VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 11 DECEMBER 2020
Aanwezigen:
Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, ondervoorzitter
Phil Drieghe, jeugdhuis Heidestip
Amber Caulier, Chiromeisjes Klaas
Jef Eeckelaers, Chirojongens Londerzeels
Joris De Bondt, SkateTeenForty
Robbe Huysmans, JH ODT
Ruben Hendrickx, Chiro Malderen
Senne De Vis, JH ODT
Sander Geeroms, Scouts Londerzeel
Sofia Steenackers, Chiromeisjes Londerzeel
Meseret Saerens, Chiromeisjes Klaas
Stef Van Droogenbroeck, Chiro Malegijs
Dimitri ROBBYNS, Schepen van jeugd
Martha Dumoulin, opbouwwerker
Tinneke VAN SANDE, Vrijetijdsconsulent
Afwezig: PJV, KAJ D’AA, KAJ meisjes Malderen, Chirojongens Klaas
Verontschuldigd Kristof SABLON, Coördinator dienst vrije tijd, Conny MOONS,
Burgemeester
LOCATIE EN UUR
Digitaal overleg
1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

2.

VOORSTELLING OPBOUWWERKER VAN NIEUWE DIENST SAMENLEVING
EN INTEGRATIE: MARTHA DUMOULIN

De gemeente Londerzeel heeft een nieuwe dienst samenleving en integratie opgericht,
waarbij nieuwe collega Martha Dumoulin de rol van opbouwwerker zal gaan invullen.

Gemeente Londerzeel
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De dienst Samenleving heeft bijzondere aandacht voor het beleidsdomein ‘integratie’. De
dienst bevindt zich op een kruispunt van dienst- en hulpverlening en is onder meer
verantwoordelijk om samen met de lokale organisaties en de beoogde doelgroepen in te
staan voor de opmaak, de uitvoering en de opvolging van een beleidsplan voor de
integratie van bijzondere doelgroepen.
Martha zal mee bouwen aan een sterk integratiebeleid, en buurtgericht en projectmatig
aan de slag gaan om alle doelgroepen te kunnen bereiken en netwerken uit te bouwen.
We zien zeker belangrijke linken naar kinderen en jongeren, en niet georganiseerde
jeugd. Welkom Marha!

3.

STAND VAN ZAKEN CORONA

1) Welke jeugdverenigingen zijn momenteel opnieuw actief (tot -12jaar)
-

Scouts: starten voorlopig niet op.

-

Chiromeisjes: starten voorlopig niet op

-

chirojongens: starten voorlopig niet op

-

Chiro Malegijs: Sinds 2 weken opgestart. De leiding kreeg de individuele keuze.
Leiding die het niet zag zitten werden intern vervangen. Men is geen voorstander
om met vervangleiding te werken tijdens de examenperiode omdat men geen
zicht heeft op de contacten van de vervangers.

-

Chiromeisjes Steenhuffel: opgestart, werken ook met vervangleiding (leden van
het 6de middelbaar). Zij voorzien soep en warme chocomelk.

-

Chirojongens Steenhuffel: niet aanwezig

-

Chiro Malderen: opgestart.

Chiro Malderen stelt de vraag of het is toegestaan om tijdens de examenperiode
vervangleiding te zoeken bij de oudste leden. Indien de aspirant de functie van
begeleider opneemt dan dient de aspirant zich in deze functie te gedragen (zijnde dragen
van mondmasker, contact beperken, …). Indien de aspirant bovenstaande informatie in
gedachte houdt,
2) Ontdubbeling van locaties om bubbelwerking nog beter te ondersteunen:
Vanuit de jeugdverenigingen kwam in oktober de vraag om gebruik te kunnen maken
van extra locaties voor de verschillende bubbels. Aangezien het jeugdwerk momenteel
enkel tot -12 mogelijk is, stelt deze vraag zich niet meer voor de verenigingen. Enkel
Chiro Malderen spreekt nog steeds de wens uit om gebruik te kunnen maken van grote
indoor lokalen (bijvoorbeeld vermahal). Gezien het sanitaire gedeelte minder belast
wordt omwille van het ontbreken van de +12 jarigen en hun lokalen ook niet in gebruik
zijn komt er ruimte vrij. Bovendien wordt er sterk geadviseerd om zo veel mogelijk
buiten te spelen in deze coronatijden. Tinneke onderstreept het belang hiervan, en
benadrukt dat het jeugdwerk kan plaatsvinden op voorwaarde dat de leiding zich hierbij
comfortabel en veilig voelt.
Ter herhaling: alle activiteiten die afwijken van de reguliere werking dienen nog
steeds te worden aangevraagd via het evenementenloket (bijvoorbeeld
sinterklaasbezoek, take-awayconcepten,…)!
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https://www.londerzeel.be/aanvraag-toelating-activiteiten-evenementenmanifestaties...

4.

STUDIERUIMTE VOOR STUDENTEN BESCHIKBAAR

Van dinsdag 8 december tot en met vrijdag 29 januari kunnen studenten een loketruimte
in het Administratief Centrum gebruiken om te studeren. Er zijn 3 stille ruimtes ter
beschikking waarvan studenten individueel gebruik kunnen maken. Reserveren is
verplicht en kan via het onthaal.
De loketruimtes zijn toegankelijk op
•

maandag van 8 tot 19 uur

•

dinsdag, woensdag en donderdag van 8 tot 16 uur

•

vrijdag van 8 tot 12 uur

Een studieruimte reserveren doe je door te bellen met het onthaal op 052 30 36 16
tussen de hierboven aangegeven uren. Een e-mail sturen naar info@londerzeel.be kan
ook. De reservatie wordt via e-mail bevestigd. Vervolgens ontvang je een overzicht van
de in het gebouw geldende veiligheidsvoorschriften. Je kan uiteraard gebruik maken van
het aanwezige wifi-netwerk.

5.

EVALUATIE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING OP 23 OKTOBER 2020

Gezien de huidige coronamaatregelen was de dag van de jeugdbeweging niet mogelijk in
zijn gekende vorm. Het samenhorigheidsgevoel werd dus wel gemist. De alternatieven
werden echter wel gesmaakt, en de jeugdraad geeft ook aan blij te zijn met de link die
wordt gemaakt tussen de jongeren en het jeugdhuis door middel van het drankbonnetje
dat elk lid vanaf 16-18 jaar heeft onvangen.
Op naar 2021!

6.

PROJECT 'LONDERZEEL VERLICHT'

De afgelopen weken werd druk gewerkt aan een toffe winterprogrammatie, waarover we
de leden van de JAL reeds informeerden op de vorige vergadering. Het
lasershootparcours heeft het helaas niet gehaald omwille van de strenge
coronamaatregelen, maar wordt hopelijk meegenomen naar de toekomst!
De definitieve programmatie werd op de JAL voorgesteld, en de leden van de JAL worden
warm uitgenodigd om hiervan te genieten en de informatie door te geven aan hun
medeleiding en leden. Voorzitter Kaat Seghers roept ook op om zich in te schrijven als
vrijwilliger.
Laura Lami maakt daarop de link naar de hulp van verenigingen aan de buurtwinkel. In
normale tijden hebben zij regelmatig voedseloverschotten na de organisatie van een
evenement. Vaak worden deze dan naar voedselbanken in Brussel gebracht. Ze vraagt of
er mogelijkheid is tot donatie aan de buurtwinkel. Ze merkt daarbij op dat de buurtwinkel
volgens haar aanvoelen helemaal niet gekend is onder de jongeren en dat dit mogelijks
een gemiste kans is. Tinneke zoekt uit of er samenwerkingen in de toekomst mogelijk
zijn.
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7.

TOELICHTING CORONANOODFONDS: VERENIGINGEN KRIJGEN STEUN
VIA LOKAAL NOODFONDS

De coronacrisis heeft een grote impact op de lokale sport-, milieu-, cultuur- en
jeugdverenigingen. De Vlaamse regering besliste daarom om 87,3 miljoen euro vrij te
maken voor lokale ondersteuning. Londerzeel kreeg 191.271,78 euro ter ondersteuning
van het lokaal verenigingsleven.

Om deze middelen optimaal in te zetten, organiseerde het gemeentebestuur een
schriftelijke bevraging onder de Londerzeelse verenigingen. De resultaten van deze
bevraging werden vervolgens in digitale overlegmomenten besproken met de
verenigingen. Deze middelen komen bovenop de normale gemeentelijke subsidies die
worden toegekend.
De verdeling:
Bij de verdeling wordt een onderscheid gemaakt tussen verenigingen met eigen
infrastructuur en verenigingen zonder eigen infrastructuur:
•

verenigingen met eigen infrastructuur (eigenaar/vaste huurder) kunnen tot 5.000
euro aanvullende subsidie ontvangen op basis van aangetoonde geleden financiële
schade

•

verenigingen zonder eigen infrastructuur kunnen tot 2.000 euro aanvullende
subsidies ontvangen op basis van aangetoonde geleden financiële schade

•

voor jeugdhuis ‘Onder De Toren’ wordt een noodsubsidie voorzien van 10.000
euro, gezien de precaire situatie waarin het jeugdhuis zich bevindt. De noodkreet
van jeugdhuis ODT naar extra steun werd ook zo op de jeugdraad aangehaald en
ondersteund door de aanwezigen.

Het gemeentebestuur voorziet ook praktische ondersteuning. Heel wat verenigingen
gebruiken de gemeentelijke infrastructuur. Om een maximale veiligheid te garanderen,
wordt er extra ingezet op de hygiëne en het ontsmetten van de gemeentelijke
infrastructuur. De inzet van aanvullend onderhoudspersoneel maakt het mogelijk om
flexibel in te spelen op mogelijke versoepelingen. Zo kan het gebruik van de
infrastructuur maximaal worden gefaciliteerd.
Voor wie?
alle erkende milieu-, sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen die in 2019 in
aanmerking kwamen voor werkingssubsidies op basis van de geldende reglementen
nieuwe initiatieven en erkende verenigingen die niet in aanmerking kwamen voor
werkingssubsidies in 2019: als deze voldoen aan de voorwaarden.
Aanvragen
Alle erkende Londerzeelse verenigingen kunnen tot 31 december een aanvraag tot steun
indienen. Alle info lees je op www.londerzeel.be/vlaams-corona-noodfonds-voorverenigingen.
De rechtstreekse link naar het aanvraagformulier is: www.londerzeel.be/vlaams-coronanoodfonds-voor-verenigingen-subsidie-aanvragen”
Tinneke spoort de jeugdverenigingen aan om hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.
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8.

EVALUATIE CONTROLE BRANDVEILIGHEID JEUGDLOKALEN

In oktober ging de jaarlijkse brandcontrole door. Over het algemeen liep de controle
goed, maar Tinneke en Laura merken op dat er te veel grijsruimte is. Een controle is in
orde of ze is het niet. Tinneke plant daarop een overleg met de brandweer om de
checklist in de toekomst aan te passen, en kijkt ook naar de mogelijkheid van verdere
opvolging van opmerkingen die als ‘niet OK’ werden aangestipt. Het luik preventie wordt
ook meegenomen in de herziening van het reglement van de werkingssubsidies in 2021.

9.

VARIA
-

Brochure over het psychisch welzijn van kinderen, jongeren en leiding in
de jeugdwerking

Tinneke ontving interessante lectuur specifiek gericht naar de leiding van
jeugdwerkingen. In de brochure vinden jeugdwerkingen een aantal concrete casussen en
heel wat specifieke tips en organisaties terug. De brochure bevat concrete tools voor alle
jeugdwerkingen om met psychisch welzijn aan de slag te gaan. Je kan de bundel gratis
downloaden. Heb je liever een papieren versie dan kan je deze bestellen door even te
mailen naar vragen@jeugdwerkvoorallen.be
De bundel is te raadplegen via onderstaande link:
https://www.vlaamse-logos.be/content/mentaal-sterk-da%E2%80%99s-jeugdwerk
-

Verlichting via betaalautomaat bij het skateterrein.

Er was de afgelopen tijd wat ophef over de verlichting aan het skateterrein op
Schaselberg. Schepen van jeugd Dimi Robbyns kadert de situatie. Het is inderdaad zo dat
er in samenspraak met de skaters naar een oplossing is gezocht om het skaterrein te
verlichten. Er was in het verleden geen verlichting voorzien, waardoor de skaters op hun
honger bleven zitten. Er werd samen naar een oplossing gezocht waarin iedereen zich
kon vinden. Aangezien het terrein Schaselberg ook niet werd verlicht voor de individuele
sporters en men toch ook niet wil verlichten wanneer het niet nodig is, werd gekozen
voor de automaat die tijdelijk licht geeft. Ondertussen is gebleken dat het licht niet
voldoende toereikend is, en wordt hier naar een oplossing gezocht.
Joris De Bondt van SkateTeenForty benadrukt dat de commotie niet vanuit de skaters is
gestart. Er is steeds in overleg gezocht naar een oplossing en men is er dan ook van
overtuigd dat er ook opnieuw een oplossing komt voor het ontoereikende licht. De
skaters wensen geen onderwerp te zijn van een politieke agenda, en geven aan dat er
altijd correct is gecommuniceerd en naar oplossingen gezocht.
-

Gemeenteraad is sinds kort via YouTube te volgen.

Gemeente Londerzeel gaat voor (live)streaming van haar gemeente-en OCMW-raad
Openbare besturen moeten voldoen aan het bestuursdecreet van 2019, hetgeen een
aantal wijzigingen met zich meebrengt onder andere op het gebied van openbaarheid van
bestuur, ook voor Gemeente Londerzeel.
Om de inwoners van Londerzeel nog beter te informeren over de beslissingen van
de OCMW-en gemeenteraad, besliste het bestuur om in de nabije toekomst de
raadszittingen live te streamen. Burgers kunnen de raden dus bijwonen live van bij hun
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thuis. Voorzitter Laura Lami doet een warme oproep om deze interessante uiteenzetting
live te volgen �

10.

OVERLOPEN AGENDA

Een erg magere agenda, alweer dankzij corona.
Daarom een warme oproep om het énige evenement dat in de nabije toekomst ligt te
steunen: Jeugdhuis Heidestipt organiseert een pizzaverkoop, en deze worden aan huis
geleverd. Bestellen kan tot 17/1/2021 en worden geleverd op 29 en 30 januari 2021.
DOEN!
Rest mij jullie enkel te bedanken voor jullie deelname aan de jeugdraad, maar ook voor
jullie engagement en volharding op zovele vlakken in deze uitdagende tijden. Veel succes
met de blok en take care!

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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