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Gerda Verhulst, schepen van jeugd
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AANKONDIGING NIEUWE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER

02

OPENING GROENE LONG (IRIS BAUWENS)
Iris Bauwens (milieudienst) geeft wat meer info over de opening van de
‘groene long’ (achterkant AC). De gemeente wilt meer toegankelijkheid voor
jeugdverenigingen om hier met hun leden activiteiten te plannen, gezinnen
om hier te komen spelen met de kinderen, … Zondag 27 september om 15
uur (tijdens de kermis) wordt de ‘groene long’ officieel geopend. De
milieudienst nodigt de jeugdverenigingen uit om hier naartoe te komen. Er zal
een fotozoektocht voor kinderen zijn en tal van volksspelen.

03

MILIEUAMBASSADEURS IN LONDERZEEL
Vanuit de gemeente werd de vraag gesteld of er milieuambassadeurs
aangesteld kunnen worden in Londerzeel. Milieuambassadeurs zijn jongeren
met een interesse in milieu en duurzaamheid die gedurende een jaar zaken
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omtrent milieu uittesten. (alternatieve vervoersmiddelen testen, eigen
groenten kweken,…) De bedoeling is dat ze deze testen filmen om zo de
gemeente te inspireren om zelf zich in te zetten voor het milieu.
-> Misschien dat dit iets is voor oud-scouts of oud-chiro leden?
-> Misschien een wedstrijd vanuit milieudienst aan koppelen? (wie leukste
filmpje maakt, kan iets winnen?)
04

SUBSISDIES 2015
Aanvraagformulier is terug te vinden op de jeugdwebsite
(jeugd.londerzeel.be). Dit ingevulde document moeten de jeugdverenigingen
ten laatste 1 oktober 2015 naar de jeugddienst
(margo.willems@londerzeel.be) mailen om kans te maken op subsidies.

05

BRANDCONTROLE EN EVENTUELE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN
GEMEENTE
De aansturing van brandweer gaat niet meer uit van de gemeente maar van
de zone. Controles op brandveiligheid gebeuren kosteloos voor gemeentelijke
gebouwen. Jeugdlokalen e.a., die geen eigendom zijn van de gemeente,
worden nu aangerekend. Hierdoor kost een brandcontrole in de jeugdlokalen
nu € 80 per uur. De vraag rijst nu of de verenigingen dit zelf moeten betalen?
Schepen van jeugd, Gerda Verhulst legt deze vraag voor aan college.

06

JEUGD EN INTEGRATIE ANDERSTALIGEN
Gerda Verhulst stelt de vraag of er veel anderstalige kinderen lid zijn van de
Londerzeelse jeugdverenigingen? In de meisjes chiro van Londerzeel zijn er
wel anderstalige kinderen lid en de communicatie met de ouders verloopt
moeizaam. De kinderen spreken wel vlot Nederlands en zijn zodoende volledig
geïntegreerd in de jeugdverenigingen. Met de ouders gebeurt de
communicatie via de kinderen. Men betwijfelt het nut van taalboekjes om aan
de ouders mee te geven.
De vraag kwam ook of de jeugdverenigingen tijdens een oudercontact
(speciaal voor anderstalige ouders in de centrumschool) op de speelplaats de
kinderen willen betrekken in een spel. De jeugdverenigingen doen dit
blijkbaar elke schooljaar op elke Londerzeelse school. Hierdoor zijn alle
leerlingen van Londerzeelse scholen al in contact gekomen met onze
plaatselijke jeugdverenigingen..

07
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Dag en nacht van de jeugdbeweging: vrijdag 23 oktober
Er gaan zowel overdag als ’s avonds activiteiten doorgaan dus aan de
jeugdverenigingen werd gevraagd om dan zelf geen activiteiten of
weekends te plannen.

-

Sportival 4 oktober: Jeugdverenigingen moeten ten laatste tegen 15
september doorgeven hoeveel leden meegaan naar sportival. (om gratis
busvervoer te regelen)
En alle verenigingen moeten zelf op de site van sportival (bloso) de leden
inschrijven.

-

10 jaar speelbos: 4 oktober bestaat het speelbos 10 jaar. De
jeugdverenigingen worden uitgenodigd om die dag daar te spelen met hun
leden.
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-

Fiscale attesten: Deze werden uitgedeeld. Geef deze spontaan aan de
ouders van de leden zodat zij geld voor het kamp kunnen terugkrijgen van
hun belastingen. (chiro meisjes Steenhuffel krijgt hun fiscaal attest
doorgemaild)

-

Evacuatieplan kampen: Het is verplicht een verzamelpunt voor
evacuatie te hebben op kamp. Dit is iets dat de jeugdverenigingen zeker
moeten meenemen naar hun volgende kamp.

-

Studieplaats examens: Gerda Verhulst vraagt hoe de examens zijn
verlopen; of iedereen de kans had om op een rustige, kalme
plek te kunnen studeren. Is er nood aan een gemeenschappelijke kalme
studieplaats in onze gemeente?
Op deze vraag kwamen positieve reacties. Blijkbaar zou er nood kunnen
zijn aan een rustige studieplaats in Londerzeel tijdens de examens.
Bijvoorbeeld de bibliotheek zou hiervoor een geschikte locatie kunnen zijn.
Gerda Verhulst neemt deze bekommernis mee.

o

Kalender
13 september
Pannenkoekenbak van Chiro meisjes Londerzeel
25 september
La nuit de folie: kermisfuif van chiro Londerzeel
26/27 september
Tentoonstelling 70 jaar chiro van chiro Londerzeel
26/27/28 september Streekbierencafé tijdens de kermis van Scouts
Londerzeel
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