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CONTACTGEGEVENS NIEUWE HOOFDVERANTWOORDELIJKEN
Jeugdconsulente Margo Willems zal via mail de gegevens van de nieuwe
hoofdverantwoordelijken van elke jeugdverenging opvragen.
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IRIS BAUWENS (MILIEUDIENST) EN DIRK KEYMOLEN (BRANDWEER)
GEVEN MEER UITLEG OVER HET REGLEMENT OMTRENT
‘VREUGDEVUREN IN OPENLUCHT’
Eind augustus 2016 heeft milieuambtenaar Iris Bauwens een mail gestuurd
naar alle jeugdverenigingen i.v.m. de richtlijnen voor een ‘vreugdevuur’.
Iris Bauwens heeft nogmaals uitgelegd wat mag en niet mag en eventuele
vragen van de JAL beantwoord.
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Hieronder nog eens het artikel uit de milieuwetgeving dat Iris Bauwens eerder
al had doorgemaild:
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht
is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van
papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van
biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in
hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen.
Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:
1.

het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur
(een kampvuur)
Zo’n activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke
toestemming heeft gegeven en de activiteit op meer dan 100 meter van bewoning
plaatsvindt

2.

het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het
kader van folkloristische evenementen. Zo’n activiteit mag pas plaatsvinden als de
gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit
op meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt

3.

het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in
een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel

4.

het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen,
vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013
betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas
plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder.

5.

het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als
beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een
wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het
Bosdecreet van 13 juni 1990

6.

het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel
wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is,
of als fytosanitaire maatregel. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de
gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en die activiteit
als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan.

7.

de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn
van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter
plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair
oogpunt noodzakelijk is
In al die omstandigheden moet (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en
barbecuetoestellen) in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet
een afstand gerespecteerd worden van honderd meter tot huizen, heiden,
boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is
gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.

Jeugdconsulente Margo Willems vat hieronder het reglement samen:
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 Vuurkorf in privésfeer (reguliere vuurkorf of olievat)
Indien een vuurkorf wordt gebruikt om in privésfeer rond te zitten, hoef je
hiervoor geen vergunning aan te vragen. Privésfeer omvat met je eigen
jeugdvereniging rond de korf zitten, thuis met vrienden rond de korf zitten,…
Deze vuurkorf mag enkel gevuld zijn met onbewerkt hout (snoeihout of
paletten). Verder mag de vuurkorf niet overdreven gevuld zijn zodat er geen
hout kan uitvallen.

 Vuurkorf tijdens evenement (reguliere vuurkorf of olievat)
Indien de vuurkorf voor sfeer zorgt tijdens een evenement (fuif, café, …),
dient deze altijd aangevraagd te worden. Dit omdat er steeds verschillende
mensen langs de vuurkorf lopen waardoor er een groter gevaar is.
Bij deze aanvraag krijgen jullie dan aangepaste richtlijnen die strikt nageleefd
dienen te worden. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn: nuchtere
verantwoordelijke die steeds bij elke vuurkorf blijft staan, de vuurkorven
mogen niet binnen een straal van 100 m bij bebouwing of bos doorgaan,…
 Kampvuur van alle soorten (kerstboomverbranding of gewoon
kampvuur)
Een kampvuur dient altijd aangevraagd te worden bij de gemeente! Bij deze
aanvraag krijgen jullie dan aangepaste richtlijnen die strikt nageleefd dienen
te worden. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn: een nuchtere
verantwoordelijke die steeds bij het kampvuur blijft, het kampvuur mag niet
binnen een straal van 100 m bij bebouwing of bos doorgaan,…
Alle aanvragen dienen minstens een maand op voorhand aangevraagd te
worden bij de gemeente Londerzeel. Deze aanvraag kan je indienen via
www.londerzeel.be - vrije tijd - zelf iets organiseren? - aanvraag toelating
vuur(werk), vreugdeschoten of vogelschrikkanon.
https://www.londerzeel.be/aanvraag-toelating-vuur-werk-vreugdeschoten-ofvogelschrikkanon
Chirojongens Steenhuffel stelden de vraag hoe ze dit reglement moeten
integreren in de verhuring van hun lokalen. Iris Bauwens gaf als tip dat de
verenigingen het reglement kunnen opnemen in hun huurcontract. Op die
manier zijn de huurders verplicht de richtlijnen na te leven en een aanvraag in
te dienen bij de gemeente indien nodig. Indien de huurders het reglement
niet naleven, kunnen de Londerzeelse verenigingen een boete inlassen.
Dirk Keymolen pikt hierop in om te vermelden dat jeugdverenigingen steeds
aan brandweer, politie en burgemeester moeten doorgeven indien er
overnachtingen door externen doorgaan in hun lokalen. Zodoende dienen de
jeugdverenigingen de verantwoordelijke contactpersoon met telefoonnummer
en het aantal personen dat overnachten, door te geven aan volgende
personen: - Dirk Keymolen (brandweer) dirk.keymolen@zvbw.be
- Burgemeester Nadia Sminate Nadia.Sminate@londerzeel.be
- Politiezone KLM: politie@politiezoneklm.be
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Verder kunnen de verenigingen het reglement betreffende ‘vreugdevuren’ ook
best omhoog hangen in hun lokalen.
Milieuambtenaar Iris Bauwens hamert erop dat de verenigingen de richtlijnen
betreffende ‘vreugdevuren’ ten stelligste dienen te volgen. Indien zij in de
toekomst toch de regels zouden overtreden, volgt een proces verbaal.
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ALGEMENE KLACHTEN
Geluidsoverlast
Iris Bauwens kaart aan dat er een klacht is over de ABC-TD van chirojongens
Steenhuffel en DEF-TD van chiromeisjes Steenhuffel. Beide verenigingen
hebben voor geluidsoverlast gezorgd op hun fuiven.
Bij beide verenigingen zat het geluidsniveau onder de toegelaten 95db maar
het uitdoofscenario werd niet gehanteerd.
Bij het uitdoofscenario dienen fuiven vanaf 3.00 uur sfeermuziek te spelen
(muziek onder 85 db). Vanaf 03.30 uur stopt de muziek waardoor alle
bezoekers van de fuif tegen 4.00 uur naar buiten zijn.
Chiro Steenhuffel reageert dat ze niet wisten van deze klacht. Ze kaarten aan
dat ze zeker in de toekomst dergelijke klachten willen vermijden maar dan
moeten ze wel tijdig op de hoogte worden gebracht van eventuele fouten. Op
die manier vraagt chiro Steenhuffel aan de gemeente om transparant te zijn
omtrent dergelijke overtredingen.
Iris Bauwens geeft aan dat de chiro kan contact opnemen met
hoofdinspecteur Gert Vercammen om de klacht op te vragen. Verder laat Iris
Bauwens weten dat chiro Steenhuffel volgend jaar een 2e kans krijgt maar
dan verwacht de gemeente dat zij de richtlijnen betreffende de geluidsnormen
ter harte nemen en uitvoeren.
Afvaloverlast
Iris Bauwens vermeldt dat het afval van ‘La Nuit Folie’ gewoon bij de
vuilnisbakken van de gemeente werd gezet. Voorzitter Koen Zwetsloot gaf
aan dat dit niet het werk was van de jeugdverenigingen.
Fine Stoffels van de Scouts stelde de vraag waar dergelijk afval dan wel mag
geplaatst worden? Iris Bauwens geeft aan dat het bedrijf Incovo hiervoor kan
ingeschakeld worden.
Incovo verhuurt afvalcontainers. Zo levert Incovo op vraag afvalcontainers
waarin de verenigingen na een fuif hun afval kunnen deponeren. Zodoende
komt Incovo de eerstvolgende maandag het afval opnieuw ophalen. Voor
meer informatie dienen de jeugdverenigingen zelf Incovo te contacteren.
Telefoonnummer Incovo: 02 255 94 70
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Zaterdag 15 oktober gaan ondervoorzitter Simon Tassignon, jeugdconsulente
Margo Willems en brandweerkapitein Jeroen Eeckelaers een bezoek brengen
aan de jeugdlokalen van de verschillende jeugdverenigingen. De uurregeling
van dit bezoek wordt doorgemaild naar de jeugdverenigingen.
Tijdens dit bezoek worden de lokalen gecontroleerd op brandveiligheid aan de
hand van een checklist. Aan de hand van de punten van deze checklist,
worden verdere subsidies verdeeld. Jeugdconsulente, Margo zal deze checklist
via mail bezorgen aan de verenigingen.
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WERKINGSUBSIDIES
Alle erkende jeugdverenigingen en jeugdhuizen uit Londerzeel kunnen
jaarlijks werkingssubsidies aanvragen.
De toekenning van subsidies aan deze jeugdwerkinitiatieven gebeurt op basis
van een puntensysteem. Je ontvangt o.a. punten voor het aantal leden,
aantal gebrevetteerde leiders/leidsters, organisatie van optredens/fuiven,
inzet vrijwilligers voor het goede doel... Een volledig overzicht van de
puntenverdeling lees je in het subsidiereglement.
Elk jeugdwerkinitiatief dat meent in aanmerking te komen voor de
puntentoekenning, moet het aanvraagformulier en de nodige
bewijsdocumenten indienen bij de Jeugddienst voor 1 oktober.
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11.11.11 ACTIE
Ondervoorzitter Simon tassignon geeft aan dat binnenkort de 11.11.11 actie
opnieuw doorgaat. Hieronder de gegevens van de contactpersonen van het
weekend van 12 en 13 november:
a.
b.
c.
d.
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Londerzeel: Ria De Donder m.debont@telenet.be
Sint Jozef: Petra Schelkens petraschelkens@gmail.be
Malderen: Kamiel Hofmans kamiel.hofmans@gmail.com
Steenhuffel: Liselotte Vandoorne noordzuid@londerzeel.be of 0476/89 41

DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Voorzitter Koen Zwetsloot stelt het evenement ‘Dag en nacht van de
jeugdbeweging voor.
Op vrijdag 21 oktober organiseren de jeugdraad en jeugddienst allerlei
activiteiten naar aanleiding van de Dag en nacht van de jeugdbeweging:
- Van 7u tot 9u ontbijt aan station Londerzeel en Malderen
- Vanaf 19u : kinderfuif @ cafetaria Blauvenne
- Vanaf 20u30 optreden + fuif @ cafetaria Blauvenne
Voor het ontbijt wordt de medewerking van de jeugdverenigingen gevraagd.
De aanwezige jeugdverenigingen ontvangen affiches om mee reclame te
maken en de JAL – verantwoordelijken worden gevraagd om bandjes te
verkopen. Wie die avond in jeugdbewegingsuniform komt, krijgt 1 gratis
drankbonnetje.
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Kalender
15 oktober

Nacht van de duisternis (nachttocht voor kinderen en ouders,
georganiseerd door milieudienst): afspraak vanaf 19 uur aan
het administratief centrum

28 oktober
30 oktober

Gratis Halloweenfuif van Jeugdhuis Onder den Toren
Mosselfeest: Chiro Malderen in het Gildenhuis

5 november

Kinderfuif met aansluitend Festum van Chiro Malderen: in het
Gildenhuis
VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 4 NOVEMBER OM 20.00 UUR IN DE
CHALET VAN DE SPEELPLEINWERKING (HOLLE EIKSTRAAT, 1840 LONDERZEEL)
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