
SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ DE JEUGDRAAD

Op de Jeugdraad van 6 december 2005 brachten de Sint en Zwarte Piet onverwachts een bezoekje aan
de leden van de Jeugdraad. Zij hadden de lijst mee van de subsidies die aan elke jeugdvereniging en het
Jeugdhuis zullen worden overgemaakt en dit voor een totaal bedrag van ± €16.000. De Sint had
lovende woordjes over voor de jeugdwerking in Lennik, doch liet het eveneens niet na enkele (kleine)
vermaningen uit zijn gouden boek voor te lezen.

JAARPLAN 2006

Op de gemeenteraad van 19 december 2005 werd het Jaarplan 2006 ter goedkeuring voorgelegd.
De volgende beleidsopties zullen in 2006 uitgevoerd worden :
- opendeurdagen : bezoek van de scholen aan de jeugdbewegingen en het jeugdhuis in het kader van de

ledenwerving ;
- de nieuwe jeugdbrochure verschijnt in de loop van de maand augustus 2006 ;
- jeugdhuizentocht : georganiseerd bezoek aan verschillende jeugdhuizen in de naburige gemeenten ;
- het jeugdhuis zal tweemaal per jaar op woensdagnamiddag haar deuren open zetten voor jongeren 

vanaf 14 jaar ;
- occasioneel openhouden van het jeugdhuis door de jeugdverenigingen teneinde een breder publiek te 

bereiken ;
- vernieuwing van de bovenlaag van de tennisterreinen achter de sporthal ;
- aanleg van een skatepark te Sint-Martens-Lennik (speelplein Dorp) ;
- aanleg van een lummelplaats in Sint-Martens-Lennik en in Eizeringen ;
- organisatie ven een cultureel evenement in samenwerking met de jeugdverenigingen en het Jeugdhuis

Op de begroting 2006 wordt een totaal budget voorzien van ± €44.000, waarvan ± €19.000 door de
Vlaamse Gemeenschap wordt bijgedragen. Daarnaast :

- kunnen de jeugdverenigingen gratis gebruik van de gemeentelijke lokalen voor hun vergaderingen ;
- krijgen zij een korting van 20% op alle huurprijzen bij etentjes, fuiven en andere manifestaties waar

voor toegangsgeld wordt gevraagd ;
- beschikken zij over vier bladzijden in het Gemeentelijk Informatieblad ;
- wordt er gezorgd voor gratis vervoer van tenten, materiaal , …………….bij bivak ;
- krijgt iedere jeugdbeweging 2000 gratis copies per jaar ;
- is er een gemeentelijke toelage voor papierophaling (€0,06 per kilo ) ;
- beschikken zij over een jaarlijks budget van €2.500 voor de uitbouw van de uitleendienst ;
- worden belangrijke jeugdinitiatieven betoelaagd voor een jaarlijks bedrag van €1.500 
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