkingen bezorgen
 Den Uyl:
 ?
 Het lijstje is nog onvolledig. Iedereen terug
vastpakken op volgende LK, groepsraad…
 Werkgroep nadien verder opnemen (eventueel via drive)



Alternatief voorstel aanvragen afvalcontainer:
o Wat we al formuleerden op de jeugdraad van februari: Geen container meer
aanvragen, maar wel de kosten van het containerpark terugbetaald krijgen?
o Wat denkt schepen?
o Mit vraagt na bij de Technische Dienst wat de mogelijkheden zijn.
o Project propere lokalen koppelen aan een kaart voor het containerpark (maar
vervoer blijft dan wel een probleem)?
o Hoe kan er om de twee jaar een volledige container gevuld worden? We maken
gebruik van tweehandsmateriaal wat sneller kapot gaat, na een groot
evenement ook versleten spullen, verhuur
o Uitzoeken: Verschil in kostprijs tussen container om de twee jaar versus kaart
containerpark? Wat is de meest ecologische, maar handigste oplossing?
o Idee: 1x per jaar zetten de jeugdverenigingen hun groot restafval buiten (zetels,
koelkast…) -> ophalen door gemeentediensten? Na te vragen



Gelijke(re) verdeling van de nutskosten
o Al wat meer info ondertussen? Ligt even stil, wordt verder opgepakt.



Social media: hoe loopt het?
o Pieter kreeg tot hiertoe maar van 1 persoon de vraag tot toegang tot de
Facebook…
o Vragen aan jullie achterban wie toegang moet hebben tot de Facebook van
de jeugdraad -> de naam van deze persoon doorsturen naar Pieter
o Bedoeling: eigen evenementen mee promoten via de Facebookpagina van de
jeugdraad



Terugkoppeling antwoord schepencollege advies Vrijetijdspas



o De jeugdraad legde onlangs een advies neer i.v.m. het gebruik en de
(on)bekendheid van de Vrijetijdspas (zie bijlage 1 aan dit verslag).
o Het schepencollege heeft het advies van de jeugdraad i.v.m. de vrijetijdspas
besproken. In de bijlage (1) aan dit verslag kan nagelezen worden wat er
verder ondernomen zal worden.
o Link naar nieuwsbrief voor verenigingen:
https://www.kortenberg.be/nieuwsbrieven
o Opmerkingen op de terugkoppeling vanuit het College
 Interesse in brillenspel is eerder aan de lage kant
 Terug oppakken na de vorming over de VT-pas: dan weten we
beter wat de pas inhoudt en waarvoor mensen deze kunnen
gebruiken. Het is makkelijker voor ons om nadien te bekijken
welke acties we kunnen invoeren (ifv een label/sticker)
Varia:
-

Aanvraag projectsubsidies ‘100 jaar Kortenberg’
o Scouts Kortenberg diende een aanvraag in tot subsidie voor het project
‘100 jaar Kortenberg’. Evenement voldoet aan de voorwaarden. Aan de
jeugdraad om te beslissen over het toe te kennen bedrag (met een max. van
500 euro).

-

o Het opzet, het doel en de begroting van het project worden bekeken en
toegelicht op deze jeugdraad (voor details aanvraag: zie jeugdraad drive)
o Na stemming: Unaniem goedgekeurd.
o Scouts Kortenberg krijgt een subsidie van 500 euro
o Mit volgt verder op met de Scouts
Terugkoppeling Kindergemeenteraad:
o Volgende KGR:
 1 april
 13 mei
o Het samen organiseren van allerlei activiteiten zoals een gamenamiddag,
een feest voor de jongeren na elke examenperiode, een filmnamiddag, een
picknick in het park, een zoektocht…

 Zitten enkele haalbare zaken tussen, bv. game-avond, feestje na
de examens (bv. telkens in een ander jeugdhuis)
 Extra financiering kan voorzien worden via projectsubsidies
raden (reglement wordt gestemd op GR van 13/01)

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/03 binnen brengen voor de maand mei)
o Scouts 100 jaar
o Den Uyl: Oehoeclan
o Den Aap: uitzendingen EK (deadline 20/4)

-

Jeugdraadweekend van 10-12 april: wie komt mee?
o Kawan, Laura, Ronaldo, Tom, Mats, Janne. Steffi, Barbara komen
eventueel nog af
o Waarschijnlijk in Limburg (Lummen)
o Wat doen we?
 Teambuilding
 Voorbereidend werk rond Toernee General, dag van de
jeugdbeweging

-

Lichtjesstoet vraagt zaal Colomba voor volgend jaar: navragen bij Stien

-

Lokalen scouts na leegspuiten brandblussers: wanneer zijn deze terug proper en
dus bruikbaar? Mit vraagt na

-

Teveel puntjes op de vergadering gepland: misschien meer spreiden over meerdere
jeugdraden ofwel meer werkgroepjes opstarten

-

Trailberg:
o Maakt zich ongerust over het (omslachtig) gebruik van herbruikbare plastic
bekers tijdens bevoorradingen. Oplossing: wegwerpbekers mogen, indien
je kan bewijzen dat je 90% recycleert.
o Vraag aan de scouts (Klapmosfeer): Herashekken in de velden ter promotie
van het evenement: is gebeurd via sponsoring Boels

-

Vanuit de organisatie van Daspirados:

o Herashekken waren afgesloten met een slot. Niemand van de gemeente
kende de code
o Gebruik herbruikbare bekers is een grote aanpassing
o De chiro vraagt een compensatie owv miscommunicatie ivm de
herbruikbare bekers: Mit vraagt na bij dienst Vrije Tijd en dienst
Evenementen
-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 Glow in the dark
o Flurk:
 Leidingsweekend
o Excuus

o Scouts:
 8/03: Onthulling van het standbeeldje ikv 100 jaar Scouts
Kortenberg
 Scoutsvriendenbrunch
o EK:


Chirorestaurant

o Jeugd Rode Kruis:

o Speelplein
 Paasvakantie
o Jojo vzw:
 13/4: paaspicknick in Park van de Oude Abdij
o Den Uyl:


Volgende JR
Jeugdraadweekend

Terugkoppeling
vrijetijdspas

schepencollege

i.v.m.

advies

jeugdraad

betreffende

de

De jeugdraad legt een advies aan het bestuur voor, wat betreft de Vrijetijdspas (zie bijlage).
Dit advies sluit aan bij de actie ‘Uitbreiden van de vrijetijdspas en vereenvoudigen van de
aanvraagprocedure ervan’ in de meerjarenplanning.
De dienst Vrije Tijd, het Welzijnshuis, Huis van het Kind en de dienst Communicatie zaten
reeds samen om het advies van de jeugdraad te bespreken en hierover feedback te
verzamelen vanuit de eigen diensten/eigen expertise.
Uit dit overleg kwamen onderstaande acties/bemerkingen die verder met de jeugdraad
opgenomen kunnen worden:








Het opstellen van een apart vriendenboekje lijkt wat overbodig. We beschikken
momenteel al over een uitgebreide verenigingengids waarin ook expliciet een icoontje
is opgenomen om kenbaar te maken of een specifieke vereniging al dan niet een
gedifferentieerd prijzenbeleid voert.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak van een affiche en 2 kleinere
flyers over de VT-pas.
o De grote affiche dient om de Vrijetijdspas meer algemeen onder de aandacht
te brengen in de gemeente (Wat is het? Heb ik er recht op?). Deze affiches
zullen verspreid en opgehangen worden in onder ander de OC’s, het GC, de
sporthallen en het AC.
-> Aan de jeugdverenigingen wordt voorgesteld deze affiche ook omhoog te
hangen in de eigen lokalen.
o De twee kleinere flyers bestaan enerzijds uit een algemene uitleg van de VTpas (eigenlijk de grote affiche in het klein). Anderzijds zal de tweede flyer
aangeven waarvoor de VT-pas concreet aangewend kan worden en op welke
manier. De flyer omvat dus praktische richtlijnen om de toegekende VT-pas
effectief in de praktijk te gaan gebruiken.
-> Ook deze flyers kunnen de jeugdverenigingen bekomen om uit te delen of
zelf de uitleg aan de mensen te kunnen bieden indien nodig.
De dienst Communicatie wil zich engageren om i.s.m. het Welzijnshuis en de dienst
Vrije Tijd een tekstpagina op de gemeentelijke website aan te maken met daarop
uitleg over de werking van de VT-pas, specifiek voor verenigingen.
In de nieuwsbrief voor verenigingen zullen de verenigingen ook jaarlijks herinnerd
worden aan het bestaan en de werking van de VT-pas.
Bij deze uitleg zullen ook enkele voorbeelden van acties toegevoegd worden om de
verenigingen te inspireren en warm te maken bepaalde acties door te voeren in de
eigen vereniging (bv. verminderd lidgeld, aanbieden van een tweedehandsuniform…).
De website zal ook een contactpersoon vermelden waarbij verenigingen met vragen
terecht kunnen.
-> Aan de jeugdverenigingen wordt alvast gevraagd zich te abonneren op de
nieuwsbrief voor verenigingen. Wanneer de tekstpagina is aangemaakt, zal dit naar de
jeugdraad gecommuniceerd worden.
Op korte termijn (liefst nog voor de zomervakantie) wil de dienst Vrije Tijd i.s.m. het
Welzijnshuis een vorming organiseren waarop de uitleg en de werking van de VT-pas
geduid kan worden aan alle verenigingen.
We proberen deze vorming te combineren met een infomoment over de richtlijnen








i.v.m. het verplicht gebruik van herbruikbare bekers.
-> De jeugdraad zal hiervoor zeker een uitnodiging ontvangen.
De dienst Jeugd zal op de eerstvolgende jeugdraad aanhalen welke stappen de
gemeente al gezet heeft i.v.m. kansarmoede. Zo werd er twee jaar geleden een
ondersteuningsproject vanuit Cedes opgestart en werd er met de jeugdraad een
brillenspel gespeeld om de drempels voor mogelijke leden in kaart te brengen. Dit
spel werd bij alle raden gespeeld en de bedoeling was om de afgevaardigden van een
vereniging warm te maken dit spel ook te spelen bij hun eigen achterban. Hiervoor
werden echter geen geïnteresseerden gevonden waardoor hier verder niets mee
gebeurd is.
-> Voorstel is om het brillenspel toch nog eens te herhalen met de jeugdraad en alle
geïnteresseerde achterban: samen kan er dan nagedacht en bepaald worden welke
concrete acties een jeugdvereniging kan doen om kinderen/jongeren in kansarmoede
meer te bereiken. De bedoeling van de VT-pas is namelijk ook dat een vereniging
eigen acties aan het pasje kan koppelen. Niet alleen verminderd lidgeld, maar ook
andere kleine, concrete acties. Met het herhalen van het brillenspel kunnen de
jeugdvereniging op weg geholpen worden in het denkwerk dat hiermee gepaard gaat.
-> Het Welzijnshuis gaat na of dit spel opnieuw door Cedes of door een eigen
medewerker begeleid kan worden. Indien bekend wie, zal er met de jeugdraad naar
een gepaste datum gezocht worden.
Het door de jeugdraad aangehaalde idee van de sticker is een goed en zinvol idee.
Echter heeft een sticker/label enkel nut indien een bepaalde vereniging net iets meer
doet dan enkel verminderd lidgeld. De mensen die een VT-pas toegekend krijgen,
ontvangen door het Welzijnshuis uitleg over hoe men het lidgeld gedeeltelijk
terugbetaald kan krijgen (zie ook het reglement ter bevordering van de
vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente Kortenberg, goedgekeurd
op de gemeenteraad d.d. 02.12.2019). Mensen weten dit dus al zonder hiervoor
noodzakelijk met de leiding van de jeugdvereniging te spreken. Indien een vereniging
echter meerdere acties onderneemt, kan een sticker aan de gevel nuttig zijn om
houders van een pasje aan te moedigen de begeleiding aan te spreken.
-> Indien er, bv. uit het brillenspel, meerdere acties komen, kan er op termijn zeker
een sticker/label ontwikkeld worden om meer kenbaar te maken dat een vereniging
zijn deuren openzet voor mensen met een VT-pas.
We raden de jeugdraad/leiding verder aan om hun oor eens te luisteren te leggen bij
andere scouts of chiro’s in de buurt of bij Chiro Nationaal en het Verbond: hoe gaan
zij hiermee aan de slag? Deze bevraging kan maar inspirerend werken…
We moedigen de jeugdraad/leiding aan om zelf nog zichtbaarder te worden en zich
zelf nog meer in het straatbeeld te laten zien door bv. met een standje deel te nemen
aan de speelmarkt in het kader van De Week van de Opvoeding of een open zondag of
een vriendjesdag binnen de eigen werking te organiseren. De werking wordt op die
manier bekender voor de kinderen (en hun ouders).

Bijlage 2
Ideeën Kindergemeenteraad rond (sensibilisatie) verkeersveiligheid

Op vraag van de jeugdraad werd de kindergemeenteraad bevraagd i.v.m.
verkeersveiligheid. Samen met de kinderen dachten we na over kleine, ludieke, iets
grotere… acties om verkeersveiligheid meer in de kijker te zetten.
De kinderen mochten allereerst op een groot stratenplan van Kortenberg gezamenlijk
enkele problemen/straten/punten/voetwegen/… bepalen die ze echt onder de
aandacht willen brengen omwille van gevaar, ontoegankelijkheid…
De aangehaalde problemen/straten/punten zijn (niet allemaal even realistisch):











Meer flitspalen en bomen voorzien op de Leuvensesteenweg
(bedenking: is een gewestweg, idee onhaalbaar?)
Een vuilbak op de voetweg aan Chiro Erps-Kwerps
Tussen de Wijnegemhofstraat en de Prinsendreef -> meer bomen langs
het fietspad, groener maken (bedenking: gewestweg?)
De kasseien van het fietspad in de Prinsendreef weghalen en er een plat
fietspad van maken (bedenking: is een privaat weg, idee onhaalbaar?)
Een fietsstraat maken van de Bosstraat
Een fietsstraat maken van de Beekstraat
Een fietsstraat maken van de Lodewijk Maesstraat
Noordbosweg in verbinding met Everbergstraat: een brug voor auto’s
om ook langs daar te rijden
30 km/u zone maken van de Sint-Catharinastraat
Een ecotunnel

Tot slot dachten we samen na over enkele ‘kleinere’ acties die eventueel al op
korte termijn zouden gerealiseerd kunnen worden:








De straattekeningen aan de scholen ook schilderen op de straten van de
jeugdbewegingen, daar komen ook veel kinderen naartoe.
Bij de Hofstraat-Kapelstraat een inkijkspiegel plaatsen zodat je de
auto’s/fietsen ziet komen
Kruispunt Wijnegemhofstraat-Dorpsstraat Meerbeek: ‘iets’ installeren
om het oversteken van voetgangers en fietsers makkelijker te maken,
zeker tijdens de start- en einduren van de school
Meer politieaanwezigheid bij De Negensprong tijdens de start- en
einduren van de school: automobilisten negeren de verkeersborden, en
dus de eenrichtingsstraat tijdens deze ‘spitsuren’
Kruispunt Karterstraat-Minneveldstraat: de Karterstraat is een
eenrichtingsstraat, maar de fietsers mogen er wel in twee richtingen
rijden. Automobilisten vanuit
de
Brouwerijstraat
(en de
Minneveldstraat) verwachten echter geen fietsers vanuit de Karterstraat




(die uit de richting van de steenweg komen). Dit is een gevaarlijke
situatie. Misschien een bord plaatsen of een waarschuwing op de straat
verven: pas op fietsers!
Een inkijkspiegel installeren op het kruispunt van de Dorpsstraat en de
Louis Andriesstraat Meerbeek
Een inkijkspiegel installeren op het kruispunt van de Molenstraat en de
Speelbergstraat

Deze ideeën werden overgemaakt aan de dienst Mobiliteit om te bekijken wat
er mogelijk is en om de Kindergemeenteraad van een terugkoppeling te
voorzien tegen de volgende zitting (1 april).

