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1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Maxime Eeraerts vraagt of er al nieuws is over de subsidies voor jeugdverenigingen. Tine legt uit
dat het advies van de JAL dat tijdens de vorige vergadering werd geformuleerd, werd voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen. Er zijn echter nog geen definitieve beslissingen
genomen over de hervorming van de subsidiereglementen.

2) Digitaal evenementenloket
Ter uitbreiding van het fuifloket werd het evenementenloket in het leven geroepen.
Organiseer je een evenement, activiteit of manifestatie? Dan kan je vanaf nu alle aanvragen en
meldingen aan het gemeentebestuur bezorgen door het invullen van 1 enkel aanvraagformulier.
Alle informatie (contactgegevens, veiligheid, afvalverwerking, muziek, … ) die de gemeente nodig
heeft om de aanvraag te verwerken werd hierin opgenomen.
Bij vragen kan men terecht op 1 centraal e-mailadres: evenementen@londerzeel.be.
In het evenementenloket is ook allerlei handige info terug te vinden voor de organisatie van een
evenement (vb. huren van een lokaal of zaal, vrijwilligersverzekering,…) .

3) Autovrije zondag
Op zondag 15 september (van 10u tot 17u) vindt in Londerzeel Centrum (rond de kerk + dorpstraat
en deel Brusselsestraat) een autovrije zondag plaats.
In samenwerking met de Londerzeelse handelaars, jeugdverenigingen, … werd een volledig
programma in elkaar gestoken :
o
o
o
o
o
o
o
o

Fietstaxi door chirojongens Londerzeel
Pimp your bike en fietswash door chiromeisjes Londerzeel
Hamburgers door scouts
Autovullen
Fiets behendigheidsparcours
Speelstraat voor kinderen met springkastelen, grime, …
Fietsen op rollen
Picknick op straat
Ook de jeugdverenigingen zijn van harte welkom die dag.

4) Dag van de jeugdbeweging
Deze feestdag gaat door op vrijdag 18 oktober. Wegens tijdsgebrek is het niet gelukt om met de
volledige werkgroep samen te komen en een nieuw concept uit te werken. Ook omdat de vorige
edities een succes waren, zal er opnieuw een ontbijtactie georganiseerd worden aan het station
van Londerzeel en Malderen.
Jeugdhuis ODT zal voor een afsluiter zorgen.
Voor het ontbijt wordt een oproep gedaan naar de jeugdverenigingen / personen die hier aanwezig
zullen zijn:
-

Chiro Malderen
Koen Zwetsloot
Silke De Greef

Er wordt afgesproken dat alle jeugdverenigingen navraag doen in hun leidingsploeg zodat er van
zoveel mogelijk jeugdverenigingen volk aanwezig is.

5) Brandblussers jeugdverenigingen
Onderstaande jeugdverenigingen bestelden één of meerder brandblussers. Deze kunnen afgehaald
worden op de cultuurdienst tijdens de maand september. Vanaf 01 oktober kan men hiervoor
terecht op de jeugddienst.
Chiromeisjes Londerzeel

1 CO² blusser

Chirojongens Londerzeel

1 poederblusser
1 co² blusser

Scouts Londerzeel

2 CO² blussers
4 poederblussers

Chiro Malderen

4 poederblussers

Chirojongens Klaas

2 Co² blussers

Jeugdhuis ODT

1 co² blusser

6) Strategische meerjarenplanning:

Zoals vorige JAL reeds gezegd wordt het jeugdbeleidsplan afgeschaft. Vanaf 2014 wordt
een strategische meerjarenplan ingevoerd waarin doelstellingen staan opgenomen die de
gemeente op alle beleidsdomeinen zal trachten te verwezenlijken. Ook voor jeugd zullen er
dus een aantal doelstellingen opgenomen worden in dit meerjarenplan.
Tine overloopt de doelstellingen die ter goedkeuring zullen voorgelegd worden aan het
college van burgemeester en schepenen.
JAL geeft een positief advies mits volgende opmerkingen:
-

-

Michaël Troost vraagt zich af of eventuele restkredieten van uitgevoerde projecten in de
nieuwe meerjarenplanning kunnen toegevoegd worden aan de subsidiepot voor
infrastructuurwerken. Tine denkt dat dit niet mogelijk is, maar doet voor alle zekerheid
navraag.
De jeugdverenigingen merken op dat aan de jaarlijkse controle van de brandblussers een hoge
kostprijs verbonden is. Zij vragen zich af of dit goedkoper zou zijn wanneer de
jeugdverenigingen de brandblussers tot bij de brandweer brengen en de controle daar zou
gebeuren. Tine vraagt dit na.

7) Varia
o

De jeugdverenigingen melden dat ze niet langer bij de brandweer kopies kunnen nemen (tegen
betaling). Zij vragen of er een andere gemeentelijke dienst is waar zij terecht kunnen in de
toekomst? Tine doet navraag.

o

Chirojongens Klaas heeft het gevoel dat fuiven georganiseerd door jeugdverenigingen aan
strengere voorwaarden moeten voldoen en minder gemeentelijke steun krijgen in vergelijking
met bepaalde andere evenementen.

Enkele voorbeelden:
Voor organisatie van ABC – TD moet chirojongens Klaas 5 security voorzien voor een
opkomst van 1500 personen. Het Schlagerfestival die 3000 mensen ontvangen moeten
ook slechts 5 securitymensen voorzien.
Schlagerfestival kan gratis gebruik maken van wateraansluiting
Chiromeisjes Klaas treden de chirojongens bij met het volgend voorbeeld:
De chiromeisjes melden dat zij in het verleden aangegeven hebben te willen starten met een
tent fuif, maar dat er op dat moment gezegd werd dat dit niet kon. Zij vinden het jammer dat
nadien café ’t Excuus dan wel de mogelijkheid kreeg om een tentfuif te organiseren.
o

Op zondag 06 oktober gaat het jaarlijkse jeugdsportival te Hofstade door. Jeugdverenigingen
die willen gebruik maken van het gratis busvervoer dat wordt ingelegd door de sportdienst,
moeten dit laten weten via sport@londerzeel.be tegen uiterlijk 27 september.

o

Kalender :

6 september: after school @ jeugdhuis ODT
6 september: ABC – TD chirojongens Klaas
21 september : Eetfestijn chiro Malegijs
21 september: La nuit de folie van chirojongens Londerzeel
21 september tot 23 september: streekbierencafé scouts
28 september : opzuipfuif jeugdhuis Heidestip
5 oktober : stick it chiromeisjes Klaas

Volgende JAL : 25 oktober 2013

