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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Stijn Rampelbergh merkt wel op dat Doef verkeerd geschreven was in het
vorige verslag.
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 voorlopige tussenstand :
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SUBSIDIES 2013
Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 werden de nieuwe
subsidiereglementen voor jeugd goedgekeurd.
Het uur voorafgaand aan de JAL werd hierover een toelichting gegeven voor
de financieel verantwoordelijken van de jeugdverenigingen. Jammer genoeg
was het aantal aanwezige verenigingen erg laag.
Kim Falckenbach vindt het jammer dat er tijd en moeite gedaan wordt om
dergelijk moment te organiseren en dat er dan toch zo weinig respons is
ondanks dat er toch altijd heel wat vragen zijn omtrent de subsidies. Zij roept
alle jeugdverenigingen op om in de toekomst wel gebruik te maken van deze
mogelijkheid.
Tine overloopt de subsidies die in 2013 werden uitgekeerd aan de
jeugdverenigingen. Verenigingen die een detail willen van de puntenverdeling
in het kader van de ‘werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven’ kunnen
hiervoor mailen naar jeugd@londerzeel.be

03

EVALUATIE GELUIDSWETGEVING
In 2013 ging de nieuwe geluidswetgeving van kracht. Zoals aangekondigd
werd 2013 zowel voor de organisatoren van evenementen als voor de
gemeente als een overgangsjaar beschouwd. Meermaals kon er echter
opgemerkt worden dat verenigingen (niet enkel jeugd) hun voeten veegden
aan de geluidsnormen. Tine waarschuwt de verenigingen dat er vanaf 2014
niet meer zo soepel zal worden opgetreden. Het naleven van de wetgeving bij
toekomstige activiteiten met elektronisch versterkte muziek is dus aan te
raden.
Bovendien worden de jeugdverenigingen eraan herinnerd dat deze wetgeving
in het leven geroepen is om fuifgangers en organisatoren te beschermen tegen
gehoorschade. Nog een reden dus om deze wetgeving wel degelijk na te leven.
Tine informeert hoe de jeugdverenigingen de toepassing van de
geluidswetgeving hebben ervaren in dit eerste jaar:
- DJ’s willen niet altijd mee in het verhaal van de geluidsnormen. Wanneer
er opgenomen wordt in het contract dat zij de boete dragen in geval van
overtreding van de wet, willen zij dit contract vaak niet ondertekenen.
Tine vindt het toch belangrijk dat jeugdverenigingen DJ’s blijven
aanspreken wanneer deze de wet niet naleeft.
- Scouts Londerzeel zegt dat de geluidsmeter tijdens hun fuif ‘Pimp my
circus’ niet werkte.
Bijkomende opmerking:
- Chiro Malderen vindt het jammer dat zij de gemeentelijke geluidsmeter
niet konden uitlenen voor hun fuif omdat zij omwille van afbraak van het
Gildenhuis moesten uitwijken naar een zaal te Opdorp.
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PETER- OF METERSCHAP VAN EEN SPEELTERREIN OF ANDERE
OPENBARE RUIMTE
In het subsidiereglement ‘werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven’ staat
opgenomen dat jeugdverenigingen punten kunnen verdienen wanneer zij
gedurende een volledig jaar peter of meter worden van een speelterrein of
andere openbare ruimte.
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Concreet komt het er op neer dat een vereniging het engagement aangaat om
de desbetreffende plaats gedurende een volledig jaar proper te houden. De
gemeente voert op onaangekondigde momenten controle uit. Wanneer deze
locatie niet opgeruimd is, zal er contact opgenomen worden met de
meter/peter.
Volgende jeugdverenigingen engageren zich als peter/meter:
Chirojongens Londerzeel
Chiro Malegijs
KAJ D’Aa
Chiro Malderen
Chiromeisjes Steenhuffel
Chirojongens Steenhuffel

Groene Long
Speeltuin wijk Kruisheide
Monument Blauwenhoek
Speeltuin Zandvat
De dijk in Steenhuffel
Speeltuin Ebbing

De voorgestelde locaties worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen.
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INZET VRIJWILLIGERS VOOR HET GOEDE DOEL
In het subsidiereglement ‘werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven’ staat
opgenomen dat jeugdverenigingen subsidies kunnen verdienen bij inzet van
vrijwilligers voor het goede doel.
De klassieke initiatieven 11.11.11-actie en plantjesweekend KOTK komen ook
dit jaar weer aan bod.
Tine legt uit dat het seniorenfeest op zaterdag 26 april mogelijk ook zal
opgenomen worden in dit lijstje mits goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen. Tine polst alvast naar de interesse van de
jeugdverenigingen.
Chirojongens Londerzeel
Chiromeisjes Londerzeel
Scouts
KLJ
PJV
Chiro Malegijs
KAJ D’Aa
Chiro Malderen
Chiromeisjes Steenhuffel
Chirojongens Steenhuffel
Jeugdhuis ODT

11.11.11-actie
11.11.11-actie
11.11.11-actie
Plantjesweekend
Plantjesweekend
Plantjesweekend
11.11.11-actie
Plantjesweekend
11.11.11-actie
11.11.11-actie
Plantjesweekend

KOTK
KOTK
KOTK
KOTK

KOTK

In geval van goedkeuring door college hebben volgende jeugdverenigingen
interesse in deelname aan seniorenfeest: chiromeisjes Klaas, chiromeisjes
Londerzeel, chiro Malegijs.
Tine houdt hen op de hoogte.
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ZWERFVUILACTIE: NIEUW CONCEPT
Dit jaar gaat de gemeente deelnemen aan de campagne “Let’s do it Belgium”
campagne tegen zwerfvuil en sluikafval.
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Dit is een nationale campagne die loopt in het weekend van 21-23 maart 2014
waarbij alle vrijwilligers dàt weekend ten strijde trekken tegen zwerfvuil en
sluikafval.
Wij trekken dit weekend open naar een campagneweek waarbij iedereen
(burger, vereniging, school) de kans krijgt om in die week afval op te ruimen
op plekjes die hen het meest storen. Men krijgt hiervoor zakken,
handschoenen, hesjes en grijpers ter beschikking van de milieudienst.
De jeugdverenigingen kunnen nog steeds deelnemen maar ze dienen zich zelf
op te geven (de jeugddienst/milieudienst gaat nu niet vragen : willen jullie
meedoen ?)
De jeugdverenigingen kunnen zich opgeven bij de milieudienst. Wat dienen we
te weten :
- Aantal deelnemers
- Welke straten of plek zal er opgeruimd worden?
- De plaats waar men de vuilzakken zal plaatsen
Het is de bedoeling dat de milieudienst alles coördineert, zodanig dat elke
straat of plek maar één keer wordt opgeruimd.
De jeugdverenigingen krijgen als beloning een rol huisvuilzakken/deelnemende
groep (1 groep is bv. de kwiks of de speelclub)
De jeugdverenigingen doen navraag binnen hun leidingsploeg.
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LEIDINGSDAG
Voorstel van de werkgroep is om de leidingsdag te plannen op zaterdag 05
april. Een aantal jeugdverenigingen hebben echter al een activiteit gepland die
dag.
Definitieve datum:

zaterdag 26 april

Afspraken:
- Tine vraagt na of de voorziene zaal nog beschikbaar is.
- De jeugdverenigingen laten tegen uiterlijk 11 februari aan Tine weten met
hoeveel personen ze aanwezig zullen zijn.
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EHBO – VORMING
Tijdens de vorige JAL vroegen chiromeisjes Klaas of het mogelijk zou zijn om
in 2014 een EHBO – vorming voor de jeugdverenigingen te organiseren. Ook
de andere jeugdverenigingen waren enthousiast over dit voorstel. Afspraak
was dat elke jeugdvereniging zou informeren in zijn leidingsploeg hoeveel
geïnteresseerde deelnemers er zouden zijn.
Chirojongens Londerzeel
Chiromeisjes Londerzeel
Scouts
PJV
Chiro Malegijs
KAJ D’Aa
Chiromeisjes Steenhuffel
TOTAAL

3à5
14
1
6
2
2à3
4
+/- 35 personen

Tine informeert bij het Rode Kruis om één of meerdere sessies te organiseren
en dit bij voorkeur op een vrijdagavond in mei.
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VARIA
o

Wijziging Fonds Alfred Van Roy :
De uiterste indiendatum van de projecten in het kader van het fonds Alfred
Van Roy werd verzet naar 31 maart.

o

Feest van de Vlaamse gemeenschap op 05 juli
Organisatie van gemeentelijke cultuurdienst waarvoor de medewerking van
jeugdverenigingen gevraagd wordt. Er is interesse van chirojongens
Londerzeel, chiromeisjes Londerzeel en Jeugdhuis ODT.

o

Koen Zwetsloot vraagt of het mogelijk is om een ontvangstbevestiging te
sturen wanneer de gemeente een aanvraag ontvangt via het
evenementenloket. Tine geeft dit door.

o

Scouts Londerzeel kaart een probleem aan met de populieren nabij hun
jeugdlokaal. Deze zijn klaar om gekapt te worden maar ondanks
aandringen van Scouts en vzw de Burcht onderneemt het agentschap voor
natuur en bos onderneemt weinig tot geen actie.
Er werden al klachten ontvangen van ouders die bang zijn voor de
veiligheid van hun kinderen en de Londerzeelse brandweer kwam reeds
langs om loshangende takken te verwijderen.
Scouts wil graag een dwingende brief opstellen die mede ondertekend
wordt door de andere jeugdverenigingen die het domein gebruiken,
namelijk chiromeisjes Londerzeel en KLJ.
Beide jeugdverenigingen gaan onmiddellijk akkoord. Scouts maakt een
brief op en bezorgt deze aan KLJ en chiromeisjes.
Tine informeert of er via de milieudienst ook druk kan uitgeoefend worden.

o

Chiromeisjes Londerzeel ondervindt dat al een tijd enorm veel afval
gedumpt wordt aan hun jeugdlokalen dat niet van hun werking afkomstig
is. Zij worden hierover aangesproken als verantwoordelijken door vzw De
Burcht. Daar het niet om hun vuil gaat vinden zij dit allesbehalve
aangenaam.
Er is het vermoeden dat het afval afkomstig is van de studenten van Virgo
Sapiens die ’s middags daar hun boterhammen opeten.
Jeugdhuis ODT pikt hier op in en vermeldt dat zij het jeugdhuis ’s middags
niet langer openen omdat de studenten erg vuil waren en geen respect
hadden.
Chiromeisjes Londerzeel vraagt zich af of er niet kan gesproken worden
met Virgo Sapiens.
Tine informeert wat ze kan doen aan deze situatie. Aangezien er geen
zekerheid bestaat dat het vuil van de studenten afkomstig is, moet dit
voorzicht aangepakt worden.
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o

Kalender
01 februari
21 februari
01 maart

Drunk olympics @ jeugdhuis ODT
Aspifest chiro Malderen @ zaal Madelon Opdorp
Ice Ice Baby chiromeisjes Londerzeel
jeugdhuizentocht
Fuif KAJ D’Aa

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 28 FEBRUARI OM 20U
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