VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 29 APRIL 2021
Aanwezigen:
LOCATIE EN UUR
Online vergadering, 20uur.
Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, voorzitter
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent
Dimitri Robbyns, schepen van jeugd
Conny Moons, Burgemeester
Brent Van Hemelrijck, Chiro Malderen
Joris De Bondt, SkateTeenForty
Arthur De Wulf, scouts Londerzeel
Michaël Troost, PJV
Thomas Van Crombruggen
Caro April, Chiro Malegijs
Jonas Thielemans, JH ODT
Robbe Huysmans, JH ODT
Phil Drieghe, Jeugdhuis Heidestip
Chiro Malderen: Ruben Hendrickx
Caulier Amber, Chiromeisjes Steenhuffel
Meseret Saerens, Chiromeisjes Steenhuffel
Victor Fimmers, Chirojongens Londerzeel
Luna Nicolas, Chiromeisjes Londerzeel
Laura Morrison, Chiromeisjes Londerzeel
Verontschuldigd:
KAJ Malderen, KAJ D’Aa

1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2.

STAND VAN ZAKEN CORONA
1. Tour de table
Jonas Thielemans stelt zich de vraag of er gezien de huidige omstandigheden

Gemeente Londerzeel
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rekening kan worden gehouden met de aanvragen bij het evenementenloket. Het
is heel moeilijk om in te schatten wanneer er terug evenementen mogelijk zijn en
op welke manier. Men vraagt dan ook om in de mate van het mogelijke rekening
te houden met deze uitzonderlijke tijden en de aanvraagdatum van 3 maanden
soepel te hanteren indien haalbaar. Burgemeester Conny Moons roept op om zo
snel als mogelijk evenementen aan te vragen maar stelt dat de strikte
‘driemaandenregel’ in deze niet geldt. Ze roept ook op om realistische aanvragen
in te dienen die niet uitgaan van de meest rooskleurige situaties. Voorzichtigheid
blijft belangrijk bij het opstarten van nieuwe evenementen.
Tinneke herhaalt dat men bij vragen rond activiteiten of eenementen steeds bij
het evenementenloket terecht kan (evenementen@londerzeel.be).
ODT herinnert eraan dat herbruikbare bekers altijd ben hen kunnen worden
ontleend.
2. Huidige maatregelen vertaald naar lokaal jeugdwerk: stand van zaken
•

Vanaf maandag 26 april 2021 zijn de samenscholingsregels opnieuw opgetrokken
naar 10 personen, exclusief kinderen tot 12 jaar. Dat wil zeggen dat ook
activiteiten in georganiseerd verband voor +18-jarigen kunnen tot 10 personen,
inclusief eventuele begeleiding.

•

Vanaf zaterdag 8 mei 2021 mogen groepen tot en met 12 jaar opnieuw samen
komen met 25 exclusief begeleiding, met de voorkeur op buitenactiviteiten (max.
10 wanneer ze binnen gaan). Groepen vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar mogen
opnieuw samen komen met 25 exclusief begeleiding en verplicht buiten.

Tot dan gelden volgende maatregelen nog:
•

Georganiseerd vrijetijdsaanbod kan in groepjes van maximaal 10 kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar, exclusief begeleiding. Het gaat dus niet alleen
om jeugd’kampen’, maar ook om speelpleinwerking, sportactiviteiten, uitstappen…

•

Overnachtingen zijn verboden.

•

Er is geen uitspraak over de mate waarin groepjes van 10 ook moeten gezien
worden als ‘vaste weekbubbels’.

•

Voor kinderen tot en met 12 jaar gaat het om activiteiten die ‘bij voorkeur
buiten’ zijn.

•

Voor tieners vanaf 13 t.e.m. 18 jaar is buitenactiviteit verplicht.
Uitgezonderd activiteiten in het zwembad.

•

Nog tot en met zondag 25 april zijn de samenscholingsregels nog tot max. 4
personen, exclusief kinderen tot 12 jaar. Dat wil zeggen dat ook activiteiten in
georganiseerd verband voor +18-jarigen enkel kunnen tot 4 personen,
inclusief eventuele begeleiding.

•

De nieuwe afspraken voor de buitenschoolse opvang vind je hier terug. Op school
en in het BKO is de mondmaskerplicht, binnen en buiten, ingevoerd voor de
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. In de vrije tijd is daar momenteel (nog)
geen sprake van

Wat met de 1-hobby-aanbeveling?
De 1-hobby-aanbeveling voor ouders (geen regel, geen controle door organisator) geldt
nog tot de paasvakantie en wordt zo goed als zeker verlengd.
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Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse
activiteiten te beperken tot 1 per week. De reden hiervoor is helder: het vermengen van
vele groepen verschillende kinderen zorgt ervoor dat het virus zich sneller kan
verspreiden. Het blijft daarom verstandig én solidair om een keuze te maken in je
naschoolse contacten en ze tot een minimum te beperken. Het is daarbij niet de
verantwoordelijkheid van verenigingen om hun leden te controleren.
Verder blijven alle bestaande regels gelden. Denk aan:
•

Mondmaskerplicht bij begeleiding

•

Hygiënemaatregelen

•

Deelnamevoorwaarden

•

Registratieplicht

•

De te volgen noodprocedure vind je hier terug. Meer info ook
op https://ambrassade.be/nl/nieuws/vernieuwde-versie-noodprocedure-voor-depaasvakantie
Meer info ook op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

3. Wat met georganiseerd jeugdaanbod vanaf 25 juni 2021 en de zomer van
2021
Zomer vol jeugdactiviteiten in zicht! Wat we nu al weten.
Met de opkomende versoepelingen en de nog steeds precaire COVID-cijfers is de vlucht
vooruit genomen om zo snel mogelijk een minimaal scenario voor de zomer af te
kloppen. Een scenario dat écht spelen mogelijk maakt. Zónder afstand te moeten houden
en zónder mondmasker. Buiten uiteraard, maar ook binnen!
Concreet:
•

Bubbels van maximaal 50 deelnemers, éxclusief begeleiding.

•

Meerdere bubbels zijn mogelijk op één en dezelfde locatie, mits afstand tussen de
bubbels.

•

Overnachtingen zijn mogelijk. Ook in het buitenland en zonder
kilometerbeperking.

•

Geen aparte regels voor binnen. De regels gelden voor zowel buiten als binnen.

•

In de bubbel zal er géén mondmaskerplicht zijn en je hoeft er geen afstand te
houden.

•

Net als vorig jaar wordt wel aangeraden om intens fysiek contact te vermijden
vanaf de leeftijd van 13 jaar.

•

Deelnamevoorwaarden, registratieplicht en hygiëneregels blijven van toepassing.

•

De afspraken zullen al gelden vanaf 25 juni zodat voorkampen,
voorbereidingsweekends, enz. ook onder de regels vallen.

•

Verdere versoepelingen zijn mogelijk wanneer de COVID-situatie verbetert
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Met deze basisrichtlijnen kunnen organisatoren aan de voorbereidingen starten. Voor
meer details wachten we op de finale publicatie van de MB’s en het protocol. De sector
staat klaar om alles meer gedetailleerd in draaiboeken uit te werken. We verwachten in
de loop van mei de definitieve draaiboeken en zomerplan voor de komende maanden.

3.

HERKEURING JEUGDLOKALEN DOOR DE BRANDWEER + KEURING
BRANDBLUSSERS

De herkeuring van de lokalen vond plaats op 13 maart. De betrokken verenigingen
werden op de hoogte gebracht wanneer bij negatief advies.
Vanaf 2021 zal de brandcontrole veel strenger verlopen. Het politiereglement houdende
maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke
inrichtingen, kortweg PTI is vanaf 2021 van kracht en zal ook zijn invloed hebben op de
brandpreventie. Wij houden jullie op de hoogte van hoe de brandcontroles er in de
toekomst zullen uitzien, maar het staat vast dat ze een stuk uitgebreider worden.
Ook de brandblussers werden ook allemaal gekeurd. Er bleken heel wat vervangingen
nodig. Keuringsattesten en voorstel tot offertes werden aan de hoofdverantwoordelijken
bezorgd. Oproep tot vervanging van vervallen of defecte brandblussers.
OPTIMALISATIE JAL: WIE WIL EENS MEEDENKEN OVER HOE DE IDEALE
JEUGDRAAD VAN LONDERZEEL ER MOET ZIEN?

4.

Update: De werkgroep moet nog samen gebracht worden.
Op 4/5/2021 vindt er een regionale uitwisseling plaats tussen jeugdraden waar we heel
wat inspiratie kunnen halen. Onze voorzitters kunnen helaas niet aanwezig zijn. Zijn er
mensen die zin hebben om samen met Tinneke hun licht eens op te steken? Phil probeert
aan te sluiten.
Ondertussen zullen volgende leden deelnemen aan de werkgroep:
-

Laura Lami

-

Kaat Seghers

-

Phil Drieghe

-

Michaël Troost

-

Thomas Van Crombruggen

Andere geïnteresseerden kunnen uiteraard nog steeds aansluiten. De voorzitters
versturen een vergaderverzoek naar iedereen.

5.

FUIFMOGELIJKHEDEN VOOR LONDERZEELSE JEUGD: SITUATIE 'T
CENTRUM

De jeugdverenigingen werden via de uitbater van 't Centrum (of Starsky club) benaderd
met een voorstel tot samenwerking:
Samenwerking met een VZW op basis van volgende afspraken:
•

3 data per jaar
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•

max 500 personen per event (omwille van infrastructuur en veiligheid)

•

bovenverdiepinig gesloten

•

geen zaalhuur te betalen

•

personeel toog van VZW + 2 op kosten van bvba

•

zaalinkom voor VZW

•

security kost 50-50

•

artiesten kost en keuze voor VZW op uitzondering van hoofdact (betaald door
bvba) (1u)

•

Unisono kost voor bvba

•

inkomsten drank 60-40 ( bvba - VZW)

•

marketing kost voor bvba (onlive affiche en fysieke affiche)

•

marketing uitvoer voor VZW

•

inkomsten vestiaire-wc voor bvba

•

event aanvraag gemeente voor VZW

•

leeftijd 16 jaar en 9 maanden (strikt na te leven). Concreet voorbeeld: het
organiseren van 3 events respectievelijk februari (L100?), een event eind Juni
(exams), een event eind september (kermis/jaarmarkt) En dit exclusief
Londerzeels te houden door leeftijd en aantal beperking. Inkomsten zijn
zakelijk bekeken evenredig verdeeld, evenals inzet.

Doel vanuit Starsky club: jeugdevents bestaande houden, maar met meer controle over
de situatie.
Geschatte opbrengst na 3 events voor vzw = ca. €9000
Op de vorige JAL werd het voorstel negatief geadviseerd door de jeugdverenigingen. De
dienst Vrije Tijd en schepen van jeugd belegden een overleg met de uitbater.
Volgende zaken werden vanuit de uitbater versoepeld:
•

leeftijdsgrens vanaf 16 jaar

•

550 personen per event

Hoe staat de JAL tegenover dit nieuwe voorstel?
Om het nog verder even in kaart te brengen:
•

Welke data/fuiven hiervoor in aanmerking kunnen komen (waren het
vroeger effectief maar 3 per jaar?)
Buiten de jeugdverenigingen gingen hier nog tal van andere fuiven door voor
jongeren (Laatste 100 Virgo en STK, daltons,…). Verdwijnen deze dan ook?

•

Welke winst werd er gemiddeld gehaald uit de organisatie van een event
in 't centrum?
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De inschatting die vanuit de Starsky Club werd gemaakt lijkt volgens de leden
vande JAL correct.

Men vindt 550 personen nog steeds enorm weinig ten opzichte van vroeger maar men
beseft dat er weinig andere opties zijn momenteel. Men zal opnieuw in overleg gaan met
de uitbater van de Starsky Club en wachten verdere info rond JDK af.

6.

PROJECT AANSTEKERS BATALJONG

Bataljong lanceert het project 'Aanstekers'. Hoe kunnen jongeren hun ideeën over hun
gemeente naar het beleid brengen? Weten jongeren überhaupt dat ze ideeën, wensen,
noden en behoeften kunnen delen met hun gemeente? En in het bijzonder: kennen de
jongeren hun lokale jeugdraad die popelt om met hun ideeën aan de slag te gaan? De
Aanstekers zal op deze vragen een antwoord bieden. Het project bestaat uit een gratis
webtool die voor elke jeugdraad beschikbaar is.
Alle jongeren kunnen via de webtool (die heel smartphonevriendelijk is) voor hun
gemeente ideeën toevoegen. Je kan ook alle ideeën bekijken en 'aansteken'. Voeg zelf je
ideeën toe op de Aanstekers webtool en deel je ideeën via social media. Steek jij zo je
gemeente en andere jongeren aan? Zo kan jij een echte Aansteker worden.
Check de webtool via www.aanstekers.org en drop je ideeën voor Londerzeel!
Voor jeugdraden vormt het soms een zware uitdaging om de ideeën van jongeren in hun
gemeente tot bij hen te krijgen. Wanneer je veel ideeën en signalen van jongeren krijgt,
kan je met een bredere blik een advies geven of ideeën verder uitwerken.
Deze tool kan hen daarbij helpen. Maak Aanstekers bekend en laat jongeren ideeën
posten op de webtool. Elke jeugdraad kan gratis aan de slag met het beheren van een
eigen ruimte. Scan de ideeën en reacties en ga aan de slag met de ideeën van jullie
jongeren.
De werkgroep van de JAL zal ook deze tool meenemen in de brainstorm rond de JAL van
de toekomst.

7.

BESTELLING MATERIAALMAGAZIJN 2021

Elk jaar wordt er een grote bestelling geplaatst bij materiaalmagazijn omdat er tot 14
april een korting van 5% is bij de groepsaankoop.
De bestelde goederen worden dan door onze diensten afgehaald, zodat jullie de
verplaatsing niet moeten maken om alles op te halen.Jeugdverenigingen die hiervan
gebruik willen maken kunnen de bestelling plaatsen via materiaalmagazijn.
TER INFO: Jeugdverenigingen die een bestelling plaatsten kunnen vragen om de
bestelling door de gemeente te laten meebrengen door Londerzeel wanneer zij dit
melden.
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8.

HERZIENING FONDS VAN ROY

Op initiatief van Brouwerij Palm & De Hoorn werd in 2020 beslist om het project verder
te zetten mits het huidig reglement inhoudelijk aangepast wordt.
Recent overleg met de Palm wees uit dat de Palm deze subsidiëring vanaf 2022 opnieuw
wil opstarten, dus in 2021 is er geen subsidiëring vanuit het Fonds Van Roy. Het
reglement zal volledig gewijzigd worden om in de toekomst mooie, duurzame en
structurele projecten uit te bouwen met het gewonnen geld en het te gebruiken waarvoor
het Fonds destijds is opgericht (en te vermijden dat het geld gewoon naar een tent of de
huur van een pand gaat).
Het nieuw reglement werd voorgesteld op de JAL en goed onthaald.

9.

STILLE STUDEERPLEKKEN

Is er nood aan stille studeerplekken naar aanloop van de examens? Het afgelopen jaar
werd hier weinig op ingegaan.
Feedback JAL: deze info heeft de jongeren amper of niet bereikt. Er was blijkbaar ook
geen internet in het Walschap aanwezig waardoor men niet vlot kon studeren. Wifi is een
basisvereiste. Ook het inschrijven zou voor jongeren een stuk laagdrempeliger moeten
verlopen, bijvoorbeeld via een forms document waarbij ze louter hun naam moeten
registreren. Men vraagt zich ook af of er doorheen het hele jaar geen mogelijkheid is om
gebruik te maken van de polyvalente studeerplek.
Volgens de leden van de JAL bereikt dergelijke info die belangrijk kan zijn voor jongeren
hen onvoldoende of niet. Mails zijn te officieel voor jongeren en facebook wordt nog
amper gebruikt. De info wordt wel in de JAL gegeven en via de hoofdleiding, jongeren
zijn niet op de hoogte (niet iedereen zit ook in een jeugdbeweging).
JAL vraagt of het mogelijk is een communicatiekanaal voor en door jongeren (instagram)
op te zetten vanuit de jeugdraad waaraan zijn kunnen bijdragen. Tinneke beaamt dat
instagram de betere weg is om jongeren momenteel te gebruiken maar wil dit liefst
alleen doen wanneer er voldoende gedragenheid en medewerking is. Er wordt
voorgesteld om elkaars content te delen, elkaar te taggen en ook op deze manier online
samenwerking en connectie met elkaar te maken. Het kan in de toekomst ook reclame
voor evenementen opleveren, en de jongeren zijn dus positief over dit voorstel. Tinneke
stelt dit voor aan de communicatiedienst en koppelt terug.
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10.

SPEELPLEINCOACH (VAKANTIEJOB!) EN TAALANIMATOREN GEZOCHT
Vacature studentenjob: speelpleincoach bij speelpleinwerking Londerzeel

Functiebeschrijving
Op de speelpleinwerking van Londerzeel komen tijdens de zomervakantie dagelijks een
honderdtal kinderen zich uitleven en ravotten, onder begeleiding van een enthousiaste
ploeg vrijwilligers.
De hoofdanimatoren sturen deze ploeg aan en ondersteunen de animatoren.
Gemeente Londerzeel is op zoek naar een speelpleinmedewerker die de animatorenploeg
administratieve, inhoudelijke en logistieke ondersteuning kan bieden, en fungeert als
aanspreekpunt voor kinderen, ouders en animatoren.
Ben jij een speelpleinexpert? Een enthousiaste speelpleinfanaat met veel tips en tricks
voor onze hoofdanimatoren en animatoren op het speelplein? Én daarbovenop zeer
georganiseerd en een held in communicatie? Dan is dit zeker iets voor jou!
Jouw taken
Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen wat betreft de speelpleinwerking van
Londerzeel voor onder andere volgende taken:
Administratieve opvolging
Je staat in voor de opvolging van in- en uitschrijvingen van kinderen, administratieve
documenten (medische fiches, GDPR, contracten animatoren en stagiaires, beheer
vrijwilligerstool, verzekeringspapieren, ongevalsaangifte, financiële opvolging
betalingen,…).
Daarnaast ben je eindverantwoordelijke bij de schriftelijke en mondelinge communicatie
met ouders, kinderen en animatoren.
Logistieke opvolging
Je staat in voor de wekelijkse inkopen, de winkellijstjes, bent eindverantwoordelijk voor
het materiaalbeheer, opbouw en opruim, praktische planning voor uitstappen,…
Communicatie
In overleg met de vrijetijdsconsulent:

8 / 12

•

foto’s uploaden, tekstjes schrijven bij foto’s, weekschema op website en Facebook
plaatsen

•

aansturen animatoren, stagiaires en ouders per mail en sociale media

• communicatie met betrokken diensten en terugkoppeling naar dienst Vrije Tijd
Begeleiding
Je bent een aanspreekpunt voor ouders, en motiveert en ondersteunt een ploeg
(hoofd)animatoren. Daarnaast ga je in samenspraak met de vrijetijdsconsulent op zoek
naar animatoren (indien nodig).
Jouw profiel
•

Je hebt minstens 2 jaar ervaring als (hoofd)animator op speelpleinwerking
Londerzeel.

•

Je bent minstens 18 jaar.

•

Je hebt ervaring in het coachen van anderen, een attest ‘instructeur in het
jeugdwerk’ is een pluspunt.

•

Je kan met iedereen in gesprek gaan en optreden als bemiddelaar.

•

Je kan kritische vragen stellen en anderen aanzetten tot zelfreflectie.

•

Je bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken.

•

Je bent flexibel: avondwerk en zondagen schrikken je niet af.

•

Je kan zelfstandig werken, steekt graag de handen uit de mouwen en bent
enthousiast.

•

Je bent flexibel: avondwerk en zondagen schrikken je niet af.

•

Je hebt een rijbewijs B (beschikken over wagen is een pluspunt).

•

Je bent sterk in het bijhouden van de administratie.

•

Je kan probleemoplossend werken, lost zelf conflictsituaties op en neemt indien
nodig contact op met de verantwoordelijke van de Jeugddienst.

•

Je gaat in overleg waar nodig.

Je bent gemotiveerd en geëngageerd, flexibel inzetbaar en bereid tot weekend- en
avondwerk.
Ons aanbod
•

•

een unieke kans tot een nieuwe uitdaging in het jeugdwerk

•

een zeer fijne werkplek binnen een toffe animatorengroep

•

ondersteuning door de vrijetijdsconsulent

•

een voltijdse job voor minimum 4 weken tijdens de zomervakantie

•

studentencontract D-niveau van 38 uur per week

•

verloning volgens de geldende barema’s

•

uitvalsbasis is de site van onze speelpleinwerking, gelegen in de Holle Eikstraat te
Londerzeel
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Stel je kandidaat!
Stel je kandidaat met een motivatiebrief, curriculum vitae en het bewijs van inschrijving
in een school voor het schooljaar 2020-2021 en dit vóór zondag 16 mei 2021 via email aan jeugd@londerzeel.be.
Na verwerking van je kandidatuur, krijg je een bericht over de procedure en eventueel
een uitnodiging voor een gesprek. Geef bij je sollicitatie goed aan voor welke periode je
je opgeeft.
Mogelijke periodes: 5 juli tot en met 30 juli of 2 augustus tot en met 27 augustus 2021
https://www.londerzeel.be/vacature-studentenjob-speelpleincoach-bij-speelpleinwerkinglonderzeel
Animator op de zomerschool tijdens de speelpleinwerking
De Gemeente Londerzeel start deze zomer met een zomerschool. De Zomerschool is een
laagdrempelig initiatief binnen het speelpleinwerk om anderstalige kinderen te helpen om
hun Nederlands te verbeteren.
Wie zoeken we?
Als taalanimator ben jij de juiste persoon om al spelenderwijs met de kinderen het
Nederlands te oefenen. Speel je graag met kinderen en met taal, dan is dit zeker iets
voor jou. Al deze kinderen zijn verbonden aan Londerzeelse basisscholen. Deze kinderen
hebben al een basiskennis van het Nederlands.
Om taalanimator te worden, volg je bijkomende vormingen georganiseerd door de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerking en Tumult vzw; dit ter voorbereiding van het werken
met deze specifieke doelgroep. Enkel de vorming van Tumult is verplicht. Je kan
deelnemen op 8 mei 2021 of 22 mei 2021. Al deze vormingen duren ongeveer 2 uur.
Solliciteren voor de functie van taalanimator tijdens de zomervakantie kan tot en met
zondag 18 april 2021 en doe je door je kandidaat te stellen via het e-loket (zie
hieronder).
Er zijn verschillende verloningen:
•

35,41 euro per dag voor fulltime animator zonder attest (stagiair)

•

35,41 euro per dag voor fulltime animator met attest, maar zonder ervaring op
speelplein Londerzeel (2 weken ervaringsstage vereist)

•

81,92 euro per dag voor fulltime animator met attest

•

83,75 euro per dag voor een fulltime hoofdanimator

Interesse? Neem contact op met Tinneke!

11.

BRAINSTORM MOGELIJK ZOMEREVENEMENT: INPUT GEVRAAGD!

We dromen allemaal van een zomer met leuke evenementen in Londerzeel (als de
maatregelen het toestaan). Hoe ziet jouw ideale evenement eruit komende zomer?
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Voor de JAL: liefst zo snel mogelijk een BBQ om elkaar opnieuw fysiek te kunnen zien.
Het digitaal vergaderen weegt door bij iedereen.

Over het algemeen denkt de JAL aan een ‘feestweekend’ concept waarbij een podium
voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Een after work is ook leuk. Terrasjes,
muziek, dansen (binnen de bubbel in hekken).

12.

VERGEET NIET GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SUBSIDIE KADERVORMING!

Jeugdbegeleiders die vorming volgen, kunnen 50% van de deelnameprijs van de cursus
met een maximum van 50 euro terugkrijgen in de vorm van subsidies.
Wie deze tegemoetkoming wil ontvangen, moet het aanvraagformulier samen met het
deelnamebewijs van de cursus indienen bij de Jeugddienst.
https://www.londerzeel.be/subsidies-voor-jeugd-en-sportvereniging-kadervorming

13.

MASTERVISIE VRIJETIJDSSITE: INPUT GEVRAAGD!

We hebben jouw input nodig!
De Gemeente Londerzeel wil een echte vrijetijdssite creëren in Londerzeel centrum.
Op dit moment zijn er veel verschillende noden en uitdagingen maar ook kansen:
•

Na de integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, kreeg het voormalige
OCMW-gebouw nog geen definitieve bestemming.

•

De diensten Vrije Tijd en Samenleving werken momenteel in het OCMW-gebouw
maar hebben nood aan een definitieve en duurzame ruimte.

•

De brandweer verhuist in de toekomst naar een andere locatie waardoor dit
gebouw ook interessante kansen biedt.

•

Bib Londerzeel huurt momenteel haar gebouw. Niet alleen is dit duur maar het
biedt ook weinig zekerheid voor de toekomst. Het gebouw is recent ook van
eigenaar gewisseld en de intentie van de nieuwe (private) eigenaar is nog niet
gekend.

•

De Academie Londerzeel heeft een groeiend aantal leerlingen. Daardoor is er nood
aan extra capaciteit.

•

Er is vraag naar een polyvalente (podium)zaal voor de werking van de
Londerzeelse verenigingen.

•

Er is nood aan extra lokalen voor lessen, werk en vergaderingen zowel voor de
gemeentelijke diensten als voor de Londerzeelse verenigingen.

•

Er is nood aan een polyvalente jeugdinfrastructuur.

•

…

Met deze punten in gedachten wil de Gemeente Londerzeel de gemeentelijke
vrijetijdsinfrastructuur duurzaam verbeteren en inzetten op polyvalent en efficiënt
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gebruik. Als verschillende diensten daarbij kunnen samenwerken, biedt dit ook
interessante kansen.
Een ontwerpbureau heeft de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de ontwikkeling
van een vrijetijdssite in kaart gebracht. De verschillende locaties met elk hun voor- en
nadelen werden opgelijst. Ook de link naar de directe omgeving werd gemaakt.
De uitdagingen zijn enorm. Daarom moeten er prioriteiten gesteld worden en moet de
ontwikkeling van zo’n vrijetijdssite in fases gebeuren.
Omdat de huur van de Bib zo hoog is en de locatie bovendien onzeker, wordt er voorrang
gegeven aan de ontwikkeling van de bibliotheek.
Via een online vragenlijst vragen we jouw mening over dit project. Waar wil jij dat de
nieuwe bib komt? En wat vind je van het idee van een cultuur- en zorgtuin? Of wil je net
vooral makkelijk kunnen parkeren?
Bekijk de verschillende plannen met de illustraties en de filmpjes en geef jouw idee over
de toekomst van de vrijetijdssite!
https://www.londerzeel.be/project-vrijetijdssite
Vul de enquête in en geef je mening:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MvHeXU6dsUebXumsr
6b7raVpa2DKGmFNr0GREW8cL19URjBUQzZOVkFZM1RTVTBFWDVSVTVJUFJVTC
4u&wdLOR=cFE2EB859-9FB9-4A0D-B15D-DA8BAF4F47B4
deelnemen kan tot 2 mei!
Ook hier heeft de JAL dezelfde feedback als bij de stille studeerplekken: deze info is
onvoldoende gekend en zou meer verspreid kunnen worden via instagram.

14.
15.
-

VARIA
Verhuur van lokalen? Steeds aanvragen via het evenementenloket!
OVERLOPEN AGENDA
Pasta take away bij Chiro Malderen op 7/5/2021, ook zelfgebrouwen bier (Chimal)
te bestellen). Bedankt voor de steun!

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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