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Yentl Biebaut, chiromeisjes Londerzeel
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Paulien Vertonghen, Chiromeisjes Klaas
Simon Tassignon, chirojongens Klaas
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Wouter De Wachter, chiro Malegijs
Wouter Van Den Bosch, chiro Malegijs
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Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
Tom Troch, schepen van ruimtelijke ordening
Jozef De Borger, burgemeester
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Om te testen of de leden van de jeugdraad het verslag wel grondig gelezen
hebben, lanceert voorzitter Kim Falckenbach een kleine quiz aan het begin van
elke vergadering. De jeugdvereniging die op het eind van het werkjaar de
meeste punten verzameld heeft, ontvangt een kleine prijs.
De uiteindelijke winnaars zijn : chirojongens Londerzeel en chiromeisjes Klaas.
Zij ontvingen als prijs een lekker WK-pakketje.
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OVERLEG JEUGDVERENIGINGEN – BURGEMEESTER
 Fuifbeleid:
-

Verslag JAL

De jeugdverenigingen hebben het gevoel dat zij steeds strengere
voorwaarden krijgen opgelegd vanwege politie (vb. omtrent
sluitingsuur). Over deze wijzigingen in het fuifbeleid werd echter nog
niets gecommuniceerd en er werd ook geen inspraak/overleg gepleegd
met de jeugdverenigingen.
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Burgemeester Jozef De Borger vindt deze opmerking van de
jeugdverenigingen terecht. Er werd een voorstel uitgewerkt dat werd
voorgelegd aan het college, maar hier werd tot op heden nog geen
beslissing over genomen. Dit wil zeggen dat de aanvankelijke regeling
(einde fuif om 04u met afbouw vanaf 03u) nog steeds van kracht is.
Het voorstel tot vervroegen van het einduur is een gevolg van de overlast
en klachten bij fuiven en andere evenementen. Zeker in Londerzeel
Centrum, waar heel veel activiteiten plaatsvinden op domein De Burcht, is
dit het geval.
Tom Troch voegt toe dat er bovendien ook meer evenementen worden
georganiseerd wat het klachtengegeven niet ten goede komt.
Burgemeester duidt dan ook dat het belangrijk gaat zijn om naar de
toekomst toe een compromis te vinden waar zowel de omwonenden als
organisatoren mee akkoord kunnen gaan.
Vb. Het behouden van het sluitingsuur, maar verlagen van de maximale
geluidssterkte naar 95 dB (op dit moment 100 dB)
Een andere mogelijkheid kan zijn om het maximum aantal activiteiten op
domein De Burcht te beperken.
Er wordt afgesproken dat de jeugdverenigingen ook de kans
krijgen om voorstellen te doen die volgens hen de overlast kunnen
verminderen en waar zij akkoord mee kunnen gaan. Elke
jeugdvereniging bespreekt dit binnen zijn leidingsploeg en koppelt
terug tijdens de JAL van september.
Tine stelt voor dat jeugdverenigingen die deze zomer nog een
activiteit gepland hebben, ook eens testen wat het effect zou zijn
wanneer de maximale geluidssterkte wordt aangepast naar 95 dB.
 Chiromeisjes Londerzeel haalt aan dat er op domein de Burcht veel
hangjongeren zijn die overlast bezorgen. Laatst was er zelfs een incident
waarbij een jeugdleider van scouts geslagen werd wanneer hij hen vroeg
het terrein te verlaten.
Burgemeester is op de hoogte van deze problematiek en zal na de
zomervakantie een overleg plannen met alle betrokken partijen.
Tine meldt dat zij reeds een overleg probeerde te plannen met vzw De
Burcht naar aanleiding van het achterblijven van afval aan de jeugdlokalen
als gevolg van de studenten die ’s middags hun lunch daar opeten, maar
tevergeefs.
 Matthias Van den Bossche van Jeugdhuis ODT vraagt zich af wat er gaat
gebeuren naar de burgemeesterswissel.
Tom Troch licht toe dat er een meerjarenplanning werd opgesteld die als
richtlijn dient voor het beleid tot het einde van de legislatuur.
 Chiro Malderen meldt dat de afbraak van het Gildenhuis nog niet gestart is,
ondanks dat dit wel voorzien was in de planning zoals zij deze ontvingen.
Zij willen graag weten wanneer de afbraak van start zou gaan.
Tom Troch vraagt dit na.
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INFOMOMENT BRANDWEER: WAT TE DOEN BIJ NOODWEER OP KAMP
Luitenant Jeroen Eeckelaers van de Londerzeelse brandweer geeft een
uiteenzetting over volgende items (risicosituaties):

elektriciteit op kamp

gasflessen en gasbekkens

kampvuur

een noodplan bij brand of onweer ( wie schakelt de elektriciteit uit, welke
monitoren/leiders verzamelen de leden, waar kunnen we naartoe om te
schuilen,… )
De powerpoint van de infosessie wordt als bijlage bij het verslag van deze JAL
naar de jeugdverenigingen verstuurd.
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WERKINGSSUBSIDIES JEUGDVERENIGINGEN
De komende zomervakantie gaan heel wat jeugdverenigingen op kamp, vaak
met de bus of het openbaar vervoer.
Via het reglement werkingssubsidie jeugdverenigingen kunnen zij hiervoor een
subsidie ontvangen mits indiening van volgende bewijsdocumenten:
deelnemerslijst van het kamp, deelnemerslijst van het busvervoer
ondertekend door de buschauffeur of treintickets.
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DEELNAME 11.11.11 ACTIE OF PLANTJESWEEKEND KOTK
Ook in kader van het reglement werkingssubsidies kunnen jeugdverenigingen
vrijwilligers inzetten voor het goede doel. Tine informeert welke
jeugdverenigingen zullen deelnemen aan het Plantjesweekend van KOTK en
welke aan de 11.11.11-actie.
Plantjesweekend KOTK
- KLJ Londerzeel
- Jeugdhuis ODT
- Chiro Malegijs
11.11.11-actie
- Scouts
- Chirojongens Londerzeel
- Chiromeisjes Londerzeel
- Chiromeisjes Steenhuffel
- Chirojongens Steenhuffel
Tine herinnert de jeugdverenigingen er aan om als bewijsdocument een
aanwezigheidslijst te laten ondertekenen door de verantwoordelijke van de
activiteit. Deze is namelijk nodig om subsidies te ontvangen.

06

VARIA
o
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Schepen Gerda Verhulst brengt het goede nieuws dat de organisatie van
Dag en nacht van de jeugdbeweging werd goedgekeurd.
Tine voegt toe dat we ’s avonds een optreden gevolgd door een kleine fuif
zullen organiseren in de cafetaria van de Blauvenne. Meer info volgt tijdens
de JAL van september.
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Schepen Gerda Verhulst vraagt aan de jeugdverenigingen om hun
kampadres + periode door te mailen.

o

Kalender
27 juni
28 juni
9 augustus
23 en 24 augustus

Fin D’Examen jeugdhuis ODT
Milkshake for charity
volleybaltornooi + kampvuur chiro Malegijs
Feestweekend chiro Londerzeel
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