VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 8 OKTOBER 2021
Aanwezigen:
Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, voorzitter
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent
Dimi Robbyns, schepen van jeugd
Phil Drieghe, Jeugdhuis Heidestip
Tatyana Smeyers, jeugdhuis Heidestip
Hanne Broothaerts, Chiro Malegijs
Stef Vandrogenbroeck, Chiro Malegijs
Nand Seghers, scouts Londerzeel
Sander Geeroms, scouts Londerzeel
Ruben Geeroms, scouts Londerzeel
Rik Van Erp, scouts Londerzeel
Bob Saerens, scouts Londerzeel
Jef Eeckelaers, Chirojongens Londerzeel
Liam Van Ingelghem, Chirojongens Londerzeel
Laura Morrison, Chiromeisjes Londerzeel
Cathérine Bucker, Chiromeisjes Londerzeel
Brent Van Buggenhout, Chiro Klaas
Mathias De Meester, Chiro Klaas
Amber Caulier, Chiro Klaas
Meseret Saerens, Chiro Klaas
Brent Van Hemelrijck, Chiro Malderen
Toon Bettens, Chiro Malderen
Dries Helsen, Chiro Malderen
Rik Verdonck, Chiro Malderen
Ward Helsen, Chiro Malderen
Vincent Crabben Scouts Londerzeel
Rik Van Erp, Scouts Londerzeel
LOCATIE EN UUR
Feestelijke startvergadering, 20u, Gemeenschapscentrum Gerard Walschap
Verontschuldigd:
Jeugdhuis ODT, Pinksterjeugd

1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

Het vorig verslag werd goedgekeurd.
2.

TOELICHTING BRANDVEILIGHEID

Naar aanleiding van de nieuwe reglementering rond brandveiligheid (PTI) zullen de
keuringen van de jeugdgebouwen strikt verlopen. Gebouwen worden ingedeeld in
categorieën, op basis van de grootte. Het hoofddoel van brandpreventie is iedereen zo
snel mogelijk kunnen evacuëren. Doel= veilige jeugdwerkiing.
Op basis van de oppervlakte wordt berekend hoeveel personen er maximaal in het lokaal
zijn toegestaan. Er wordt ook gekeken naar de nooduitgangen.
Er wordt vooraf de afspraak gemaakt dat alle noodzakelijke documenten (verzekeringen
en keuringen) uit de veiligheidsmap aan Tinneke worden bezorgd per mail. Worden deze
niet tijdig bezorgd, dan zal er geen keuring plaatsvinden. Tinneke bezorgt alle
verantwoordelijken een brief met een overzicht van alle noodzakelijke documenten.
Datum volgende rondgang: 20/11/2021, planning en voorziene aankomst wordt
eveneens door Tinneke doorgestuurd.
3.

WERKINGSSUBSIDIES 2021

De coronacrisis had ook in het afgelopen werkjaar nog een zware impact gehad op de
totale werking. Evenementen en activiteiten konden slechts in beperkte mate doorgaan.
Gezien de collectieve stilstand en de overmacht van deze situatie, is het niet aangewezen
om de werkingssubsidies van afgelopen werkjaar te berekenen via het puntensysteem
dat wordt vooropgesteld in het subsidiereglement. Daar wordt er immers een
verdeelsleutel voor de uitbetaling gecreëerd op basis van onder andere de
georganiseerde activiteiten, evenementen, deelnames aan de jeugdraden en bijdragen
aan het goede doel. Deze zijn om begrijpelijke redenen niet kunnen doorgaan.
Het college van Burgemeester en schepenen gingen akkoord met het voorstel om de
werkingssubsidies van 40.000 euro te verdelen op basis van de activiteiten en uitkomst
van het puntensysteem van vorig jaar. Het budget van de goede doelen wordt dit jaar
evenredig verdeeld over alle jeugdwerkinitiatieven.

4.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 2021

De jeugdbewegingen slaan de handen in elkaar om een onvergetelijke editie in elkaar te
boksen, in samenwerking met de gemeente Londerzeel.
VRIJDAG 22/10/2021:
ontbijt, afterwork en fuifje
•

07u00: gratis ontbijt voor iedereen in uniform aan station Londerzeel en station
Malderen
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Inkom: kaarten aan €5
(Binnenkort verkrijgbaar bij leiding en bestuursleden)

Welkom!

5.

VARIA
-

Nieuw subsidiereglement Fonds Van Roy ging in september 2021 van start.
Neem het goed door en dien je project in, dan maak je kans op heel wat budget!
Alle info en voorwaarden op https://www.londerzeel.be/fonds-van-roy

-

Oproep tot deelname mobiliteitsplan.
Het mobiliteitsadviesbureau TRIDÉE begeleidt de gemeente Londerzeel met de
vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Het proces van de opmaak van het mobiliteitsplan doorloopt 3 fasen:
•

Tijdens de oriëntatiefase maken we een stand van zaken op het vlak
van mobiliteit. Wat loopt er goed? Wat kan er beter? Welke projecten
staan op stapel? Wat zijn de grote uitdagingen? Welke onderzoeken zijn
nodig om een beleid te kunnen uitstippelen?

•

Tijdens de Synthesefase voeren we het onderzoek uit en bekijken we
welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en wegen deze af

•

In de Beleidsplanfase wordt de toekomstvisie uitgewerkt in het
Beleidsplan en worden concrete acties en maatregelen voorgesteld.

Om een beter beeld te krijgen van de huidige uitdagingen en de toekomstvisie van de
mobiliteit, bevragen we de verschillende stakeholders. Dus ook de visie van de jongeren
is super belangrijk!
Wat verwachten we?
•

Het invullen van een vragenlijst (per mail verstuurd naar alle
jeugdwerkinitiatieven)

•

Deel uitmaken van klankbordgroep – 3 vergaderingen.

Zin om mee na te denken over mobiliteit in het dorp? Neem dan contact op met Peter
Spiliers: duurzaamheid@londerzeel.be
-

3.

Vraag tot stopzetten van dumping vuilniszakken in de groene long.

OVERLOPEN AGENDA
-

13 en 14 november: Mosselfeest Chiro Malderen

-

12 november 2021: Jinbar Scouts Londerzeel

-

13 november 2021: marsepeinactie Scouts Londerzeel
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4.

-

31 oktober 2021: Ontbijtactie Chirojongens Londerzeel

-

7 november 2021: Ontbijtactie Chiromeisjes Steenhuffel

FEESTELIJKE RECEPTIE

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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