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01 GOEDKEURING VERSLAG
Voorzitter Laura Lami heet iedereen welkom en vraagt of iedereen het verslag van
vorige JAL gelezen en goedgekeurd heeft. Verslag is goedgekeurd.
02 GEMEENTE EN KLIMAATACTIES
Naar aanleiding van het verslag van vorige JAL waarin de leden de nood aan
zwerfvuilacties bespraken, geeft schepen van Omgeving Leen Van Aken een
toelichting wat er momenteel op de agenda van het gemeentebestuur staat inzake
milieu- en klimaatacties.
Wat doet de gemeente van klimaatacties?:
De uitdagingen zijn er zowel voor de gemeente als voor de burgers. Mobiliteit
(schone lucht), natuur (bewaren, onze groene longen), energie (de bronnen op
aarde niet uitputten), afval (hoe consumeren, hoe duurzaam omgaan met de
aarde)
-
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1. Mobiliteit:
Aandacht voor zachte weggebruiker en trage wegen met tragewegenplan.
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Mensen makkelijker en aangenamer maken om met de fiets of openbaar
vervoer te gaan. Maar ook dat mensen de verplaatsingen in de dorpskern
zoveel mogelijk NIET met de auto doen.
-

De diensten van de gemeente hebben fietsen om zich te verplaatsen tussen de
dorpskernen.

-

Er werd een "schoolstraat" gemaakt in de Breendonkstraat aan school De
Heide (auto's mogen de straat niet inrijden op het moment dat de kinderen de
school betreden). We willen alle schoolomgevingen autoluw en fietsstraten in
de dorpskernen.

-

Aankoop 6 luchtmeters in samenwerking met Beweging.net voor het meten
van het fijn stof. Dit nu in april. Ook met een avond rond de gevaren van fijn
stof. (23 april)

-

Stimuleren fietsen door goed onderhouden (ook sneeuwvrij maken is gelukt),
slimme verbindingen en goede fietsstallingen

-

Voor de jeugdbewegingen: opstarten van een peter en meterschap voor alle
openbaar groen (dus signaleer problemen aan de gemeente en ruim zelf ook
op).

-

Autodelen: Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig, maar heb je er geen?
Misschien is autodelen dan wel iets voor jou. Bij autodelen maken meerdere
personen of gezinnen om de beurt gebruik van één wagen.
De Gemeente Londerzeel start een proefproject rond autodelen met twee
wagens: Toyota Auris met standplaats Londerzeel en een Opel Zafira met
standplaats Malderen (momenteel niet beschikbaar wegens herstelling)
Meer info via https://www.londerzeel.be/autodelen

-

2. Natuur:
Bezig met een visienota rond kernversterking/kernverdichting met visie op
bewaren van de open ruimte. (Masterplan open ruimte start nu: landelijk
karakter van onze gemeente).

-

Aanplanten van bomen en aanleg ontmoetingsplaatsen, speelplekken in het
groen + hondenweide inrichten. Plekken zijn bijna uitgezocht, inrichting is
bezig 1voor1 (nu Sint Jozef).

-

Vergroenen van de begraafplaatsen.

-

26 maart start een groot project rond de beekvalleien. Gemeenten moeten
zich wapenen tegen extremere weersomstandigheden. Het is wel droog, maar
regenbuien zijn intenser. Alle gemeenten rond de grote en kleine molenbeek
en de Vliet. Men zoekt samen met alle betrokken burgers en ‘stakeholders’
naar oplossingen die de gemeenten kunnen overschrijden en dan verplichten
we ons tot een riviercontract. 11 juni grote workshop.

-

Men kan ook meewerken aan het overzetten van PADDEN. Avonden in Maart!
(opgeven aan de milieudienst)

-

3. Energie:
*Gemeentelijke gebouwen: werden al energiezuinig gemaakt, ook op de
bestaande zetten we zonnepanelen. (de Vlindertuin, het GTIL, het
gemeentelijk zwembad, Vermahal)
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-

Verder opvolgen van EPC: verder verduurzamen al onze eigen gebouwen met
isolatie en duurzame materialen en technieken.

-

Alle openbare verlichting wordt LEDverlichting. ( Fluvius).

-

*Industrie: Hier wilt men hernieuwbare energie aanmoedigen. De
grootverbruikers op het industrieterrein werden aangesproken om mee te
denken aan een plan voor hernieuwbare energie: windmolens (middelgrote) en
warmtenetten. Hierbij mag de bevolking kunnen delen in de energie en in de
winst, met een coöperatieve.

-

-Oproep tot ‘earth hour’ aan alle kmo en bedrijven. (lichtreclame of
etalageverlichting een uurtje te doven op 30 maart 2019, van 20.30u tot
21.30u.
)

-

*Burgers: inwoners gebruik maken van renovatiepremies voor energie.
Woonconsulente is er 2,5 dagen/week advies en komt aan huis.

-

Verder uitbouwen van het wijkgericht renovatieproject "Kyoto in de wijk", de
Kyoto mobiel.
4. Afval:

-

Er wordt door INCOVO gevraagd om nog eens 30 kg/jaar per inwoner te
besparen aan afval. Mensen kopen minder duurzame producten, dat is voor de
jeugd een aandachtspunt. We merken dat in de hoeveelheid die ervan in de
bruine huisvuilzak komt. (en aan de camionettes die blijven rondrijden).

-

Verpakkingen besparen: we organiseren 4 boerenmarkten, zodat inwoners
kopen bij de lokale boer = korte keten (ook minder km). Koop met de
jeugdbeweging ook lokaal. De handelaars sponsoren jullie voor evenementen
en geven korting.

-

Jaarlijkse zwerfvuilactie: dit jaar van 18 tot 24/03

-

Ondersteunen van de Londerzeelse zwerfvuilvrijwilligers: oproep aan de
jeugdverenigingen mee te doen. Heel het jaar door mag natuurlijk ook.

-

Voor verenigingen: Londerzeelse cadeaubon van €25 te ontvangen. Grijpers,
hesjes en vuilzakken via de milieudienst gemeente. Ook welke buurten je kan
doen.

-

Duurzame evenementen:
Andere gemeenten doen dit met inlevering en afhaling in kringloopwinkel. Dat
zijn we nu aan het afspreken. Als we weten hoe de bekers proper kunnen
terugkomen, starten we met de aankoop (niet via onze eigen uitleendienst).

-

Ondertussen zijn we bij INCOVO en OVAM op zoek gegaan naar de
mogelijkheden (ook ODT). Zij doen een projectvoorstel rond duurzame
evenementen:
materialengebruik: herbruikbare bekers, herbruikbare jetons, herbruikbare
wegwijzers, sorteereilanden, ander herbruikbaar cateringmateriaal, voorkomen
van zwerfvuil
mobiliteit: promoten van duurzame mobiliteit, promoten fiets, vermijden van
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parkeer zoekgedrag, bundelen van logistieke verplaatsingen
biodiversiteit: voorkomen betreding & verstoring van kwetsbare gebieden

03 INZET VRIJWILLIGERS HERSTVREUGDE - WERKINGSSUBDIES
Voorzitter Laura geeft de leden van de JAL extra info inzake de vrijwilligersinzet
voor de jaarlijkse werkingssubsidies voor jeugdinitiatieven.
Aanvullend op de reguliere werkingssubsidies voorziet het gemeentebestuur
namelijk ook een subsidie van €70/vrijwilliger voor jeugdverenigingen die
vrijwilligers inzetten in het OCMW of woonzorgcentrum Herfstvreugde. Wegens
praktische redenen dienen jeugdverenigingen hun inzet van vrijwilligers OCMW of
woonzorgcentrum+ datum van de geplande activiteit te bevestigen aan de
jeugddienst tegen uiterlijk 01 mei via margo.willems@londerzeel.be.
Afspraken omtrent de inhoud en planning van de activiteit dienen te
gebeuren in onderling overleg met het OCMW of woonzorgcentrum. Hiervoor
kunnen jeugdverenigingen contact opnemen met Agnes Van Win van
Woonzorgcentrum Herfstvreugde: agnes.vanwin@londerzeel.be.
Meer info over de werkingssubsidies:
https://jeugd.londerzeel.be/werkingssubsidies-jeugdwerk
04 ORGANISATIE LEIDINGSDAG
Ondervoorzitter Kaat geeft de leden van de JAL alvast wat meer informatie over
aankomende Leidingsdag.
Zo gaat de Leidingsdag dit jaar door op dinsdag 30 april (dag erna is het een
feestdag). Afspraak om 19.30 uur aan jeugdhuis Onder de Toren.
De Leidingsdag gaat dit jaar door in de vorm van een dorpsspel in het centrum
van Londerzeel waarbij leiders van verschillende jeugdverenigingen samen enkele
opdrachten dienen op te lossen om zodoende als eerst een antwoord op het
raadsel te vinden.
Nadien is er een ‘afterparty’ in jeugdhuis Onder de toren voorzien.
Alle jeugdverenigingen dienen voor 23 april door te geven met hoeveel leden ze
zullen deelnemen via Kaat Seghers (0479870962) of Laura Lami (0478 95 41 16).
Indien er nog vrijwilligers zijn om mee te helpen tappen of mee een opdracht voor
te bereiden, mogen ze ook een seintje geven aan Kaat en/of Laura (zie
telefoonnummers).
05 BRANDBLUSSER CONTROLE
Jeugdconsulente Margo haalt aan dat de jaarlijkse brandbluscontrole voor de
jeugdverenigingen zal doorgaan op woensdag 27 maart. De jeugdverenigingen
konden tot dinsdag 26 maart de blussers binnenbrengen op de jeugddienst.
De blussers worden gratis gekeurd door Dewofire. Nadien kunnen de verenigingen
mogelijke afgekeurde blussers vervangen en zodoende nieuwe blussers aankopen
bij Dewofire (groepskorting).
Margo geeft de jeugdverenigingen een seintje wanneer ze de blussers opnieuw
kunnen komen ophalen.
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06 FONDS ALFRED VAN ROY
Jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdwerking konden tot uiterlijk 1
maart 2019 een subsidieaanvraag indienen bij het college van burgemeester en
schepenen.
Elke aanvrager zal begin mei worden uitgenodigd om diens project voor te stellen
in het gemeenschapscentrum. Uitnodiging hiervoor volgt.
Jeugdconsulente Margo benadrukt hoe belangrijk het is dat de
JAL aanwezig is op deze voorstelling van de projecten voor het fonds Alfred Van
Roy. De JAL wordt namelijk gevraagd om na de voorstelling van de projecten een
voorstel tot budgetverdeling tussen de verschillende aanvragers op te maken.
07 FISCALE ATTESTEN
Voorzitter Laura geeft aan dat de jeugdverenigingen de fiscale attesten voor de
jeugdkampen van 2018 dienen door te sturen naar de ouders.
Er is een link via google drive voor elke vereniging voorhanden om de fiscale
attesten mee te kunnen versturen. Bij deze link zit ook een handleiding hoe de
verenigingen dit best aanpakken. Jeugdconsulente Margo zal via mail deze link
sturen
08 VARIA
-

De chiromeisjes van Steenhuffel kaarten aan dat ze binnenkort een groot
probleem hebben. Ze dreigen een leiding tekort te hebben. Nu willen ze aan
andere verenigingen vragen of ze tips hebben om meer leiding aan te werven?
Ook willen ze vragen of sommige verenigingen te veel leiding hebben en deze
eventueel hen willen helpen met bijspringen op zondag?
Indien je tips hebt om hen te helpen, mag je zeker een mailtje sturen naar
jeugd@londerzeel.be !

-

Scouts Londerzeel geeft aan dat er nog steeds veel onduidelijkheid heerst
inzake de aanleg van het toegangswegje van de kattestraat naar de groene
long. De Scouts vraagt verduidelijking aan schepen Dimitri Robbyns.
Schepen Robbyns geeft aan dat het bestuur meer toegankelijkheid aan de
Groene long en Burcht wenst. Zo dienen deze groene zones in Londerzeel vlot
bereikbaar te zijn. Wel is het de bedoeling dat er poortjes aan de kattestraat
en groene long komen dat automatisch na zonsondergang sluiten. Dit om de
veiligheid ’s nachts te garanderen.
Jeugdconsulente Margo besluit dat info aangaande deze toegangsweg naar de
jeugddienst mag gecommuniceerd worden zodat dit kan worden doorgespeeld
aan Scouts Londerzeel.

09 AGENDA
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20/04:
20/04:
27/04:
28/04:
07/04
14/04

Chirofeest in Gildenhuis (chiromeisjes Londerzeel)
Ribbekesfestijn (Chiromeisjes Klaas Steenhuffel)
Dutskesquiz (Chiro Malderen)
Groepsfeest (Chiro Malderen)
Koers op groot scherm (JH ODT)
Koers op groot scherm (JH ODT)
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-

04/05:
26/04:
11/05:
12/05:

Nieuwjaar 2.0 (Scouts Londerzeel)
Lokale Helden (JH ODT)
Dagdisco (Chiromeisjes Klaas Steenhuffel)
Ontbijtactie (Scouts Londerzeel)

Volgende JAL zal doorgaan op 17 mei om 20 uur in Jeugdhuis Onder de
Toren.
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