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Maarten Cloots, ondervoorzitter
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KLJ Londerzeel
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Naar analogie met vorig werkjaar, werd er opnieuw gestart met een quizje om
te testen hoe goed de leden van de JAL hun verslag gelezen hebben.
Uitslag:
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Chirojongens Londerzeel
Chiromeisjes Steenhuffel
chiromeisjes Londerzeel
Scouts
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ENQUÊTE INRICHTING EGMONTSITE, ENERGIE EN KLIMAAT,
MOBILITEIT
Schepen Tom Troch licht toe dat de gemeente Londerzeel bezig is met de
inrichting van het binnengebied Egmont (gelegen tussen de Kerkhofstraat,
Kerkstraat en Gildenstraat).
Voor de uitwerking van de concrete plannen wenst men graag inspraak te
organiseren bij de omwonenden en andere relevante doelgroepen.
Er werd een enquête opgesteld. JAL wordt gevraagd om deze in te vullen en
eventuele opmerkingen hierover te formuleren.
JAL heeft 1 opmerking over de opmaak van de enquête:
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Bij deel 3 wordt gewerkt met quotering van 1 tot 5. In deze enquête is 1
helemaal eens en 5 helemaal oneens. In de meeste enquêtes is dit
omgekeerd dus dit zou voor verwarring en foute antwoorden kunnen zorgen.
03

EVALUATIE LEIDINGSDAG
Zowel de JAL als de werkgroep die de leidingsdag uitwerkten zijn positief over
de editie die doorging op zaterdag 11 april.
Het spel en de fuif achteraf waren een succes.
Positief:
- Ploegen met de eigen vereniging
- DJ’s van de jeugdverenigingen
- Er kwam na het spel nog (oud) leiding en tot het einde was er vrij veel
volk aanwezig
- Opkuis ging vlot
Conclusie: Volgend jaar zelfde concept

04

ADVIES TOEGANKELIJKHEIDSREGELING VOOR BOSEIGENDOM DE
BURCHT
Op vraag van de milieudienst wordt aan JAL gevraagd om een advies te
formuleren over de toegankelijkheidsregeling voor het boseigendom van
domein de Burcht.
JAL geeft een positief advies mits volgende opmerkingen:
Artikel 2.2 : De gebruikers moeten voorafgaandelijk het schriftelijk
akkoord van de beheerder bekomen
 Geldt dit ook voor de jeugdverenigingen? (enerzijds heb je KLJ, scouts en
chiromeisjes die sowieso al gebruik maken van het terrein omdat hun
jeugdlokalen gelegen zijn op domein de Burcht, anderzijds is er chirojongens
Londerzeel wiens lokalen gelegen zijn in de Brusselsestraat maar die ook
soms gebruik maken van de bosjes op domein de Burcht)
Artikel 2.4: Het bos is toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang
 JAL meldt dat de poort vaak al gesloten is om 20u ’s avonds
Artikel 4.1: De toegankelijkheid van de speelzone buiten de wegen….
 op de bijgevoegde kaart zijn geen wegen te zien.
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WERKGROEP DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Naar aanleiding van de Dag en nacht van de jeugdbeweging wordt er een
werkgroep opgericht van de JAL :
Kim, Koen Zwetsloot, Simon Tassignon, Thijs Lombaert
Er wordt aan de jeugdraad gevraagd om binnen hun leidingsploeg te
informeren naar andere geïnteresseerden voor deze werkgroep en dit
volgende JAL of via jeugd@londerzeel.be te melden.
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KOPIEDIENST
Op de gemeenteraad van maart 2015 werd beslist dat de gemeentelijke
kopiedienst in de brandweerkazerne wordt opgeheven gelet op de hervorming
van de brandweerdiensten.
Voor de verenigingen houdt dit het volgende in:
Je kan kopies laten nemen in elke gemeentelijke dienst aan volgende prijzen:
(prijzen A4 / A3: enkelzijdig!)
- A4-formaat (zwart/wit)
- A4-formaat (kleur)
- A3-formaat (zwart/wit)
- A3-formaat (kleur)
- A0-formaat (zwart/wit)
- A0-formaat (kleur)
- A1-formaat (zwart/wit)
- A1-formaat (kleur)
- A2-formaat (zwart/wit)
- A2-formaat (kleur)
- Bouwplan > A3
(geen posters)

: 0,10 euro
: 1 euro
: 0,15 euro
: 1,2 euro
: 10 euro
: 30 euro
: 8 euro
: 20 euro
: 5 euro
: 15 euro
: 10 euro/m²

Je kan ook kopies laten nemen bij:
• Top Office aan € 0,05 per kopie, (zwart/wit en enkelzijdig)
• ’t Krantje aan € 0,05 per kopie (enkel voor hoeveelheden vanaf 100
exemplaren)
Simon Tassignon vindt de prijzen die de gemeente vooropstelt voor kopies bij
de gemeentelijke diensten heel hoog en maakt de bedenking of er dan niet
beter kan gezegd worden aan de verenigingen dat er vanuit de gemeente
geen kopiedienst wordt aangeboden.
Tine reageert hierop dat verenigingen die dit willen nog altijd bij de gemeente
terecht kunnen, maar dat het niet de bedoeling is dat het eigen werk blijft
liggen omdat alle verenigingen voor hun kopies naar gemeentediensten
komen.
Mathias van jeugdhuis ODT meldt dat zij hun kopies gaan nemen bij Selexion
te Londerzeel Centrum.
07

VARIA
o

Herinnering : wie zich kandidaat wil stellen om voorzitter / ondervoorzitter
van de JAL te worden heeft hiervoor nog tijd tot 24 april.

o

Tine informeert welke jeugdverenigingen materiaal aankochten via
materiaalmagazijn.
Enkel chirojongens Londerzeel meldt dat zij een aankoop deden. Andere
jeugdverenigingen geven aan dat ze dit vergeten zijn.
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Kalender
18 april
26 april
30 april
01 mei

Nineties party jeugdhuis ODT
Eetfestijn chirojongens Londerzeel
Optreden locale helden @ Leireken, zaal Forever en
jeugdhuis ODT
KAJ Marché – culinaire wandeling KAJ D’Aa

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 29 MEI OM 19U30
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