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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 EVENEMENTENLOKET – 3 MAAND VOORAF INGEVEN
Wanneer je een fuif of evenement wil organiseren, dien je dit vooraf in te geven in
het evenementenloket ter goedkeuring via: https://www.londerzeel.be/aanvraagtoelating-activiteiten-evenementen-manifestaties .
Tijdens vorige JAL zei jeugdconsulente Margo dat het oké was als verenigingen
ten laatste 1 maand vooraf hun activiteit doorgeven. Bij deze zet Margo dit recht
en blijft de indieningsdatum 3 maand voor de startdatum van het evenement.
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Hierop geeft Jonas van JH Onder de Toren aan dat het voor hen heel moeilijk is
om 3 maand voordat hun evenement van start gaat, alle info door te geven in het
evenementenloket. Zo geeft Jonas als voorbeeld dat Poppunt hen een week
geleden contacteerde om de podiumavond ‘Lokale Helden’ te organiseren. Lokale
helden zou moeten doorgaan op 26 april – wat betekent dat JH Onder de toren nu
al te laat is met het ingeven van de info voor het evenementenloket.
Coördinator van de dienst Vrije Tijd, Kristof Sablon geeft aan dat er intern op de
dienst zal bekeken worden of er een verschil kan gemaakt worden tussen grote
evenementen (bv. fuiven) of kleinere activiteiten (koers op groot scherm, ..).
Voorts vermelden de JAL leden dat het evenementenloket ruimte voor verbetering
heeft. Zo zou het praktischer zijn moesten verenigingen een account kunnen
aanmaken waardoor de ingevoerde evenementen bewaard worden. Op die manier
kunnen jaarlijkse evenementen sneller en makkelijker opnieuw ingegeven worden.
Jeugdconsulente Margo besluit dat de dienst vrije tijd bovenstaande opmerkingen
zal bekijken en dat de JAL op de hoogte zal gehouden worden van eventuele
wijzigingen inzake het evenementenloket.
Hieronder nog even de info van het huidige evenementenloket:
Organiseer je een evenement (fuif, concert, wielerwedstrijd, modeshow…),
activiteit (rommelmarkt, sporttornooi…) of manifestatie?
Dan moet je minstens 3 maanden voor de aanvang toestemming vragen aan het
College van burgemeester en schepenen.
Je moet slechts 1 formulier invullen om al de nodige aanvragen, meldingen… door
te geven aan de Gemeente Londerzeel, de politie en de brandweer.
Werd de aanvraag niet op tijd ingediend? Dan bekijkt de Gemeente Londerzeel
wat nog mogelijk is, maar kan er niets gegarandeerd worden.
Het Evenementenloket brengt je op de hoogte van de genomen beslissing.
Hou rekening met een termijn van ongeveer drie weken voor het ontvangen van
de goed- of afkeuring. Merken onze diensten dat de verwerking van jouw
aanvraag meer tijd in beslag neemt? Dan word je bijkomend gecontacteerd.
Werd je aanvraag goedgekeurd? Maak dan zeker promotie voor je activiteit door
deze in te voeren in UiTinLonderzeel!
03 ORGANISATIE LEIDINGSDAG 2019
Ondervoorzitter Kaat Seghers kaart opnieuw aan dat er weinig vrijwilligers zijn
voor de organisatie van de Leidingsdag. De werkgroep van de Leidingsdag zat
maandag 25 februari samen om het concept van de Leidingsdag vorm te geven.
Vrijwilligers die zich graag nog willen inzetten, mogen een seintje geven aan
Margo via: margo.willems@londerzeel.be
04 GROEPSAANKOOP MATERIAALMAGAZIJN
Vanaf vrijdag 1 maart kunnen jeugdverenigingen naar jaarlijkse gewoonte
spelmateriaal, gezelschapsspelen, sportmateriaal, bouwmateriaal,… bestellen via
Materiaalmagazijn, een initiatief van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.
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Hoe gaat dit juist in zijn werk:
Meld je aan op www.materiaalmagazijn.be . Bekijk het aanbod en plaats een
bestelling vanaf 1 maart tot uiterlijk 14 april. (korting vanaf maart tot april)
Stuur je bevestigingsmail door naar de jeugddienst.
De gemeentelijke technische dienst zorgt voor de afhaling van het materiaal. Dit
is meestal in de loop van de maand juni (de exacte datum wordt later nog
meegedeeld). Jullie kunnen het materiaal afhalen op de jeugddienst
(Mechelsestraat 55).
05 BRANDBLUSSER CONTROLE
Jeugdconsulente Margo haalt aan dat de jaarlijkse brandbluscontrole voor de
jeugdverenigingen zal doorgaan in het voorjaar (datum nog te bepalen).
Elke jeugdvereniging zal tijdig worden uitgenodigd via mail om diens
brandblussers bij de jeugddienst binnen te brengen.
De blussers worden gratis gekeurd door Dewofire. Nadien kunnen de verenigingen
mogelijke afgekeurde blussers vervangen en zodoende nieuwe blussers aankopen
bij Dewofire (groepskorting).
06 FONDS ALFRED VAN ROY
Jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdwerking kunnen tot uiterlijk 1
maart 2019 een subsidieaanvraag indienen bij het college van burgemeester en
schepenen.
Elk ingediend project dient zich specifiek te richten op de jeugd, meer concreet
gaat het om investeringen aan gebouwen of omgeving, sociaal – culturele
initiatieven, initiatieven voor het bevorderen van sociale cohesie, gezamenlijke
investeringen van minimum 2 verenigingen,…
De aanvraag omvat een dossier met : toelichting project, begroting, wijze van
financiering, eventuele andere subsidies, timing.
Het volledige subsidiereglement is terug te vinden op de jeugdwebsite:
https://jeugd.londerzeel.be/fonds-van-roy
Voorzitter Laura vraagt welke verenigingen alvast een aanvraag zullen indienen:
- Chiromeisjes Steenhuffel
- Scouts Londerzeel
- Jeugdhuis Onder de Toren
- Jeugdhuis Heidestip
07 JONGEREN EN KLIMAAT
De milieudienst merkt op dat steeds meer jongeren zich inzetten voor het klimaat
door deel te nemen aan de klimaatmars in Brussel. Jeugdconsulente Margo
bevraagt de JAL of zij daadwerkelijk hebben deelgenomen aan deze mars.
Meerdere JAL leden gaven aan dat zij met de jeugdbeweging of met eigen
vrienden/familie hebben deelgenomen aan de klimaatmars in Brussel.
Zwerfvuilacties
Er is nog geen mars in Londerzeel gepland al willen de leden van de jeugdraad wel
een zwerfvuilactie in Londerzeel organiseren. Zo neemt chiro Malderen met diens
leden al deel aan de grote zwerfvuilactie tussen 18 en 24 maart. Andere
jeugdverenigingen geven aan ook te willen meehelpen. Materiaal (prikstokken en
vuilzakken) kunnen bij het gemeentebestuur opgehaald worden.
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Meer info over deze zwerfvuilactie via https://www.londerzeel.be/zwerfvuilactievan-18-tot-en-met-24-maart-2019Indien de vereniging inschrijft op bovenstaande actie, dan kan zij een
Londerzeelse kadobon van 25 euro ontvangen. De vereniging kan zich ook
inschrijven op de website van Moomakers.be en zelf materiaal aanvragen voor de
organisatie van een zwerfvuilactie.
Vanuit de gemeente wordt er jaarlijks deze zwerfvuilactie op touw gezet. Ook
Incovo maakt reclame om zwerfvuilvrijwilliger te worden. De zwerfvuilvrijwilligers
worden jaarlijks in de bloemetjes gezet door Incovo. Er zijn regelmatig
campagnes van de Mooimakers, die ook door de gemeente ondersteund worden.
Toch waren de JAL leden hiervan niet op de hoogte. Er mag volgens de JAL meer
gecommuniceerd worden over deze acties, zowel op de website als de
facebookpagina van het gemeentebestuur. Op die manier stimuleert het
gemeentebestuur het engagement van inwoners, volgens de JAL.
Voorts kaart de JAL aan dat er nood is aan een digitale kaart waarbij kan
bijgehouden worden wie welk plekje in Londerzeel zwerfvuilvrij heeft gemaakt. Zo
voorkomt men dat er steeds enkel dezelfde plekjes worden onderhouden.
Jeugdconsulente Margo gaf dit idee door aan de milieudienst waarop zij
antwoorden dat er in de gemeente Londerzeel heel wat zwerfvuilvrijwilligers zijn,
die het hele jaar door zwerfvuil oprapen in de gemeente. Op dit moment zijn er
een 20-tal actief. De straten, die door de zwerfvuilvrijwilligers onder handen
worden genomen, staan nog niet op een kaart. Daar kan wel voor gezorgd
worden. Indien een jeugdvereniging een eigen zwerfvuilactie wenst op te starten
en wenst te weten welke straten al gedaan worden door zwerfvuilvrijwilligers,
kunnen ze de milieudienst altijd contacteren (iris.bauwens@londerzeel.be) en dan
geeft deze de nodige informatie door.
Herbruikbare bekers
Verder geeft jeugdhuis Onder de Toren aan dat ze willen investeren in
herbruikbare bekers daar plastieken bekers te duur en te vervuilend zijn. JH ODT
bevraagt de JAL hoeveel bekers zij ongeveer moeten aankopen om voldoende
voorradig te hebben voor een gemiddeld evenement. De JAL geeft aan dat ze best
2000-3000 bekers moeten voorzien voor een fuif.
Vorig jaar werd dit idee al door de jeugdraad ter sprake gebracht. Toen werd de
milieudienst bevraagd of zij ook deze investering willen maken en dergelijke
bekers willen opnemen in de uitleendienst. Verschillende jeugdverenigingen huren
af en toe deze bekers voor evenementen maar blijkbaar is de huurprijs hiervan
vrij hoog en zijn de bekers moeilijk te verkrijgen. Herbruikbare bekers opnemen in
de uitleendienst van de gemeente zou een goede oplossing zijn. Helaas geeft de
milieudienst aan dat er geen budget in de begroting van 2019 werd weerhouden.
Ter info: Een korte samenvatting van reeds genomen maatregelen voor het milieu
in Londerzeel :
1. Duurzamere, meer energiezuinige gebouwen werden gebouwd, nl. politiehuis,
administratief centrum (beide gebouwen worden verwarmd via een warmtepomp,
die haar warmte onttrekt uit de grond/ beiden hebben zonnepanelen), de
Vlindertuin, het GTIL, het gemeentelijk zwembad.
2. Zonnepanelen zijn geplaatst op andere openbare gebouwen, zoals Vermahal en
loods -dienst GGZ
3. het fietspad naast het spoor werd gerealiseerd zodat er een vlotte
fietsverbinding is tussen Buggenhout en Kapelle-op-den-Bos
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4. de verkeersader werd in Londerzeel-centrum aangepast, zodanig dat de
wagens, niet automatisch de dorpskern inrijden.
5. er werd een "schoolstraat" gecreëerd in de Breendonkstraat aan school De
Heide (auto's mogen de straat niet inrijden op het moment dat de kinderen de
school betreden)
6. organiseren van 4 Boerenmarkten, zodanig dat inwoners kopen bij de lokale
boer
7. organisatie van de wekelijkse Buurderij in den Babbeleir van het
Woonzorgcentrum
8. organiseren van een jaarlijkse zwerfvuilactie
9. ondersteunen van de Londerzeelse zwerfvuilvrijwilligers
10. aankoop 6 luchtmeters in samenwerking met Beweging.net voor het meten
van het fijn stof
08 VARIA EN AGENDA
-
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09/03
10/03
15/03
22/03
29/03
30/03
31/03
07/04
14/04
20/04
21/04
26/04:
27/04:
27/04
28/04

Taki Taspi (chirojongens Londerzeel)
Pannenkoekenslag (Chiro Malegijs)
Optreden Bel Air (JH ODT)
Neon Night (KAJ D’Aa)
Carnavalfuif en kinderfuif (JH Heidestip)
Cantus Nederlandstalige hits (JH ODT)
Schijt je rijk (JH ODT)
Koers op groot scherm (JH ODT)
Koers op groot scherm (JH ODT)
Ribbekesfestijn (Chiromeisjes Steenhuffel)
Dagdisco (JH ODT)
Lokale Helden (JH ODT)
Dutskesquiz (Chiro Malderen)
Vanilla Skaj (KAJ meisjes Malderen)
Groepsfeest (Chiro Malderen
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