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Dankwoord 
 
Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het 
enthousiasme en de medewerking van verschillende personen. 
 
In het bijzonder: 
 
Stuurgroep Jeugdbeleidsplan 2013-2013: 
 

 

Stuurgroepleden: 
 

Blockhuys Ils, Bossaerts Kimberly, Fransen Maarten, 
Gouweloose Andries, Jacobs Isabel en Kenens Simon 
 
Jeugdconsulent: Melis Gunther 
 
Schepen van Jeugd: Verelst Carrie 

 
 
… en verder: 
 
deelnemers aan de Gemeentelijke Werkgroep Jeugdbeleid: 
 

Dom Bart, Heylen Ferdi, Leemans Annick, Lenaerts Kristin (voorzitter), Luyten Luc, 
Van Camp Inge, Van Dyck Wendy, Van Olmen Griet, Verelst Carrie en Verelst Leo 

 
 

alle deelnemers aan onze bevragingen en inspraakrondes, 

alle jeugdwerkinitiatieven uit Kessel, Bevel en Nijlen, 

de volwassen begeleiders van het jeugdwerk, 

iedereen die heeft deelgenomen aan een bevraging of enquête, 

de Nijlense basisscholen en secundaire scholen, 

de verschillende ambtenaren van de gemeentelijke diensten 

en iedereen die op de één of andere manier geholpen heeft. 

 
 

Van harte bedankt allemaal! 
 



Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
 
De afgelopen drie jaren zijn weer als een trein voorbij geraasd en hebben op het vlak 
van jeugdbeleid een spoor nagelaten in onze gemeente van een algemene 
tevredenheid bij de jongeren. Op dit spoor willen we dan vooral doorrijden met 
evenveel, of zelfs nog meer, gedreven reizigers. 
 
Er werd heel wat intensief voorbereidingswerk verricht de voorbije maanden. De 
online enquêtes, een postkaartenactie, individuele gesprekken en bevragingen, de 
Open Jeugdraad en meer, hebben ons veel en interessante weerklank opgeleverd die 
geleid heeft tot de totstandkoming van dit plan. 
Zoals u straks kan lezen staat er dus heel wat op de agenda voor de komende drie 
jaren en het gemeentebestuur engageert zich dan ook om deze plannen samen met 
de jongeren waar te maken. 
 
De Vlaamse Gemeenschap stelt twee prioriteiten voorop waarop wij als gemeente 
intekenden. Binnen het hoofdstuk Jeugdwerkbeleid koos men voor Brandveiligheid 
van jeugdlokalen, binnen het hoofdstuk Jeugdbeleid voor jeugd- en jongerencultuur. 
Om aanspraak te kunnen maken op de extra subsidies zullen we hierop de nodige 
aandacht blijven vestigen. 
 
Mijn oprechte dank gaat uit naar iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen 
aan de opmaak van dit jeugdbeleidsplan en in het bijzonder aan de jeugdconsulent 
Gunther Melis en de leden van de stuurgroep JBP voor al het denkwerk en de actieve 
medewerking die geleverd werd. 
 
Met het voorliggende beleidsplan willen we aantonen dat door een gedragen 
jeugdbeleid iedereen mee op deze trein kan springen en er mee voor kan zorgen dat 
hij niet ontspoort. Zorg dat u hem niet mist! 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Carrie Verelst 
Schepen van Jeugd 
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Inleiding 
 

 
Het is af! Super, het nieuwe Jeugdbeleidsplan is klaar! Een fijn gevoel, ja, zeker! 
 

Maandenlang werd er weer naarstig gewerkt aan dit nieuwe Jeugdbeleidsplan. De 
jeugddienst en de stuurgroep Jeugdbeleidsplan namen het voortouw, en gingen 
enthousiast aan de slag. Bevragingen organiseren, een online enquête opstellen, 
gesprekken voeren met deskundigen, overleg met de politieke fracties, … één ding is 
zeker, er werd weer fel aandacht besteed aan inspraak; en dat is goed én nodig! 
 

Eén van de hoogtepunten was zeker ook de campagne “Wa vinde nij(len)?!” die onze 
Open Jeugdraad aankondigde… een promoteam trok op pad en overtuigde jongeren 
om mee hun zegje te komen doen in het gemeentehuis. 
 

Al onze inspraakacties zorgden er voor dat we enerzijds bevestiging kregen over alles 
wat we al doen; en dat wordt gesmaakt, positief beoordeeld, goed bevonden, met 
enthousiasme onthaald – dat was fijn om te horen! Én, zorgt er voor dat we met dit 
nieuwe beleidsplan verder bouwen op het vorige plan want jeugdbeleid en 
jeugdwerkbeleid staat niet stil, gaat vooruit, en we bouwen dan ook graag verder op 
de bestaande fundamenten. 
 

Anderzijds kregen we binnen de inspraakacties ook melding van een aantal zaken die 
kinderen en jongeren nog missen in Nijlen, zaken waar ze vragen dat het 
gemeentebestuur verder werk van maakt of suggesties voor een nog toffere 
jeugdgemeente. En daar springen we mee op de trein zoals onze schepen het 
verwoordt want we hebben er zin in! 
 

Dit nieuwe Jeugdbeleidsplan zit weer boordevol uitdagingen, een aantal nieuwe 
initiatieven en de verdere uitbouw van het lopende jeugdbeleid. Samen willen we er 
allemaal voor gaan en ook van dit Jeugdbeleidsplan een topper maken. 
 

Bedankt aan iedereen die haar/zijn steentje bijdroeg. Wenst u bijkomende 
inlichtingen, informatie over de bevragingen, een leuke suggestie over te maken, … 
dan horen we het graag op de jeugddienst. 
 
 

Namens de Stuurgroep Jeugdbeleidsplan 2011-2013: 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 
Jeugddienst Nijlen 

 
 
 
 
 
 
 
 



GEMEENTE NIJLEN                                        JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 
 

 
 

INLEIDING 
 

- 7 - 
 

 
 
 

 
Legende: 
 
In de hoofdstukken Jeugdwerkbeleid en Jeugdbeleid worden bij de omschrijving van 
de acties volgende symbolen gebruikt: 
 

� � (extra) budget dat nodig is om deze actie te kunnen realiseren 

� � wie moet de actie realiseren 

 
 
 
 



GEMEENTE NIJLEN                                        JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 
 

 
 

EEN BLIK OP JEUGDBELEID IN NIJLEN 
 

- 8 - 
 

 
 
 
 

Een blik op 
jeugdbeleid in 

Nijlen 
 

 

 



GEMEENTE NIJLEN                                        JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 
 

 
 

EEN BLIK OP JEUGDBELEID IN NIJLEN 
 

- 9 - 
 

1.1 Jeugd in Nijlen 
1.1.1 Nijlen 

Nijlen is een typische ‘slijpersgemeente’. De diamant heeft het uitzicht, de economie 
en het denkkader van de gemeente vorm gegeven. 
 
Nijlen is een fusiegemeente van Kessel, Bevel en Nijlen, waarvan Nijlen de grootste 
is. Nijlen heeft een oppervlakte van 3916 hectare en een bevolkingsdichtheid van 
535/km². 
 
Nijlen telt 21 572 inwoners (cijfers 2009), waarvan 10 704 mannen zijn en 10 868 
vrouwen zijn. De jeugd (0-25 jaar) telt 5 964 inwoners (of 27,65 %). Tegenover 2006 
zijn deze cijfers beiden lichtjes gestegen. Het aantal niet-Belgen in de gemeente 
Nijlen bedraagt 285 (of 1,32 %). 
 
Nijlen heeft een gemeenteraad (27 zetels) met een meerderheid van CD&V (11 zetels) 
en Nijlen & U (4 zetels). De oppositie wordt gevormd door Vlaams Belang (5 zetels), 
Sp.a (2 zetels), Groen! (2 zetels), Open VLD (1 zetel), N-VA (1 zetel) en één 
onafhankelijk raadslid (1 zetel). 
 

1.1.2 Jeugddienst Nijlen 

De Jeugddienst van Nijlen is gelegen in het gemeentehuis (op de eerste verdieping) en 
vormt samen met de diensten Senioren, Cultuur en Toerisme de dienst Vrije Tijd. 
 
Contactgegevens: 
 
Jeugddienst Nijlen 
Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN 
 
Tel.: 03 410 02 32 
E-mail: jeugddienst@nijlen.be 
 
Jeugdconsulent: Gunther Melis 
E-mail: gunther.melis@nijlen.be 
 
De jeugdconsulent is het diensthoofd van de jeugddienst. Verder is er één 
administratieve medewerker die de jeugdconsulent ondersteunt in zijn takenpakket. 
 
 

1.1.3 Jeugdbeleid en jeugdwerk in Nijlen 

Schepen van Jeugd: Carrie Verelst (CD&V) 
Bartstraat 15 – 2560 Kessel 
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Voorzitter Jeugdraad:  Kristof Verreydt 
Kessel-Dorp 52 – 2560 Kessel 

 
Secretaris Jeugdraad: Gunther Melis (jeugdconsulent) 
 
Nijlen schrijft reeds voor de zevende maal een beleidsplan waarin aandacht is voor 
het jeugd- en jeugdwerkbeleid van de gemeente. 
 
In dit plan wordt er ingetekend op de prioriteiten ‘brandveiligheid van jeugdlokalen’ 
en ‘jeugd en cultuur / jeugdcultuur’ die de Vlaamse Gemeenschap voorop gesteld 
heeft. Ook diversiteit en interactief bestuur worden, net als voorgaande jaren, volop 
toegepast in de vooropgestelde doelstellingen en acties. 
 
Nijlen is een bruisende gemeente als het op de aanwezigheid van jeugdwerk aankomt. 
Het jeugdwerk is talrijk aanwezig en zorgt voor leven in de brouwerij, samen met de 
andere verenigingen uit de gemeente. 
 
We kunnen het jeugdwerk onderverdelen als volgt: 
 
 - Jeugdbewegingen (6-18 –jarigen):  10 
 (Chiro Pako-Jo, Chiro Pako-Me, Chiro Jong Leven, Chiro Elckerlyc, Chiro Gust, 
 Chiro Nele, Chiro Bechibeng, Chiro Bechime, Scouts Sparrijders, 

Gidsen Harlekijn) 
 

 - Jongerenbewegingen (13-25 –jarigen): 2 
 (Tienerwerking De Joeng, Natuur & Wetenschap Nijlen en Kessel) 
 

 - Jeugdhuizen:     1 
 (Jeugdhuis Kroenkel) 
 

 - Specifiek jeugdwerk:    2 
 (Akabe Tinamoe, Arktos vzw met Move-It en Speelbus) 
 

 - Gemeentelijk jeugdwerk:   3 
 (Grabbelpas, Speelpleinwerking Boemerang, Kleuterwerking) 
 

1.1.4 Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2009 naar Jeugdbeleidsplan 2011-
2013 

Om tot een nieuw Jeugdbeleidsplan te komen zijn we uiteraard gestart met het 
huidige Jeugdbeleidsplan te bekijken en hierop verder te bouwen. 
 
De Stuurgroep Jeugdbeleidsplan kwam op regelmatige tijdstippen samen. 
 

De vergaderingen vonden plaats op: 
 

- donderdag 12 november 2009, 
- donderdag 26 november 2009, 
- woensdag 16 december 2009, 
- donderdag 28 januari 2010, 

- dinsdag 23 februari 2010, 
- woensdag 24 maart 2010, 
- zaterdag 17 april 2010, 
- woensdag 5 mei 2010. 
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Op de vergaderingen van de Jeugdraad werd regelmatig teruggekoppeld over het 
plan. Een aantal doelstellingen werden uitvoerig besproken met de jeugdraadsleden.  
 
Een overzicht van de terugkoppelingen en de samenwerking met de jeugdraad: 
 

- 6 november 2009 (voorstelling plan en nieuwe prioriteiten, overlopen planning) 
- 4 december 2009 (toelichting inspraakacties) 
- 5 februari 2010 (bevraging jeugdraadsleden) 
- 5 maart 2010 (Open Jeugdraad met inspraak –en discussiegroepjes) 
- 14 mei 2010 (voorstelling ontwerp Jeugdbeleidsplan 2011-2013) 
- 4 juni 2010 (advies over definitief ontwerp Jeugdbeleidsplan 2011-2013) 

 
Een aantal nieuwe noden en behoeften kwamen aan het licht en krijgen dan ook 
gevolg in dit nieuwe plan. Een zicht op deze noden en behoeften kregen we door 
verschillende groepsgesprekken te voeren en een aantal bevragingen te organiseren. 
 
Een overzicht: 
 

 Groepsgesprek met deskundigen 
 

o Volwassen begeleiders Jeugdwerk: 27 januari 2010 
(volwassen begeleiders van de jeugdwerkinitiatieven) 

 
 Individuele gesprekken of bevragingen met/van deskundigen 
 (cultuurbeleidscoördinator, milieuambtenaar, sportfunctionaris, 

hoofd maatschappelijke dienst OCMW, contactpersonen cultuurcentra 
Herentals en Heist-op-den-Berg, medewerker JAC Mechelen) 

 
 Gemeentelijke Werkgroep Jeugdbeleid 
 

 Alle politieke fracties werden uitgenodigd om mee rond tafel te zitten rond de 
opmaak van het nieuwe Jeugdbeleidsplan. De fracties van Groen!, Nijlen & U, 
Open VLD, Sp.a, CD&V en het onafhankelijke raadslid gingen in op de 
uitnodigingen en namen deel aan de vergaderingen. 

 

Er gingen vergaderingen door op 25 februari 2010, 30 maart 2010 en het 
ontwerp werd toegelicht op 25 mei 2010. 

 
 Bevragingen van kinderen en jongeren 
 

- Elektronische enquêtes werden ingevuld door 10-11-12 –jarigen van alle 
basisscholen in Bevel, Kessel en Nijlen. (212 geldige enquêtes) 

- Elektronische enquêtes werden ingevuld door 13-14-15-16 –jarigen van het 
Githo (leerlingen uit Bevel, Kessel en Nijlen). (97 geldige enquêtes) 

- Elektronische enquêtes werden ingevuld door 17-25 –jarigen. (56 geldige 
enquêtes) 

- Postkaartenactie bij de 16-25 –jarigen. (33 reacties) 
- Open Jeugdraad met aanwezigheid van 35-40 jongeren die deelnamen aan 

diverse discussiegroepen. 
 
 



GEMEENTE NIJLEN                                        JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 
 

 
 

HOOFDSTUK JEUGDWERKBELEID 
 

- 12 - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

J E U G D 
W E R K 
b  e  l  e  i  d 

 
 



GEMEENTE NIJLEN                                        JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 
 

 
 

HOOFDSTUK JEUGDWERKBELEID 
 

- 13 - 
 

 

 
 
 
 
 
 

HET JEUGDWERK BIEDT KINDEREN EN JONGEREN KANSEN TOT 

ONTWIKKELING EN ZET AAN TOT ZELFONTPLOOIING 
 HET OPNEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID DOOR JONGEREN 

KENMERKT HET JEUGDWERK. 
 

JEUGDWERK MAAKT EEN BELANGRIJK DEEL UIT VAN HET 

NIJLENSE VERENIGINGSLEVEN. 
ZIJ HEBBEN NOOD AAN INHOUDELIJKE, MATERIELE EN 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING BINNEN ALLE ASPECTEN VAN HUN 

WERKING, DIT OM HUN WERKINGSDOEL TE REALISEREN. 
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2.1 Infrastructuur en ruimte 
2.1.1 Analyse en besluiten 

Het jeugdwerk is erg tevreden over de verschillende subsidies en ondersteuning die ze 
ontvangt op vlak van hun lokalen. Deze steun zien ze graag behouden de komende 
jaren. Op vlak van het energiezuiniger maken van de lokalen kunnen ze nog wel extra 
begeleiding gebruiken. 
 
De voorbije jaren is er al erg veel gewerkt rond brandveiligheid van de jeugdlokalen. 
Verschillende jeugdwerkinitiatieven zijn hierdoor op de goede weg. De komende drie 
jaren willen we van de ‘prioriteit brandveiligheid’ gebruik maken om er voor te 
zorgen dat alle jeugdlokalen volledig in orde geraken. 
 
De werking van Kroenkel vzw moet verder ondersteund blijven door het gemeente-
bestuur. De noodzaak voor een extra polyvalente ruimte blijft bestaan en kan wellicht 
de komende jaren gerealiseerd worden. 
 
Voor de jeugdwerkinitiatieven tot slot is het belangrijk dat zij in de toekomst over 
voldoende openbare ruimte kunnen blijven beschikken om te spelen en hun werking 
te ontplooien. Hiertoe dienen er voldoende speelzones toegankelijk te zijn. 
 
 
 

2.1.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 1: Het Nijlense jeugdwerk moet beschikken over veilige, degelijke en 
energievriendelijke lokalen van waaruit ze hun werking kunnen organiseren. 

 
2011 

 
Aan de hand van de recente brandweerverslagen over de jeugd-
lokalen wordt een prioriteitenlijst opgesteld van op te volgen 
acties naar brandveiligheid toe, gekoppeld aan een timing over 
maximum drie jaren. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, brandweer en jeugdwerk) 
 

Er wordt een subsidiereglement uitgewerkt voor de subsidiëring 
van de opvolging van de prioriteitenlijst betreffende brand-
veiligheid van de jeugdlokalen in 2011, 2012 en 2013. 

(� € 8 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Het jeugdwerk kan bij nieuwbouwprojecten of renovatie-
projecten rekenen op inhoudelijke ondersteuning van de 
jeugddienst en andere gerelateerde diensten (technische 
dienst, dienst ruimtelijke ordening, …). 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en andere gerelateerde diensten) 
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Het jeugdwerk kan rekenen op subsidies voor hun infra-
structuur volgens het geldende algemeen subsidiereglement. 

(� € 8 500,00 |� Jeugddienst en jeugdwerk) 
 

Vier jeugdwerkinitiatieven laten een gratis energiescan 
uitvoeren van hun lokalen. Ter ondersteuning van het uitvoeren 
van de gekregen tips uit de energiescan, kunnen ze rekenen op 
ondersteuning vanuit het gemeentebestuur (ofwel een toelage 
ofwel materialen ter waarde van € 500,00). 

(� € 2 000,00 |� Jeugddienst, jeugdwerk en milieudienst) 
 

 
2012 

 
Het subsidiereglement “Brandveiligheid jeugdlokalen” wordt 
uitgevoerd volgens de geldende afspraken en prioriteitenlijst. 

(� € 10 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Jeugdwerkinitiatieven die verbeteringswerken hebben 
uitgevoerd in functie van de brandveiligheid van hun lokaal, 
krijgen een evaluatiebezoek van de brandweer. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdwerk en brandweer) 
 

Het jeugdwerk kan bij nieuwbouwprojecten of renovatie-
projecten rekenen op inhoudelijke ondersteuning van de 
jeugddienst en andere gerelateerde diensten (technische 
dienst, dienst ruimtelijke ordening, …). 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en andere gerelateerde diensten) 
 

Het jeugdwerk kan rekenen op subsidies voor hun infra-
structuur volgens het geldende algemeen subsidiereglement. 

(� € 8 500,00 |� Jeugddienst en jeugdwerk) 
 

Vier jeugdwerkinitiatieven laten een gratis energiescan 
uitvoeren van hun lokalen. Ter ondersteuning van het uitvoeren 
van de gekregen tips uit de energiescan, kunnen ze rekenen op 
ondersteuning vanuit het gemeentebestuur (ofwel een toelage 
ofwel materialen ter waarde van € 500,00). 

(� € 2 000,00 |� Jeugddienst, jeugdwerk en milieudienst) 
 

 
2013 

 
Het subsidiereglement “Brandveiligheid jeugdlokalen” wordt 
verder uitgevoerd volgens de geldende afspraken en 
prioriteitenlijst. Begin 2013 gebeurt een tussentijdse evaluatie 
en indien nodig gebeuren er aanpassingen aan het reglement. 

(� € 8 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Jeugdwerkinitiatieven die verbeteringswerken hebben 
uitgevoerd in functie van de brandveiligheid van hun lokaal, 
krijgen een evaluatiebezoek van de brandweer. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdwerk en brandweer) 
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Het jeugdwerk kan bij nieuwbouwprojecten of renovatie-
projecten rekenen op inhoudelijke ondersteuning van de 
jeugddienst en andere gerelateerde diensten (technische 
dienst, dienst ruimtelijke ordening, …). 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en andere gerelateerde diensten) 
 

Het jeugdwerk kan rekenen op subsidies voor hun infra-
structuur volgens het geldende algemeen subsidiereglement. 

(� € 8 500,00 |� Jeugddienst en jeugdwerk) 
 

Een controle van de elektriciteit en gasleidingen wordt 
uitgevoerd in de jeugdlokalen door een erkende firma in het 
kader van de brandveiligheid. 

(� € 3 000,00 |� Jeugddienst en jeugdwerk) 
 

 
 

Doelstelling 2: Kroenkel vzw moet over voldoende kwalitatieve en veilige 
infrastructuur beschikken om haar werking optimaal te kunnen realiseren. 

 
2011 

 
Kroenkel vzw kan gebruik maken van een extra polyvalent 
lokaal in Gemeenschapscentrum ’t Gesticht voor activiteiten, 
vergaderingen en archief. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en Kroenkel vzw) 
 

Kroenkel vzw en het gemeentebestuur maken afspraken voor 
bijkomende infrastructuuraanpassingen (vernieuwing plafond) 
die dienen te gebeuren in de jeugdhuislokalen waarbij rekening 
wordt gehouden met de geldende normen rond brandveiligheid. 

(� € 3 000,00 |�Jeugddienst, Kroenkel vzw en gemeentebestuur) 
 

 
2012 

 
Een controlebezoek wordt door de brandweer gebracht aan 
jeugdhuis Kroenkel. De nodige aanpassingen worden in orde 
gebracht door Kroenkel vzw in samenwerking met het 
gemeentebestuur en in samenspraak met de jeugddienst. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst, gemeentebestuur en Kroenkel vzw) 
 

Het polyvalente gebruik van lokalen in Gemeenschapscentrum 
’t Gesticht wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, andere betrokken diensten, 
gemeentebestuur, gebruikers van ’t Gesticht) 
 

De lokalen van jeugdhuis Kroenkel worden mee opgenomen in 
de verdere vernieuwing van ’t Gesticht en worden energie-
zuiniger gemaakt. 

(� budget openbare werken |� Gemeentebestuur) 
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2013 

 
Het contract tussen het gemeentebestuur en Kroenkel vzw voor 
het gebruik van het huidige lokaal wordt vernieuwd voor een 
periode van zes jaar. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur, Kroenkel vzw en Jeugddienst) 
 

 
 

Doelstelling 3: Het jeugdwerk moet over voldoende speelruimte beschikken. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De jeugdraad volgt dossiers met betrekking tot speelbossen en 
openbare speelruimte mee op en adviseert waar nodig het 
gemeentebestuur hierin. In de buurt van alle jeugdwerk-
initiatieven moeten er voldoende speelmogelijkheden blijven 
bestaan (grasvelden, (speel)bossen, open ruimte). 

(� € 0,00 |� Jeugdraad en gemeentebestuur) 
 

Het gemeentebestuur volgt de dossiers rond het Soldatenbos te 
Kessel en de bossen langs de Lindekensbaan mee op en       
ijvert voor voldoende speelzones (speelbossen) binnen al deze 
terreinen. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
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2.2 Kadervorming 
2.2.1 Analyse en besluiten 

Het gemeentebestuur voorziet al vele jaren een tegemoetkoming bij het volgen van 
kadervorming door jeugdleiding. Voor een aantal jeugdwerkinitiatieven en jongeren is 
dit een extra stimulans om vorming te volgen. Deze subsidieregeling willen we 
behouden. 
 
Voor gemeentelijke animatoren blijkt de jeugddienst een belangrijk aanspreekpunt 
betreft informatie over kadervorming. Tevens is het eigen aanbod aan vorming een 
interessant gegeven voor de animatorenploeg. 
 
De verschillende vormingen en workshops die aan het jeugdwerk aangeboden worden 
blijven noodzakelijk. De promotie van deze vormingsmomenten dient anders 
aangepakt te worden – de leiding dient overtuigd te worden van het belang van deze 
vormingen. Bijkomend kennen we de drukke agenda’s van de vrijwilligers en dienen 
we hier mee op in te spelen door zo veel mogelijk te bundelen. 
 
Thema’s die bij vorming aan bod dienen te komen, moeten enerzijds informatief en 
educatief zijn (EHBO, brandveiligheid, armoede, …) maar anderzijds mag er ook een 
creatief en ludiek aanbod voorzien worden (sjortechnieken, knutseltechniek, …). 
 
 
 

2.2.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 4: Het Nijlense jeugdwerk moet beschikken over goed gevormde 
jeugdleiding. De leiding moet gestimuleerd worden tot het volgen van 
kadervorming en hierin financieel ondersteund worden door het gemeente-
bestuur. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De subsidies en het reglement betreffende de subsidiëring van 
kadervorming blijven behouden. 

(� € 3 400,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst stimuleert animatoren van de gemeentelijke 
vakantiewerkingen tot het volgen van kadervorming en 
organiseert zelf ook vormingen voor de animatorenploeg. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst) 
 

Jaarlijks wordt een gezamenlijke vorming georganiseerd in de 
regio Berlaar, Nijlen, Putte en Heist-op-den-Berg voor de 
animatoren van de gemeentelijke werkingen en Arktos vzw. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw + partnergemeenten) 
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De hoofdverantwoordelijken van de jeugdwerkinitiatieven 
stimuleren de leidingsploegen tot het volgen van kadervorming.  

(� € 0,00 |� Jeugdwerk) 
 

De jeugddienst biedt zowel individuele jongeren als leiding uit 
het jeugdwerk de nodige informatie aan over het volgen van 
kadervorming, de subsidies en het aanbod aan cursussen. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 
 

Doelstelling 5: Het Nijlense jeugdwerk kan deelnemen aan een gratis aanbod van 
vormingen en cursussen afgestemd op de noden van het jeugdwerk. 

 
2011 

 
Een cursus “Eerstehulpinitiatie voor jeugdleiders” wordt 
georganiseerd voor de leiding en animatoren van het Nijlense 
jeugdwerk. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst en Rode Kruis) 
 

De jeugddienst en jeugdraad organiseren een 
ontmoetingsnamiddag voor de leiding van het jeugdwerk 
waarbij vorming (zowel inhoudelijke als creatieve vorming en 
workshops) en kennismaking met de jeugddienst centraal staat. 
Bij de programmering van de vormingen wordt tevens rekening 
gehouden met maatschappelijke thema’s zoals pesten, 
armoede en inclusie in het jeugdwerk. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Jaarlijks wordt een vorming aangeboden door het 
gemeentebestuur die interessant is voor alle verenigingen. Het 
thema van de vorming wordt bepaald tijdens het jaarlijkse 
‘Overleg Adviesraden’. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst, adviesraden en andere diensten) 
 

 
2012 

 
Een cursus “Eerstehulpinitiatie voor jeugdleiders” wordt 
georganiseerd voor de leiding en animatoren van het Nijlense 
jeugdwerk. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst en Rode Kruis) 
 

De ontmoetingsdag voor het jeugdwerk wordt geëvalueerd en 
de voorbereidingen worden opgestart voor de volgende editie. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Een vorming met praktijkoefening over brandveiligheid en 
blussen wordt georganiseerd voor de leiding van het 
jeugdwerk. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en brandweer Nijlen) 
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Op de jeugdraad wordt een vorming aangeboden of een spreker 
uitgenodigd over een relevant thema dat gekozen wordt in 
samenspraak met de jeugdraadsleden. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Jaarlijks wordt een vorming aangeboden door het 
gemeentebestuur die interessant is voor alle verenigingen. Het 
thema van de vorming wordt bepaald tijdens het jaarlijkse 
‘Overleg Adviesraden’. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst, adviesraden en andere diensten) 
 

 
2013 

 
Een cursus “Eerstehulpinitiatie voor jeugdleiders” wordt 
georganiseerd voor de leiding en animatoren van het Nijlense 
jeugdwerk. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst en Rode Kruis) 
 

De jeugddienst en jeugdraad organiseren een 
ontmoetingsnamiddag voor de leiding van het jeugdwerk 
waarbij vorming (zowel inhoudelijke als creatieve vorming en 
workshops) en kennismaking met de jeugddienst centraal staat. 
Bij de programmering van de vormingen wordt tevens rekening 
gehouden met maatschappelijke thema’s zoals pesten, 
armoede en inclusie in het jeugdwerk. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Jaarlijks wordt een vorming aangeboden door het 
gemeentebestuur die interessant is voor alle verenigingen. Het 
thema van de vorming wordt bepaald tijdens het jaarlijkse 
‘Overleg Adviesraden’. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst, adviesraden en andere diensten) 
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2.3 Toegankelijkheid 
2.3.1 Analyse en besluiten 

De projecten Speelbus en Speelkoffers zijn waardevol in het aanbod naar 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De werking rond de Speelkoffers 
zou nog verder uitgebreid mogen worden, in combinatie met speelnamiddagen 
doorheen het jaar en in combinatie met buurtsport. 
 
Het project Move-it zit in de eindfase wat betreft de werking in de buurt 
“Tweebunder” te Kessel. Het is niet duidelijk wat er daarna dient te gebeuren. 
 
De voorbije jaren werden er vanuit de jeugddienst en de vrijwilligers serieuze 
inspanningen geleverd in het aanbieden van inclusie-activiteiten. Kinderen met een 
beperking, die deelnemen, smaken de activiteiten en vragen naar een ruimer aanbod. 
 
Jongeren uit maatschappelijk kwetsbare buurten maken nog te weinig de stap naar 
het zelf begeleiden van activiteiten als animator. Hier wil Arktos de komende jaren 
verder werk van maken. Ook samenwerking met het lokale verenigingsleven dient 
verder bekeken en opgevolgd te worden. 
 
 
 

2.3.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 6: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen gebruik 
maken van doelgroepspecifiek jeugdwerk. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Tijdens de paasvakantie en zomervakantie rijdt de Speelbus 
rond in verschillende buurten in de gemeente en biedt er 
mobiele spelanimatie aan. Er worden voornamelijk sociale 
en/of kwetsbare buurten aangedaan; de focus ligt op het 
bereiken van maatschappelijk kwetsbare kinderen. 

(� toelage Arktos: € 13 460,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

In de woonwijk “Tweebunder” te Kessel worden tijdens de 
zomervakantie twee weken Speelkoffers georganiseerd voor 3-
14 –jarige kinderen uit de buurt. 

(� toelage Arktos: € 13 460,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

In de woonwijk “Tweebunder” te Kessel wordt gestart met 
buurtspeeldagen. Tijdens de paasvakantie wordt een 
startmoment georganiseerd, in de periode tot aan de 
zomervakantie twee speelnamiddagen, in de periode van 
zomervakantie tot herfstvakantie ook twee speelnamiddagen 
en tijdens de herfstvakantie vindt een afsluiting plaats. 
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Tussen deze speelnamiddagen door, gaat de sportdienst ook 
van start met een project ‘buurtsport’ in deze wijk. 

(� toelage Arktos: € 13 460,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 

(� budget sport |� Sportdienst) 
 

Het project Move-It wordt uitgebreid geëvalueerd en er wordt 
bekeken hoe de komende jaren een samenwerking met Arktos 
verder gezet kan worden voor de doelgroep jongeren (13-18 –
jarigen), welke doelen bereikt dienen te worden en hoe de 
opvolging dient te gebeuren. 

(� budget nog niet gekend |� Jeugddienst, gemeentebestuur, 
OCMW en Arktos vzw) 
 

In de sociale woonwijken worden jongeren gerekruteerd om 
animator te worden bij de projectwerkingen van Arktos vzw en 
eventueel ook het gemeentelijke jeugdwerk. 

(� toelage Arktos: € 13 460,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

 
 
 

Doelstelling 7: Jongeren die als animator willen meedraaien bij de projecten van 
Arktos vzw worden opgeleid en ondersteund in het begeleiden van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Arktos vzw voorziet een jaarwerking voor de animatoren van 
haar projecten waarbij animatoren vorming aangeboden 
krijgen, ontspannende groepsactiviteiten begeleiden, leren 
omgaan met de doelgroep van maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en werken aan de kwaliteit van de lopende projecten. 

(� toelage Arktos: € 13 460,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

 
 
 

Doelstelling 8: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden 
gestimuleerd om deel te nemen aan het lokale verenigingsleven. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Arktos vzw werkt een methodiek uit waarbij er getracht wordt 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren meer toe te 
leiden naar het lokale verenigingsleven. De jeugddienst vormt 
de schakel tussen het jeugdwerk en Arktos vzw. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
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Doelstelling 9: Het gemeentelijke jeugdwerk werkt inclusief en biedt binnen het 
vakantieaanbod activiteiten aan die open staan voor kinderen met een beperking. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Speelpleinwerking Boemerang staat open voor kinderen met 
een beperking. Zij kunnen tijdens de speelweken deelnemen 
aan het voorziene aanbod en hiervoor worden extra animatoren 
ingeschakeld. Elk dossier wordt opgevolgd en dit in overleg 
tussen ouder(s), de jeugdconsulent en de hoofdanimatoren. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst) 
 
 

De jeugddienst en de stuurgroep Speelpleinwerking Boemerang 
evalueren jaarlijks het inclusieproject en sturen bij waar 
nodig. Op regelmatige tijdstippen wordt er vorming of extra 
begeleiding voor de animatoren voorzien. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Stuurgroep Speelpleinwerking) 
 

De activiteiten van de Grabbelpas staan open voor kinderen 
met een beperking – afhankelijk van de soort activiteit en de 
beperking van het kind – in overleg tussen ouder(s) en de 
jeugdconsulent. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst neemt één keer per jaar deel aan het ‘Nijlens 
overleg voor personen met een beperking’. Tijdens dit overleg 
kan de inclusiewerking van de verschillende gemeentelijke 
vakantie-initiatieven besproken worden en is er mogelijkheid 
tot het geven van wijzigingen of tips. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
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2.4 Ondersteuning van het 
jeugdwerk 

2.4.1 Analyse en besluiten 

Het jeugdwerk in de gemeente wordt intensief ondersteund; ze kunnen rekenen op 
financiële steun vanuit het gemeentebestuur, ze kunnen rekenen op inhoudelijke 
begeleiding vanuit de jeugddienst, ze kunnen rekenen op ondersteuning bij infovragen 
en worden ruim geïnformeerd over allerlei materie. Deze ondersteuning wordt 
bijzonder goed beoordeeld en dient de komende jaren verder gewaarborgd te blijven. 
 
De werking van gemeentelijke uitleendienst krijgt eveneens positieve punten vanuit 
het jeugdwerk. Wel blijkt er noodzaak aan een aantal uitbreidingen van materialen. 
 
De subsidiebedragen voor jeugdkampvervoer zijn al enkele jaren ongewijzigd 
gebleven en de noodzaak om deze op te trekken, wordt duidelijk aangetoond door de 
stijgende kosten die gepaard gaan bij de jeugdkampen. 
 
Het systeem van sportwaardebonnen is nog niet voldoende ingeburgerd bij de 
jeugdwerkinitiatieven. Dit blijft de komende jaren best bestaan en wordt gepromoot. 
 
Zowel het gemeentebestuur, jeugdraad als jeugddienst zorgen regelmatig voor extra 
promotie van de jeugdwerkinitiatieven. Voor het jeugdwerk is dit erg belangrijk. 
Tevens leeft er wel de vraag om een nieuw initiatief zoals de Speelhappening enkele 
jaren geleden op poten te zetten. 
 
Tot slot waardeert het gemeentebestuur de vrijwilligers op velerlei manieren. Onze 
gemeente onderscheidt zich hierin van andere gemeenten en het jeugdwerk + de 
vrijwilligers appreciëren dit enorm. 
 
 
 

2.4.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 10: Het jeugdwerk wordt intensief ondersteund door de jeugddienst 
en het gemeentebestuur op zowel een inhoudelijke, materiële als financiële 
manier voor de verschillende initiatieven die zij nemen. 

 
2011 

 
De jeugdwerkinitiatieven kunnen rekenen op verschillende 
subsidies (15% jaarsubsidies, 10% kadervorming, 20% kamp-
subsidies, 30% projectsubsidies, 25% infrastructuursubsidies) om 
hun werking te ondersteunen. 

(� € 34 000,00 |� Jeugddienst) 
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De uitleendienst wordt uitgebreid met herashekken, 
noodverlichting en extra evenementen-afvalcontainers. De 
uitleendienst van de jeugddienst voor het jeugdwerk koopt 
extra materialen aan voor de aanvulling van de circuskoffer. 

(� € 4 500,00 |� Jeugddienst en uitleendienst) 
 

De jeugdwerkinitiatieven met groene ruimte in eigen beheer 
kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie ‘groene ruimte’. 

(� € 2 500,00 |� Jeugddienst) 
 

Jeugdwerkinitiatieven die op kamp trekken, kunnen rekenen op 
een subsidie jeugdkampvervoer vanuit het gemeentebestuur. 
De subsidiebedragen worden opgetrokken met € 150,00 per 
kamp; hiervoor wordt het reglement aangepast. 

(� € 8 250,00 |� Jeugddienst en gemeentebestuur) 
 

De nieuwe werking van de jeugddienst (met 2 voltijdse 
personeelsleden) wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 

(� budget personeel |� Jeugddienst, gemeentesecretaris en 
gemeentebestuur) 
 

Alle jeugdwerkinitiatieven krijgen een sportwaardebon vanuit 
de jeugddienst die ze kunnen inruilen om te gaan sporten in de 
sporthal met hun vereniging en leden. 

(� € 400,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

Het jeugdwerk kan rekenen op ondersteuning vanuit het OCMW 
voor leden die het financieel moeilijk hebben om deel te 
nemen aan kampen, het betalen van lidgelden, enz. 

(� budget OCMW |� Jeugdwerk en OCMW) 
 

De jeugdwerkinitiatieven worden uitvoerig geïnformeerd over 
de subsidies, de reglementen en de aanvraagprocedures. 
Hiervoor wordt een informatievergadering georganiseerd 
waarbij ook de volwassen begeleiders van het jeugdwerk 
uitgenodigd worden waarmee nadien een overlegvergadering 
gehouden wordt. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 
2012 

 
De jeugdwerkinitiatieven kunnen rekenen op verschillende 
subsidies (15% jaarsubsidies, 10% kadervorming, 20% kamp-
subsidies, 30% projectsubsidies, 25% infrastructuursubsidies) om 
hun werking te ondersteunen. 

(� € 34 000,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugdwerkinitiatieven met groene ruimte in eigen beheer 
kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie ‘groene ruimte’. 

(� € 2 500,00 |� Jeugddienst) 
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Jeugdwerkinitiatieven die op kamp trekken, kunnen rekenen op 
een subsidie jeugdkampvervoer vanuit het gemeentebestuur.  

(� € 8 250,00 |� Jeugddienst) 
 

Alle jeugdwerkinitiatieven krijgen een sportwaardebon vanuit 
de jeugddienst die ze kunnen inruilen om te gaan sporten in de 
sporthal met hun vereniging en leden. 

(� € 400,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

Het jeugdwerk kan rekenen op ondersteuning vanuit het OCMW 
voor leden die het financieel moeilijk hebben om deel te 
nemen aan kampen, het betalen van lidgelden, enz. 

(� budget OCMW |� Jeugdwerk en OCMW) 
 

De jeugdwerkinitiatieven worden uitvoerig geïnformeerd over 
de subsidies, de reglementen en de aanvraagprocedures. 
Hiervoor wordt een informatievergadering georganiseerd 
waarbij ook de volwassen begeleiders van het jeugdwerk 
uitgenodigd worden waarmee nadien een overlegvergadering 
gehouden wordt. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

De uitleendienst van de jeugddienst voor het jeugdwerk wordt 
extra in de kijker gezet en bezorgt alle jeugdwerkinitiatieven 
een handige en overzichtelijke brochure en een ludiek gadget. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst) 
 

 
2013 

 
De jeugdwerkinitiatieven kunnen rekenen op verschillende 
subsidies (15% jaarsubsidies, 10% kadervorming, 20% kamp-
subsidies, 30% projectsubsidies, 25% infrastructuursubsidies) om 
hun werking te ondersteunen. 

(� € 34 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Een evaluatie van de uitleendienst wordt besproken op de 
jeugdraad en er wordt bekeken of er extra noden zijn naar 
aanvullingen voor de uitleendienst. 

(� budget uitleendienst |� Jeugddienst en uitleendienst) 
 

De jeugdwerkinitiatieven met groene ruimte in eigen beheer 
kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie ‘groene ruimte’. 

(� € 2 500,00 |� Jeugddienst) 
 

Jeugdwerkinitiatieven die op kamp trekken, kunnen rekenen op 
een subsidie jeugdkampvervoer vanuit het gemeentebestuur.  

(� € 8 250,00 |� Jeugddienst en gemeentebestuur) 
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Alle jeugdwerkinitiatieven krijgen een sportwaardebon vanuit 
de jeugddienst die ze kunnen inruilen om te gaan sporten in de 
sporthal met hun vereniging en leden. 

(� € 400,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

Het jeugdwerk kan rekenen op ondersteuning vanuit het OCMW 
voor leden die het financieel moeilijk hebben om deel te 
nemen aan kampen, het betalen van lidgelden, enz. 

(� budget OCMW |� Jeugdwerk en OCMW) 
 

De jeugdwerkinitiatieven worden uitvoerig geïnformeerd over 
de subsidies, de reglementen en de aanvraagprocedures. 
Hiervoor wordt een informatievergadering georganiseerd 
waarbij ook de volwassen begeleiders van het jeugdwerk 
uitgenodigd worden waarmee nadien een overlegvergadering 
gehouden wordt. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 
 
 

Doelstelling 11: Het jeugdwerk wordt voldoende gepromoot bij enerzijds het 
doelpubliek, met bijzondere aandacht voor moeilijke doelgroepen, en anderzijds 
de ruime bevolking. 

 
2011 

 
De voorbereidingen worden opgestart om een alternatief 
evenement te organiseren ter vervanging van de 
Speelhappening die in 2008 voor de laatste keer georganiseerd 
werd door de jeugddienst, jeugdraad en jeugdwerk. 

(� € 0,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging wordt een 
gratis ontbijt georganiseerd voor kinderen en jongeren die lid 
zijn van de jeugdbeweging. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

Via het gemeentelijk informatieblad “Gemeentekroniek” wordt 
het jeugdwerk extra in de kijker gezet tijdens de maand 
augustus, vlak voor de start van het nieuwe werkjaar. Tevens 
krijgt het jeugdwerk extra promotie in de jeugdgids en op de 
gemeentelijke jeugdwebsite. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 
2012 

 
Een nieuw concept ter promotie van het jeugdwerk én een 
laagdrempelig speelaanbod voor kinderen en jongeren wordt 
georganiseerd en nadien uitgebreid geëvalueerd. 

(� € 2 500,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
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Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging wordt een 
gratis ontbijt georganiseerd voor kinderen en jongeren die lid 
zijn van de jeugdbeweging. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

Via het gemeentelijk informatieblad “Gemeentekroniek” wordt 
het jeugdwerk extra in de kijker gezet tijdens de maand 
augustus, vlak voor de start van het nieuwe werkjaar. Tevens 
krijgt het jeugdwerk extra promotie in de jeugdgids en op de 
gemeentelijke jeugdwebsite. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 
2013 

 
Een nieuw concept ter promotie van het jeugdwerk én een 
laagdrempelig speelaanbod voor kinderen en jongeren wordt 
georganiseerd en nadien uitgebreid geëvalueerd. 

(� € 2 500,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging wordt een 
gratis ontbijt georganiseerd voor kinderen en jongeren die lid 
zijn van de jeugdbeweging. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

Via het gemeentelijk informatieblad “Gemeentekroniek” wordt 
het jeugdwerk extra in de kijker gezet tijdens de maand 
augustus, vlak voor de start van het nieuwe werkjaar. Tevens 
krijgt het jeugdwerk extra promotie in de jeugdgids en op de 
gemeentelijke jeugdwebsite. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 
 
 
 

Doelstelling 12: Het gemeentebestuur ondersteunt en motiveert de verschillende 
vrijwilligers binnen de particuliere en gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Jaarlijks wordt de Avond van het Jeugdwerk georganiseerd om 
alle vrijwilligers binnen het jeugdwerk te bedanken. 

(� € 2 500,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Tijdens de Week van de Vrijwilliger plannen de diverse 
vrijetijdsdiensten een actie of initiatief om alle vrijwilligers 
binnen de gemeente in de bloemetjes te zetten. 

(� algemeen budget |� Jeugddienst, cultuurdienst, milieudienst, 
seniorendienst en sportdienst) 
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De jeugddienst heeft speciale aandacht voor de eigen 
gemeentelijke vrijwilligers en organiseert een aantal 
initiatieven (zomerbarbecue, inspraakvergaderingen, 
monitorenweekend, kerstfeestje, monitorenactiviteiten) om 
hen te ondersteunen, te motiveren, te begeleiden, te 
bedanken en te behouden (vrijwilligersbeleid). 

(� € 1 500,00 |� Jeugddienst) 
 

Vrijwilligers aan gemeentelijke initiatieven en activiteiten 
worden steeds met een leuke attentie bedankt. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
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2.5 Interactief bestuur 
2.5.1 Analyse en besluiten 

Jeugdraad Nijlen wordt momenteel beoordeeld als een goeddraaiende adviesraad, die 
enerzijds het jeugdwerk samen brengt en anderzijds zelf een aantal initiatieven op 
poten zet, het gemeentebestuur adviseert en mee het gemeentelijke jeugdbeleid 
opvolgt. Voor het gemeentebestuur blijft een belangrijk aandachtspunt om bij alle 
dossiers met jeugdbelangen steeds tijdig de jeugdraad te betrekken. 
 
 
 

2.5.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 13: De advies- en overlegfunctie van de jeugdraad blijft prioritair. 
Het jeugdwerk moet via de jeugdraad en inspraakacties haar stem kunnen laten 
horen naar de gemeentelijke overheid en beleid toe. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De jeugdraad vergadert 9 maal per jaar en kan tijdens haar 
vergaderingen adviezen overmaken aan het gemeentebestuur, 
bespreekt twee keer per jaar het Jeugdbeleidsplan en de stand 
van zaken, volgt mee het jeugdbeleid op en organiseert in 
samenwerking met de jeugddienst en het jeugdwerk een aantal 
projecten of acties. Tijdens de jeugdraad vindt er eveneens 
overleg plaats tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdraad en jeugdwerk) 
 

Op vraag van het jeugdwerk (of één jeugdwerkinitiatief voor 
een specifiek project/probleem) kan er een overleg 
georganiseerd worden met het voltallige schepencollege en 
afgevaardigden van de jeugdraad en de jeugdwerkinitiatieven. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, schepencollege, jeugdraad en 
jeugdwerk) 
 

De jeugdwerkinitiatieven kunnen steeds een beroep doen op de 
jeugdconsulent met al hun vragen en opmerkingen, problemen. 
De jeugdconsulent volgt dit op en bekijkt samen met het 
gemeentebestuur de mogelijke oplossingen, gevolgen, … 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdwerk) 
 

Het gemeentebestuur vraagt de jeugdraad steeds om advies 
betreffende alle projecten en beleidskeuzes die ze neemt 
waarbij de belangen van kinderen, jongeren en/of jeugdwerk-
initiatieven verbonden zijn. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
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2.6 Gemeentelijk jeugdwerk 
2.6.1 Analyse en besluiten 

De gemeentelijke vakantiewerkingen van de jeugddienst hebben een ruim aanbod en 
kunnen rekenen op grote belangstelling van kinderen en jongeren. De werkingen 
dienen kwalitatief sterk te blijven en hiertoe zijn regelmatige evaluatiemomenten 
nodig om de vinger bij de pols te houden. 
 
De gemeentelijke animatorenploeg wordt intensief begeleid en ondersteund door de 
jeugdconsulent. Hier kruipt veel tijd en energie in maar het rendeert zeker en vast in 
het aantal animatoren, het enthousiasme van deze jongeren en het engagement dat 
ze aangaan bij de verschillende vakantiewerkingen. 
 
Speelpleinwerking Boemerang is nog niet bekend genoeg in de gemeente bij haar 
doelgroep. Tevens zou er meer samenwerking gestimuleerd mogen worden tussen de 
speelpleinwerking en de grabbelpas. De werkingsperiode van Speelplein Boemerang 
mag eveneens uitgebreid worden en dient over voldoende ruimte te beschikken. 
 
De samenwerking tussen jeugddienst en Tienerwerking De Joeng wordt als een win-
win-situatie ervaren voor beide partners en dient verder bestendigd te worden. 
 
De materiaalopslagruimte van de jeugddienst dient dringend opgevolgd te worden. 
Het aanbod van activiteiten voor kleuters mag ook uitgebreid worden. Het huidige 
aanbod blijft immers beperkt tot de zomervakantie. 
 
 
 

2.6.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 14: Het gemeentelijke jeugdwerk moet beschikken over voldoende 
en degelijke infrastructuur om haar werking te kunnen realiseren. 

 
2011 

 
Speelpleinwerking Boemerang kan beschikken over het 
gemeentelijke schoolgebouw Goezo! Klokkenlaan en de lokalen 
van IBO Dolfijn in de Klokkenlaan om haar werking uit te 
bouwen en te organiseren tijdens de zomervakantie. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

Het materiaal van de jeugddienst wordt centraal bijeen 
gebracht in huisje ‘Kerkstraat 8’. Deze ruimte wordt 
gebruiksklaar gemaakt als een veilige en materiaalvriendelijke 
opslagruimte. Tevens wordt de uitleendienst van de 
jeugddienst vanuit deze locatie georganiseerd. 

(� € 2 500,00 |� Jeugddienst) 
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Voor de werking van de Grabbelpas en de Kleuterwerking kan 
de jeugddienst gebruik maken van Gemeenschapscentrum 
’t Dorp tijdens de vakantieperiodes. De gebruikers houden hier 
rekening mee. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst en beheersorgaan GC ‘t Dorp) 
 

 
2012 

 
Speelpleinwerking Boemerang kan beschikken over het 
gemeentelijke schoolgebouw Goezo! Klokkenlaan en de lokalen 
van IBO Dolfijn in de Klokkenlaan om haar werking uit te 
bouwen en te organiseren tijdens de zomervakantie. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

Er wordt een visie uitgewerkt over de infrastructuur voor 
speelplein Boemerang en hoe de samenwerking en het 
gemeenschappelijke gebruik van lokalen met de Goezo! en IBO 
Dolfijn in de Klokkenlaan nog beter op elkaar afgestemd 
kunnen worden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, stuurgroep Speelpleinwerking 
Boemerang, IBO Dolfijn en Goezo! Nijlen - Klokkenlaan) 
 

Voor de werking van de Grabbelpas en de Kleuterwerking kan 
de jeugddienst gebruik maken van Gemeenschapscentrum 
’t Dorp tijdens de vakantieperiodes. De gebruikers houden hier 
rekening mee. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst en beheersorgaan GC ‘t Dorp) 
 

 
2013 

 
Speelpleinwerking Boemerang kan beschikken over het 
gemeentelijke schoolgebouw Goezo! Klokkenlaan en de lokalen 
van IBO Dolfijn in de Klokkenlaan om haar werking uit te 
bouwen en te organiseren tijdens de zomervakantie. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

De uitgewerkte visie rond de infrastructuur voor speelplein 
Boemerang wordt in de praktijk toegepast en de nodige 
stappen worden verder ondernomen (waar dit nodig blijkt). 

(� budget nog niet gekend |� Jeugddienst en partners) 
 

Voor de werking van de Grabbelpas en de Kleuterwerking kan 
de jeugddienst gebruik maken van Gemeenschapscentrum 
’t Dorp tijdens de vakantieperiodes. De gebruikers houden hier 
rekening mee. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst en beheersorgaan GC ‘t Dorp) 
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Doelstelling 15: De gemeentelijke vakantiewerkingen moeten kwalitatief blijven 
werken. Bovendien dienen we de laagdrempeligheid van de werkingen te blijven 
waarborgen en moeilijke doelgroepen extra te stimuleren tot deelname. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De animatorenploeg van de gemeentelijke vakantiewerkingen 
wordt intensief ondersteund en begeleid door de 
jeugdconsulent. Een uitgebouwde jaarwerking zorgt dat 
animatoren worden betrokken bij de organisatie door middel 
van werkgroepen en een stuurgroep. Tijdens de jaarwerking 
wordt vorming, ontspanning en kwaliteitsgerichte activiteiten 
aangeboden aan de animatorenploeg. Binnen de werkgroepen 
worden de visies en werkingen besproken en worden mogelijke 
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met andere werkingen, 
jeugdwerk, IBO Dolfijn, Netwerkgroep, enz.) besproken. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en animatorenploeg) 
 

Tijdens de zomervakantie kan de jeugddienst gebruik maken 
van vier jobstudenten (telkens voor een periode van drie 
weken) ter extra ondersteuning van de vakantiewerkingen. 

(� budget personeel |� Jeugddienst) 
 

De gemeentelijke vakantiewerkingen staan open voor kinderen 
met een beperking (zie hoofdstuk rond toegankelijkheid). 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst maakt de vakantiewerkingen bekend bij de 
medewerkers van het OCMW zodat zij hun klanten kunnen 
informeren en mogelijke tussenkomsten voorzien in de kosten. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en OCMW) 
 

Binnen het aanbod van de Grabbelpas wordt er getracht 
meerdere sportverenigingen initiaties te laten aanbieden voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op die manier wordt het 
sportaanbod voor kinderen extra in de verf gezet. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst) 
 

 
 

Doelstelling 16: De gemeentelijke vakantiewerkingen van de jeugddienst zorgen 
voor een ruimer en uitgebreider aanbod.  

 
2011 

 
Speelpleinwerking Boemerang en de Grabbelpas werken nauwer 
samen en organiseren enkele gezamenlijke activiteiten om de 
werking van speelplein Boemerang bekender te maken bij de 
deelnemers aan de Grabbelpas. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en monitorenploeg) 
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De jeugddienst en sportdienst organiseren tijdens de 
kerstvakantie en krokusvakantie binnen de Grabbelpas een 
wintersportactiviteit. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

 
2012 

 
Speelpleinwerking Boemerang breidt de werking uit met een 
extra speelpleinweek (van vier weken naar vijf weken). 

(� € 2 000,00 |� Jeugddienst en monitorenploeg) 
 

Tijdens de krokusvakantie worden twee activiteiten 
georganiseerd voor de kleuters (4-5 –jarigen) in het kader van 
de Grabbelpas – Kleuterwerking. 

(� € 200,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst en sportdienst organiseren tijdens de 
kerstvakantie en krokusvakantie binnen de Grabbelpas een 
wintersportactiviteit. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

 
2013 

 
De vakantiewerkingen van de jeugddienst worden uitgebreid 
geëvalueerd op vlak van activiteiten (aanbod, spreiding) en de 
algemene werking. Hieruit worden nieuwe besluiten getrokken 
en zullen de krijtlijnen voor de komende jaren uitgetekend 
worden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst en sportdienst organiseren tijdens de 
kerstvakantie en krokusvakantie binnen de Grabbelpas een 
wintersportactiviteit. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

 
 
 
 
 

Doelstelling 17: De jeugddienst en Kroenkel vzw zorgen voor een kwalitatief en 
ruim aanbod voor tieners (13-16 –jarigen). 

 
2011 

 
Tienerwerking De Joeng evalueert de werkwijze van promotie 
voeren bij tieners en past dit aan om nieuwe jongeren te 
bereiken. Een heuse promocampagne voor de zomervakantie 
wordt uitgewerkt. 

(� budget Kroenkel vzw |� Jeugddienst, Kroenkel vzw en 
animatorenploeg) 
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De jeugddienst en Kroenkel vzw werken nauw samen bij de 
organisatie en uitwerking van Tienerwerking De Joeng. De 
jeugddienst zorgt voor de logistieke en inhoudelijke 
ondersteuning van deze deelwerking binnen Kroenkel vzw. 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst en Kroenkel vzw) 
 

 
2012 

 
De jeugddienst en Kroenkel vzw werken nauw samen bij de 
organisatie en uitwerking van Tienerwerking De Joeng. De 
jeugddienst zorgt voor de logistieke en inhoudelijke 
ondersteuning van deze deelwerking binnen Kroenkel vzw. 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst en Kroenkel vzw) 
 

 
2013 

 
De jeugddienst en Kroenkel vzw werken nauw samen bij de 
organisatie en uitwerking van Tienerwerking De Joeng. De 
jeugddienst zorgt voor de logistieke en inhoudelijke 
ondersteuning van deze deelwerking binnen Kroenkel vzw. 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst en Kroenkel vzw) 
 

 
 
 

Doelstelling 18: Speelpleinwerking Boemerang wordt als vakantiewerking 
bekender gemaakt bij de doelgroep 4-12 –jarigen. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De werking van Speelpleinwerking Boemerang wordt voldoende 
gepromoot bij de doelgroep en met ludieke acties bij het begin 
van de zomervakantie wordt de werking extra in de verf gezet. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
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JEUGD IS EEN BELANGRIJKE EN GROTE GROEP 
VAN DE BEVOLKING IN NIJLEN. 

KINDEREN EN JONGEREN HEBBEN RECHT OP HUN EIGEN PLAATS 
IN DE OPENBARE OMGEVING, RUIMTE OM TE SPELEN, RUIMTE OM 

ZICH TE ONTSPANNEN, RUIMTE OM ROND TE HANGEN. 
 

KINDEREN EN JONGEREN WILLEN ACTIEF BETROKKEN WORDEN 

BIJ DE BESLISSINGEN DIE HET GEMEENTEBESTUUR NEEMT EN WIL 

DAT ER MET HUN MENING IN DE BESLUITVORMING REKENING 

GEHOUDEN WORDT. 
 

ZIJ HEBBEN TEVENS NOOD AAN ÉÉN CENTRALE PLEK 
WAAR ZE TERECHT KUNNEN 

MET AL HUN VRAGEN EN OPMERKINGEN, 
ZE ALLERLEI INFORMATIE KUNNEN KRIJGEN, 

ZE ELKAAR KUNNEN ONTMOETEN. 
 

 
 

DE NIJLENSE JEUGD HEEFT NOOD AAN EEN BRUISEND EN DIVERS 
UITGANGSLEVEN. ZE IS VRAGENDE PARTIJ VOOR JEUGDFUIVEN, 
PARTY’S, LIVE-OPTREDENS, FEESTEN OP OPENBAAR DOMEIN,… 

VOOR EN DOOR JONGEREN GEORGANISEERD. 
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KINDEREN EN JONGEREN NEMEN ACTIEF DEEL AAN HET 
CULTURELE LEVEN IN ONZE GEMEENTE. 

ZE ZIJN ZOWEL CONSUMENT ALS CULTUURMAKER EN HUN 

BIJDRAGE IS EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE. 
 

ZE HEBBEN RECHT OP EEN ZICHTBARE PLAATS OM CULTUUR TE 
BELEVEN EN TE MAKEN VOLGENS HUN EIGEN SPECIFIEKE NODEN. 
 

 
 

KINDEREN EN JONGEREN WILLEN BEWEGEN EN NEMEN ACTIEF 

DEEL AAN HET SPORTAANBOD IN DE BUURT WAAR ZE WONEN. 
 

BINNEN HET GEORGANISEERDE AANBOD VINDEN ZE HUN WEG 

MAAR ZE WILLEN MEER DE MOGELIJKHEID 
OM IN HUN ONMIDDELLIJKE OMGEVING OP EIGEN INITIATIEF TE 

SPORTEN EN ONTSPANNEN. HIERVOOR IS ER NOOD AAN 
AANGEPASTE INFRASTRUCTUUR EN BEGELEIDING OP MAAT 

TIJDENS VRIJETIJDSMOMENTEN. 
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KINDEREN EN JONGEREN ZIJN BEKWAAM IN EN MAKEN GEBRUIK 

VAN DIVERSE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEKANALEN. 
 

DE VRAAG VANUIT JONGEREN EN HET AANBOD VANUIT 
VERSCHILLENDE INSTANTIES IS ZEER DIVERS EN UITGEBREID. 

 

KINDEREN EN JONGEREN WILLEN OP EEN TOEGANKELIJKE EN 

VERSTAANBARE MANIER GEÏNFORMEERD WORDEN OVER DE 

THEMA’S WAARVOOR ZE INTERESSE HEBBEN VIA DE DOOR HUN 

GEKOZEN COMMUNICATIEKANALEN. 
 

 
 

KINDEREN EN JONGEREN ZIJN EEN GROTE EN BELANGRIJKE 
GROEP IN ONZE GEMEENTE. 

ZE WILLEN HUN TOEKOMST EN DE OMGEVING 
WAARIN ZE WONEN MEE VORM GEVEN. 

 

KINDEREN EN JONGEREN WILLEN ACTIEF BETROKKEN WORDEN 

BIJ DE BESLISSINGEN DIE HET GEMEENTEBESTUUR NEEMT 
EN WIL DAT ER MET HUN MENING IN DE BESLUITVORMING  

REKENING GEHOUDEN WORDT. 
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DE GROEP KINDEREN EN JONGEREN IS ZEER VERSCHEIDEN. 
ZE VERSCHILLEN NIET ALLEEN IN LEEFTIJD MAAR OOK IN 

GEWOONTES, INTERESSES, FYSIEKE EN MENTALE 
COMPETENTIES, VOORKEUREN EN MENINGEN. 

 

IN HET BELEID IS HET NOODZAKELIJK OM MET DEZE 
BELANGRIJKE VERSCHILLEN REKENING TE HOUDEN, ZOWEL IN 

PROGRAMMATIE, ONDERSTEUNING, COMMUNICATIE,...  
 

WE WILLEN DAT HET AANBOD TOEGANKELIJK IS VOOR DEZE 

DIVERS SAMENGESTELDE GROEP. 
 

 
 

DE COMPLEXITEIT VAN ONZE SNEL VERANDERENDE SAMENLEVING 
MAAKT DAT DE JEUGDDIENST IN HAAR TAAK, ROL EN AANBOD 

MEE MOET EVOLUEREN. 
 

DE JEUGDDIENST ONDERSTEUNT ALLE JEUGDWERK- EN 
PARTICULIERE JEUGDINITIATIEVEN ZOWEL OP EEN 

INHOUDELIJKE, MATERIËLE ALS FINANCIËLE MANIER. 
AL HUN NODEN EN VRAGEN WORDEN INGEVULD. 

 

OOK INDIVIDUELE KINDEREN EN JONGEREN KUNNEN BIJ DE 

JEUGDDIENST TERECHT ALS AANSPREEK –EN INFORMATIEPUNT 
VOOR VRAGEN EN PROBLEMEN, VOOR SUGGESTIES EN IDEEËN. 
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3.1 Ruimte voor jeugd 
3.1.1 Analyse en besluiten 

De voorbije jaren is er terug werk gemaakt van speelterreintjes en ruimte om te 
spelen en sporten in de buurten waar kinderen en jongeren wonen. Inspraak bij de 
aanleg van nieuwe speelterreinen wordt positief onthaald, zowel door buurtbewoners, 
kinderen als de jeugdraad. De komende jaren moet er verder werk gemaakt worden 
van een duidelijk speelpleinbeleid, met aandacht voor en door buurten. 
 
Het concept speelstraten raakte de voorbije jaren maar niet georganiseerd binnen de 
jeugddienst. Met de uitbreiding van de personeelsformatie kan hier eindelijk gevolg 
aan gegeven worden. Buurten moeten zichzelf kandidaat kunnen stellen om tijdens 
vakanties als speelstraat te fungeren. Eigen initiatief door de buurt is hierbij 
essentieel. De gemeente informeert en ondersteunt de aanvragen. 
 
Al enkele jaren leeft binnen de jeugdraad het idee om een boomplantactie te 
organiseren om op die manier een speelbos voor de toekomst te kunnen garanderen. 
 
Spelen en sporten binnen de openbare domeinen en ruimtes binnen onze gemeente 
willen we verder stimuleren. Wanneer hierbij groepen kinderen of jongeren betrokken 
kunnen worden, is dit een meerwaarde voor het project. 
 
De voorbije beleidsperiode heeft de werkgroep Mobiliteit binnen de jeugdraad tal van 
initiatieven uitgewerkt en georganiseerd. De jeugdraad blijft verkeersveiligheid mee 
opvolgen en sensibiliseert of organiseert hiervoor ludieke acties en initiatieven. 
 
Tot slot vinden de jeugdraad en jongeren zelf het belangrijk om in de gemeente op 
plaatsen te kunnen rondhangen. Dit zijn geen ingerichte of speciaal daartoe voorziene 
plaatsen. Hangplekken zijn immers variabel en niet gebonden aan één plaats. 
 
 
 

3.1.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 19: De Nijlense jeugd moet binnen de gemeentegrenzen gebruik 
kunnen maken van voldoende speelbossen, speelterreinen en openbare ruimte 
om te spelen, te sporten en rond te hangen in eigen buurt en beschikken over 
voldoende infrastructuur om zich te kunnen ontspannen en te ontplooien. 

 
2011 

 
Binnen de jeugdraad wordt het speelpleinbeleid en de 
bijhorende planning mee opgevolgd en worden voorstellen 
besproken voor de komende jaren. Kinderen en jongeren 
moeten over plekken beschikken om te spelen, te sporten en 
rond te hangen zonder dat dit negatief bestempeld wordt. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
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Een nieuwe inventaris van de verschillende gemeentelijke 
speelterreintjes wordt opgemaakt. Tevens worden er duidelijke 
afspraken over de opvolging van de speelterreinen gemaakt 
met de verschillende gemeentediensten. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, groendienst en technische dienst) 
 

De jeugdraad wordt betrokken bij de werkgroep sportterreinen 
van de sportraad die zich bezighoudt met de aanleg van nieuwe 
sportterreinen in de gemeente. In elke deelgemeente moet 
minstens één sportterrein aanwezig zijn. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad, groendienst en sportdienst) 
 

Een concept rond speelstraten wordt uitgewerkt. Een 
duidelijke folder en infoberichten moeten inwoners duidelijk 
maken waar en wanneer speelstraten georganiseerd kunnen 
worden. Speelstraten worden mogelijk gemaakt vanaf de 
zomervakantie volgens een aantal precieze spelregels. Er 
worden een aantal speelkoffers samengesteld die ontleend 
kunnen worden door inwoners van een speelstraat. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst en verkeersdienst) 
 

Het gemeentebestuur gaat na of er een perceel grond 
beschikbaar is en geschikt is om een boomplantactie te kunnen 
organiseren. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

De skaters worden betrokken bij de vernieuwing van het 
skateterrein in Bevel en er wordt nagegaan of er in de andere 
deelgemeenten de komende jaren op een speel –of sportterrein 
eventueel een klein skatetoestel geplaatst kan worden. Er 
wordt bewegwijzering naar het gemeentelijke skatepark 
voorzien en het park wordt beter gepromoot bij kinderen en 
jongeren. 

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst, jeugdraad, groendienst en 
technische dienst) 
 

Een aantal speelterreinen worden vernieuwd. Bij de heraanleg 
van minstens één speelterrein wordt de buurt betrokken en 
houdt het gemeentebestuur rekening met de inspraakactie. 

(� € 35 000,00 |� Jeugddienst en groendienst) 
 

Het gemeentebestuur van Nijlen vindt buiten spelen en sporten 
belangrijk en bevestigt dit door deel te nemen aan de 
Buitenspeeldag van de Vlaamse Overheid. 

(� € 600,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
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In verschillende buurten in de gemeente worden door de 
sportdienst korte sportinitiaties aangeboden. Het aanbod wordt 
afgestemd op de vakantiewerkingen van de jeugddienst 
(Grabbelpas, Kleuterwerking en Speelpleinwerking Boemerang). 

(� budget sport |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

 
2012 

 
Binnen de jeugdraad wordt het speelpleinbeleid en de 
bijhorende planning mee verder opgevolgd. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Voor elk speelterrein wordt er in de buurt van het plein op 
zoek gegaan naar een meter of een peter. Hiervoor wordt een 
vrijwilligersgroep opgestart die minstens één keer per jaar 
samenkomen om afspraken te maken. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst, groendienst en technische dienst) 
 

Het concept rond speelstraten wordt geëvalueerd en 
bijgestuurd waar nodig. Tijdens de paasvakantie en 
zomervakantie kunnen straten zich kandidaat stellen om 
speelstraat te worden. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en verkeersdienst) 
 

Indien een geschikt terrein gevonden werd, wordt een 
boomplantactie georganiseerd zodat een nieuw bos aangeplant 
kan worden. 

(� budget milieu |� Gemeentebestuur, jeugddienst, milieudienst 
en jeugdraad) 
 

De jeugdraad wordt betrokken bij de werkgroep sportterreinen 
van de sportraad die zich bezighoudt met de aanleg van nieuwe 
sportterreinen in de gemeente. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad, groendienst en sportdienst) 
 

Een aantal speelterreinen worden vernieuwd. Bij de heraanleg 
van minstens één speelterrein wordt de buurt betrokken en 
houdt het gemeentebestuur rekening met de inspraakactie. 

(� € 40 000,00 |� Jeugddienst en groendienst) 
 

Het gemeentebestuur van Nijlen vindt buiten spelen en sporten 
belangrijk en bevestigt dit door deel te nemen aan de 
Buitenspeeldag van de Vlaamse Overheid. 

(� € 600,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

In verschillende buurten in de gemeente worden door de 
sportdienst korte sportinitiaties aangeboden. Het aanbod wordt 
afgestemd op de vakantiewerkingen van de jeugddienst. 

(� budget sport |� Jeugddienst en sportdienst) 
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2013 

 
Binnen de jeugdraad wordt het speelpleinbeleid en de 
bijhorende planning mee verder opgevolgd. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Het meter –en petersysteem van de speelterreintjes wordt 
geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst, groendienst en technische dienst) 
 

Het concept rond speelstraten wordt geëvalueerd en 
bijgestuurd waar nodig. Tijdens de paasvakantie en 
zomervakantie kunnen straten zich kandidaat stellen om 
speelstraat te worden. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en verkeersdienst) 
 

De jeugdraad wordt betrokken bij de werkgroep sportterreinen 
van de sportraad die zich bezighoudt met de aanleg van nieuwe 
sportterreinen in de gemeente. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad, groendienst en sportdienst) 
 

Een aantal speelterreinen worden vernieuwd. Bij de heraanleg 
van minstens één speelterrein wordt de buurt betrokken en 
houdt het gemeentebestuur rekening met de inspraakactie. 

(� € 40 000,00 |� Jeugddienst en groendienst) 
 

De verschillende mogelijkheden voor skaters in onze gemeente 
worden geëvalueerd en er wordt bijgestuurd indien nodig. De 
evaluatie gebeurt in overleg met de skaters en de jeugdraad. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdraad en skaters) 
 

Het gemeentebestuur van Nijlen vindt buiten spelen en sporten 
belangrijk en bevestigt dit door deel te nemen aan de 
Buitenspeeldag van de Vlaamse Overheid. 

(� € 600,00 |� Jeugddienst en sportdienst) 
 

In verschillende buurten in de gemeente worden door de 
sportdienst korte sportinitiaties aangeboden. Het aanbod wordt 
afgestemd op de vakantiewerkingen van de jeugddienst. 

(� budget sport |� Jeugddienst en sportdienst) 
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Doelstelling 20: De jeugdraad organiseert jaarlijks een initiatief of actie om de 
visie van kinderen en jongeren met het oog op verkeersveiligheid in de kijker te 
zetten en kenbaar te maken. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De jeugdraad organiseert elk jaar een ludieke actie of initiatief 
om het belang van verkeersveiligheid bij kinderen en jongeren 
in de verf te zetten. Elk jaar wordt een ander initiatief 
uitgewerkt en gebeurt eveneens de nodige terugkoppeling naar 
het gemeentebestuur en de jeugdraad. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
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3.2 Jeugdcultuur 
3.2.1 Feesten en fuiven 

3.2.1.1 Analyse en besluiten 

Er vinden in onze gemeente verschillende fuiven plaats. Het grotendeel van de fuiven 
wordt georganiseerd door verenigingen (voornamelijk jeugdwerkinitiatieven). Het 
aantal particuliere organisatoren is een minderheid. Er is duidelijk vraag naar overleg 
tussen alle partijen om bepaalde knelpunten aan te pakken, de geldende reglemen-
tering te evalueren en op te volgen en ondersteuning aan te bieden waar nodig. 
 
Verenigingen hebben tal van mogelijkheden om affiches van evenementen bekend te 
maken in de gemeente (plakzuilen, bordjes langsheen wegen, …). Momenteel is het 
soms een wirwar aan borden wat negatieve reacties oproept bij andere overheids-
instanties. Er moet bekeken worden hoe het aanplakbeleid geoptimaliseerd kan 
worden binnen de gemeente. 
 
De jeugddienst doet dienst als fuifloket. Organisatoren ervaren dit positief omwille 
van de hulp bij het invullen van documenten, een duidelijk antwoord op vragen over 
de organisatie en de opvolging van de dossiers. 
 
 

3.2.1.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 21: Het gemeentebestuur zorgt samen met de gemeentelijke en 
particuliere actoren voor een positief fuifklimaat in Nijlen. Het overlegt met en 
stimuleert communicatie tussen overheidsdiensten, beleidsmakers, organisatoren 
en zaaluitbaters. 

 
2011 

 
Een nieuwe editie van de Open Jeugdraad wordt georganiseerd 
en deze staat in het teken van “Fuiven”. Organisatoren, dj’s, 
veiligheidsdiensten en jongeren worden op deze bijeenkomst 
uitgenodigd. In discussiegroepjes wordt fuiven in Nijlen onder 
de loep genomen. De besluiten worden overgemaakt aan het 
gemeentebestuur die deze bespreken en actie ondernemen. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst, gemeentebestuur en jeugdraad) 
 

De fuifgids (Fuifwijzer) wordt grondig nagekeken en geüpdatet. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Politie Berlaar-Nijlen) 
 

Het politiereglement op evenementen en het fuifcharter 
worden geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdraad, gemeentebestuur en  
Politie Berlaar-Nijlen) 
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2012 

 
Er worden een aantal acties of initiatieven ondernomen in het 
kader van het fuifbeleid en na de Open Jeugdraad rond 
“Fuiven”. De jeugdraad staat in voor de opvolging van deze 
actiepunten. 

(� € 500,00 |� Jeugdraad) 
 

 
2013 

 
Er worden een aantal acties of initiatieven ondernomen in het 
kader van het fuifbeleid en na de Open Jeugdraad rond 
“Fuiven”. De jeugdraad staat in voor de opvolging van deze 
actiepunten. 

(� € 500,00 |� Jeugdraad) 
 

 
 
 
 

Doelstelling 22: Het gemeentebestuur ondersteunt jeugdige organisatoren van 
fuiven en feesten. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Organisatoren die het fuifcharter ondertekent hebben, kunnen 
bij het gemeentebestuur een fuifbox ontlenen. Erkende 
verenigingen kunnen tevens gebruik maken van de 
gemeentelijke uitleendienst voor feestmaterialen. De 
jeugddienst fungeert als fuifloket voor organisatoren van 
fuiven. Deze organisatoren kunnen er terecht voor een 
infopakket en kunnen er van de jeugdconsulent inhoudelijke 
ondersteuning krijgen bij al hun vragen en problemen. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en uitleendienst) 
 

De uitleendienst wordt uitgerust met herashekken, 
noodverlichting en evenementen-afvalcontainers die ook bij de 
organisatie van fuiven gebruikt kunnen worden. 

(� € 4 500,00 |� Jeugddienst en uitleendienst) 
 

De medewerkers van de jeugddienst volgen het fuifbeleid op de 
voet (via vormingen) om steeds correct informatie te kunnen 
verschaffen via het fuifloket. 

(� € 200,00 |� Jeugddienst) 
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Doelstelling 23: Het aanplakbeleid in de gemeente wordt geoptimaliseerd. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De verschillende mogelijkheden van aanplakken en reclame 
maken voor evenementen, wordt geïnventariseerd. Deze 
resultaten worden i.s.m. de jeugdraad besproken. Er zal 
worden nagegaan hoe dit geoptimaliseerd kan worden zodat de 
promotie van evenementen duidelijk en efficiënt kan gebeuren 
en er een duidelijker aanplakbeleid uitgetekend kan worden. 

(� budget niet gekend |� Gemeentebestuur en jeugdraad) 
 

 
 

Doelstelling 24: De gemeente stimuleert afvalpreventie op evenementen. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Evenementen worden gestimuleerd om te werken rond 
afvalpreventie en een zo afvalarm mogelijke activiteit op 
poten te zetten. De gemeente moedigt dit aan en tracht waar 
mogelijk ondersteuning te bieden. 

(� budget milieu |� Milieudienst en jeugdraad) 
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3.2.2 Muziek 

3.2.2.1 Analyse en besluiten 

Momenteel is jeugdhuis Kroenkel voor jongeren dé plek binnen onze gemeente waar 
ze in contact komen met diverse muziekstijlen en muziekbands. De optredens-
werkgroep This Shittown programmeert maandelijks optredens tegen erg laag-
drempelige inkomtarieven (mogelijk dankzij de ondersteuning vanuit de gemeente). 
 
Beginnende groepen krijgen podiumkansen aangeboden binnen jeugdhuis Kroenkel. De 
noodzaak aan een vaste repetitieruimte blijft bestaan. Deze ruimte moet echter wel 
goed geïsoleerd zijn en moet voldoende ruimte bevatten voor een aantal vaste 
instrumenten en opbergmogelijkheden. 
 
Muziekfestival Jour Tibour bleek in 2009 een schot in de roos te zijn. Enerzijds krijgen 
jongeren de kans om zelf mee een festival te organiseren. Anderzijds krijgt de 
Nijlense jeugd erg laagdrempelig (gratis inkom) optredens aangeboden in eigen 
gemeente. De reacties over Jour Tibour zijn erg lovend. Jeugd vindt dit een 
fantastisch (cultureel) evenement dat dankzij de steun van de gemeente en de 
coördinatie door jeugddienst en cultuurdienst georganiseerd kan worden. 
 
Jour Tibour leent zich als evenement perfect om aan te sluiten op jongerencultuur en 
in te spelen op de nieuwe trends binnen de muziekwereld (zowel qua dj-stijlen als 
muziekbands –en genres). 
 
 

3.2.2.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 25: Lokale (beginnende) jongeren-muziekgroepen worden 
ondersteund en krijgen podiumkansen aangeboden. 

 
2011 

 
De optredenwerkgroep This Shittown van jeugdhuis Kroenkel 
organiseert in samenwerking met de werkgroep Jour Tibour een 
contest waaraan (beginnende) Nijlense muziekbands kunnen 
deelnemen. De winnaar van de contest mag het muziekfestival 
Jour Tibour openen. 

(� budget Kroenkel vzw |� Jeugddienst, cultuurdienst, 
werkgroep Jour Tibour en Kroenkel vzw) 
 

Het gemeentebestuur gaat na of er binnen de gemeentelijke 
infrastructuur een vaste repetitieruimte ingericht kan worden 
voor lokale muziekgroepen. 

(� € 0,00|� Gemeentebestuur) 
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2012 

 
De optredenwerkgroep This Shittown van jeugdhuis Kroenkel 
organiseert in samenwerking met de werkgroep Jour Tibour een 
contest waaraan (beginnende) Nijlense muziekbands kunnen 
deelnemen. De winnaar van de contest mag het muziekfestival 
Jour Tibour openen. 

(� budget Kroenkel vzw |� Jeugddienst, cultuurdienst, 
werkgroep Jour Tibour en Kroenkel vzw) 
 

(bij positief gevolg) De nodige voorbereidingen worden gestart 
om een vaste repetitieruimte in te richten voor lokale 
muziekgroepen. 

(� budget nog niet gekend|� Gemeentebestuur) 
 

 
2013 

 
De optredenwerkgroep This Shittown van jeugdhuis Kroenkel 
organiseert in samenwerking met de werkgroep Jour Tibour een 
contest waaraan (beginnende) Nijlense muziekbands kunnen 
deelnemen. De winnaar van de contest mag het muziekfestival 
Jour Tibour openen. 

(� budget Kroenkel vzw |� Jeugddienst, cultuurdienst, 
werkgroep Jour Tibour en Kroenkel vzw) 
 

(bij positief gevolg in 2011) Lokale muziekgroepen kunnen 
gebruik maken van een vaste repetitieruimte. 

(� budget nog niet gekend|� Gemeentebestuur) 
 

 
 

Doelstelling 26: Muziekfestival Jour Tibour is toegankelijk voor alle jongeren. 

 
2011 

 
De jeugddienst, cultuurdienst en de werkgroep Jour Tibour 
organiseren de derde editie van het gratis muziekfestival ‘Jour 
Tibour’ in park Tibourschrans (’t Hofke). Tijdens deze editie 
wordt er, buiten de muziekoptredens en dj-acts, extra 
aandacht geschonken aan een aantal optredens van 
circusartiesten en straatanimatie. Jour Tibour is een 
jongerenfestival met een divers aanbod aan artiesten. 

(� € 13 000,00 + budget cultuur |� Jeugddienst, cultuurdienst, 
werkgroep Jour Tibour) 
 

 
2012 

 
De jeugddienst, cultuurdienst en de werkgroep Jour Tibour 
organiseren de vierde editie van het gratis muziekfestival ‘Jour 
Tibour’ in park Tibourschrans (’t Hofke). Tijdens deze editie 
wordt er, buiten de muziekoptredens en dj-acts, extra 
aandacht geschonken aan jongerencultuur. Jour Tibour is een 
jongerenfestival met een divers aanbod aan artiesten. 
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(� € 13 500,00 + budget cultuur |� Jeugddienst, cultuurdienst, 
werkgroep Jour Tibour) 
 

 
2013 

 
De jeugddienst, cultuurdienst en de werkgroep Jour Tibour 
organiseren de vijfde editie van het gratis muziekfestival ‘Jour 
Tibour’ in park Tibourschrans (’t Hofke). Tijdens deze editie 
wordt er, buiten de muziekoptredens en dj-acts, extra 
aandacht geschonken aan de randanimatie. Jour Tibour is een 
jongerenfestival met een divers aanbod aan artiesten. 

(� € 14 000,00 + budget cultuur |� Jeugddienst, cultuurdienst, 
werkgroep Jour Tibour) 
 

 
 
 

Doelstelling 27: Jongeren krijgen in jeugdhuis Kroenkel een divers aanbod aan 
muziekgenres en optredende bands geprogrammeerd. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Jeugdhuis Kroenkel organiseert maandelijks een optreden of 
speciale activiteit waarbij het diverse aanbod van 
muziekgenres de revue passeert. De optredens worden 
ondersteund door het gemeentebestuur met projectsubsidies. 

(� projectsubsidies |� Kroenkel vzw) 
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3.2.3 Jeugd en cultuur 

3.2.3.1 Analyse en besluiten 

De voorbije jaren werden al verschillende initiatieven georganiseerd door de 
jeugddienst in samenwerking met de cultuurdienst om cultuur dichter bij kinderen en 
jongeren te brengen. Diverse initiatieven (filmfestival, project paasvakantie, 
muziekfestival, …) blijven bestaan en worden de komende jaren kwalitatief verder 
onder de loep genomen. 
 
Binnen het aanbod is er al een aanbod culturele activiteiten. Hier is echter 
uitbreiding nog mogelijk en kan gezocht worden naar niet-alledaagse activiteiten 
waarmee de kinderen dan kennis kunnen maken. Bijkomend dient er nog meer 
ingespeeld te worden op de jeugdcultuur zelf; op wat jeugd momenteel interesseert; 
een aanbod hiervoor uitwerken verloopt best samen met andere mogelijke partners 
(bibliotheek, cultuurdienst, jeugdhuis, cultuurcentra). 
 
Kinderen en jongeren nemen al eens graag deel aan korte initiaties en workshops 
zonder een langdurig engagement te moeten aangaan. De jeugddienst kan hiervoor 
een aanbod voorzien in samenwerking met andere partners. 
 
Jeugd wordt op een aantal typische cultuurevenementen in onze gemeente weinig of 
niet bereikt. Hier dringt zich nog meer samenwerking op tussen cultuurdienst en 
jeugddienst om af en toe de focus op jeugd mee extra in de verf te zetten of na te 
gaan hoe jeugd extra bereikt kan worden. 
 
Cultuur is voor kinderen een erg moeilijk begrip en het is niet eenvoudig om een 
juiste invulling te vinden. De inspraakacties leerden ons eveneens dat kinderen een 
kinderfestival of een optreden van een groep op maat van hen erg leuk zouden 
vinden. 
 
 

3.2.3.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 28: De jeugddienst en cultuurdienst stimuleren actieve cultuur-
participatie en creatie van kinderen en jongeren. 

 
2011 

 
De seniorendienst, cultuurdienst en jeugddienst organiseren 
samen tijdens de maand november het filmfestival “Briljante 
Films”. Tijdens het festival wordt er steeds een film 
geprogrammeerd speciaal voor kinderen en is er tevens 
aandacht voor de programmatie naar jongeren toe. 

(� € 1 250,00 + budget senioren en cultuur |� Jeugddienst, 
cultuurdienst en seniorendienst) 
 

De jeugddienst en cultuurdienst starten met de voorbereidin-
gen voor een nieuw cultureel project in de paasvakantie 2012. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en cultuurdienst) 
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In de programmatie van de Grabbelpas wordt er samengewerkt 
met verschillende socio-culturele verenigingen om activiteiten 
aan te bieden voor de kinderen. Ook de jeugddienst voorziet 
zelf een extra aanbod van workshops en eigen crea-ateliers 
voor de kinderen. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Een aantal korte workshops en initiaties binnen de 
jongerencultuur (ééndagsactiviteiten of korte lessenreeksen) 
worden georganiseerd voor jongeren. De uitwerking gebeurt 
door de jeugddienst en Kroenkel vzw (jeugdhuis en/of 
tienerwerking), waar de activiteiten ook kunnen plaatsvinden. 

(� € 750,00 |� Jeugddienst en Kroenkel vzw) 
 

 
2012 

 
De seniorendienst, cultuurdienst en jeugddienst organiseren 
samen tijdens de maand november het filmfestival “Briljante 
Films”. Tijdens het festival wordt er steeds een film 
geprogrammeerd speciaal voor kinderen en is er tevens 
aandacht voor de programmatie naar jongeren toe. 

(� € 1 250,00 + budget senioren en cultuur |� Jeugddienst, 
cultuurdienst en seniorendienst) 
 

De jeugddienst en cultuurdienst organiseren tijdens de 
paasvakantie een cultureel project voor kinderen en jongeren 
van 4 tot en met 26 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de jongerencultuur. 

(� € 2 500,00 + budget cultuur |� Jeugddienst en cultuurdienst) 
 

In de programmatie van de Grabbelpas wordt er samengewerkt 
met verschillende socio-culturele verenigingen om activiteiten 
aan te bieden voor de kinderen. Ook de jeugddienst voorziet 
zelf een extra aanbod van workshops en eigen crea-ateliers 
voor de kinderen. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Een aantal korte workshops en initiaties binnen de 
jongerencultuur (ééndagsactiviteiten of korte lessenreeksen) 
worden georganiseerd voor jongeren. De uitwerking gebeurt 
door de jeugddienst en Kroenkel vzw (jeugdhuis en/of 
tienerwerking), waar de activiteiten ook kunnen plaatsvinden. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst en Kroenkel vzw) 
 

 
2013 

 
De seniorendienst, cultuurdienst en jeugddienst organiseren 
samen tijdens de maand november het filmfestival “Briljante 
Films”. Tijdens het festival wordt er steeds een film 
geprogrammeerd speciaal voor kinderen en is er tevens 
aandacht voor de programmatie naar jongeren toe. 
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(� € 1 250,00 + budget senioren en cultuur |� Jeugddienst, 
cultuurdienst en seniorendienst) 
 

De jeugddienst, bibliotheek en cultuurdienst starten met de 
voorbereidingen voor een nieuw project tijdens de 
paasvakantie van 2014 waarbij ze zich vooral richten op 
kinderen van 4 tot 10 jaar. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, bibliotheek en cultuurdienst) 
 

In de programmatie van de Grabbelpas wordt er samengewerkt 
met verschillende socio-culturele verenigingen om activiteiten 
aan te bieden voor de kinderen. Ook de jeugddienst voorziet 
zelf een extra aanbod van workshops en eigen crea-ateliers 
voor de kinderen. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Een aantal korte workshops en initiaties binnen de 
jongerencultuur (ééndagsactiviteiten of korte lessenreeksen) 
worden georganiseerd voor jongeren. De uitwerking gebeurt 
door de jeugddienst en Kroenkel vzw (jeugdhuis en/of 
tienerwerking), waar de activiteiten ook kunnen plaatsvinden. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst en Kroenkel vzw) 
 

 
 
 
 
 

Doelstelling 29: Cultuur is toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. Het 
gemeentebestuur biedt voldoende zichtbare ruimte aan waar kinderen en 
jongeren kunst en cultuur kunnen beleven en creëren. 

 
2011 

 
Het aanbod voor kinderen en jongeren binnen de culturele 
centra in onze regio wordt bekend gemaakt via de jeugd-
website. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugddienst en jeugdraad organiseren een nieuw initiatief 
waarbij een uitstap voor jongeren aangeboden wordt naar een 
culturele voorstelling in een cultureel centrum of cultuurhuis. 
Dit wordt nadien geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 

(� € 2 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Tijdens de zomervakantie wordt een openluchtfilm 
geprogrammeerd die gratis toegankelijk is. Het initiatief wordt 
achteraf geëvalueerd. 

(� € 750,00 |� Jeugddienst, jeugdraad en cultuurraad) 
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2012 

 
De jeugddienst en cultuurdienst onderzoeken of er tijdens de 
gemeentelijke 11-juli –viering de mogelijkheid bestaat om in de 
namiddag een kinderoptreden te laten plaatsvinden en 
trachten dit aan te bieden. Bijkomend wordt er voor extra 
kinderanimatie gezorgd. 

(� € 3 500,00 |� Jeugddienst, cultuurdienst en cultuurraad) 
 

De jeugddienst en cultuurdienst starten de voorbereidingen 
voor een speciaal jongerenprogramma tijdens de Week van de 
Amateurkunsten (WAK) in 2013. Hierbij worden jonge 
amateurkunstenaars overtuigd om deel te nemen en worden 
jongeren gestimuleerd om deel te nemen aan het aanbod. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en cultuurdienst) 
 

Het aanbod voor kinderen en jongeren binnen de culturele 
centra in onze regio wordt bekend gemaakt via de 
jeugdwebsite. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugddienst en jeugdraad herhalen het initiatief waarbij 
een uitstap voor jongeren aangeboden wordt naar een 
culturele voorstelling in een cultureel centrum of cultuurhuis. 
Dit wordt nadien geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

 
2013 

 
Tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK) worden jonge 
amateurkunstenaars betrokken en speciaal in de kijker gezet. 
Er wordt aandacht gegeven aan beeldende kunsten, poëzie, 
muziek, toneel, … Er wordt een volledig programma uitgewerkt 
en jongeren worden extra gestimuleerd tot deelname aan het 
programma. 

(� € 1 500,00 |� Jeugddienst en cultuurdienst) 
 

Het aanbod voor kinderen en jongeren binnen de culturele 
centra in onze regio wordt bekend gemaakt via de 
jeugdwebsite. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Er wordt opnieuw een verenigingenmarktje georganiseerd door 
de jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst, seniorendienst en 
milieudienst (en de verschillende adviesraden). Er wordt 
gezorgd voor kinderanimatie en een gegroepeerd overzicht van 
het aanbod voor kinderen en jongeren. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst, 
seniorendienst, milieudienst en de adviesraden) 
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De jeugddienst en jeugdraad herhalen het initiatief waarbij 
een uitstap voor jongeren aangeboden wordt naar een 
culturele voorstelling in een cultureel centrum of cultuurhuis. 
Dit wordt nadien geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 

(� € 1 500,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

 
 

Doelstelling 30: De jeugddienst en bibliotheek werken samen rond games. 

 
2011 

 
De jeugddienst en bibliotheek werken samen een project of 
initiatief uit rond games (gamingcultuur). 

(� € 750,00 |� Jeugddienst en bibliotheek) 
 

 
2012 
2013 

 
Het project rond games wordt geëvalueerd en er wordt 
bekeken of er nog nieuwe initiatieven in de toekomst zullen 
volgen. 

(� budget nog niet gekend |� Jeugddienst en bibliotheek) 
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3.2.4 Jeugd gaat internationaal 

3.2.4.1 Analyse en besluiten 

Vanuit Vlaanderen, België en Europa bestaan er talrijke mogelijkheden en subsidie-
programma’s om te werken rond een internationaal luik binnen het jeugdbeleid en 
ook individuele jongeren kunnen hiervan gebruik maken. Binnen onze gemeente zijn 
deze mogelijkheden te beperkt gekend en zou er wel interesse zijn bij de opstart van 
een dergelijk initiatief. 
 
 

3.2.4.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 31: Nijlense jeugd gaat internationaal. 

 
2011 

 
De jeugdraad en jeugddienst organiseren een infobeurs of 
infoavond over de diverse mogelijkheden (en de bijhorende 
subsidiekanalen) om als jongere naar het buitenland te 
trekken. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad geeft een projectsubsidie aan de jeugdafdeling 
van Nijlen voor Hodora wanneer zij met jongeren een nieuwe 
ondersteuningsreis naar Roemenië ondernemen. 

(� € 300,00 |� Jeugdraad) 
 

 
2012 
2013 

 
Speelpleinwerking Boemerang onderzoekt de mogelijkheden om 
een internationaal project op te zetten. De animatoren vormen 
hierin de spilfiguren. Indien haalbaar, worden hiervoor de 
nodige acties ondernomen. 

(� budget nog niet gekend |� Jeugddienst en animatorenploeg) 
 

Binnen de jeugdraad wordt bekeken of er mogelijkheden zijn 
tot uitwisselingsprojecten, samenwerkingsverbanden met 
jongeren uit andere landen. 

(� budget nog niet gekend |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad geeft een projectsubsidie aan de jeugdafdeling 
van Nijlen voor Hodora wanneer zij met jongeren een nieuwe 
ondersteuningsreis naar Roemenië ondernemen. 

(� € 300,00 |� Jeugdraad) 
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3.3 Beleid op maat van jeugd 
3.3.1 Informatie en communicatie 

3.3.1.1 Analyse en besluiten 

De voorbije jaren werd er intensief gewerkt rond jeugdinformatie. Jongeren vinden 
hun informatie op websites maar wisselen onder vrienden ook heel wat informatie uit. 
Kinderen krijgen nog veel informatie van hun ouders bezorgd. De jeugddienst 
investeerde in een aparte jeugdwebsite die de komende jaren pas echt goed gebruikt 
zal worden en het informatiekanaal naar jongeren moet worden vanuit de gemeente. 
 
De bestaande informatieproducten van de jeugddienst worden positief beoordeeld. 
Wel blijkt dat de jeugddienst bij niet-georganiseerde kinderen en jongeren te 
ongekend is en een promocampagne dringt zich bijgevolg op. Bovendien is de 
jeugddienst weinig zichtbaar binnen het gemeentehuis en zijn de openingsuren niet 
echt geschikt voor de doelgroep jeugd. 
 
De JIP-infozuilen (op 3 locaties in de gemeente) worden minstens één keer per jaar 
aangevuld met nieuwe folders aangezien deze regelmatig meegenomen worden. 
 
In onze regio is het JAC van Mechelen actief met antenneposten in Heist-op-den-Berg 
en Lier. De werking is echter te weinig gekend en bovendien gaan jongeren vaak niet 
tot in de buurgemeenten (tenzij ze er naar school gaan); het principe van 
antenneposten werkt niet optimaal. Jongeren kunnen echter ook een afspraak maken 
met een JAC-medewerker en dit systeem wordt vaker toegepast maar is binnen onze 
gemeente nog te weinig gekend. 
 
 

3.3.1.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 32: De gemeente gebruikt verschillende informatiekanalen om 
kinderen en jongeren te informeren op maat van het doelpubliek. 

 
2011 

 
De jeugdgids wordt geüpdatet en opnieuw gedrukt. Nieuwe 
inwoners krijgen automatisch een exemplaar bezorgd en de 
gids wordt uitgedeeld aan de leerlingen van de eerste graad 
van de lagere scholen. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst) 
 

Andere verenigingen (sport, cultuur, milieu) met een 
jeugdwerking worden bekend gemaakt in de nieuwe editie van 
de jeugdgids en worden ook op de jeugdwebsite vermeld. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst) 
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Verschillende bestaande informatiekanalen (jeugdwebsite, 
website gemeente, informatieblad Gemeentekroniek, 
inforekken, de JIP-infozuilen, account jeugddienst op Facebook 
en Netlog, enz.) worden verder gebruikt om informatie te 
verspreiden. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst en informatiedienst) 
 

De nieuwe jeugdwebsite wordt met een grote promotie-
campagne in de kijker gezet. De jeugdwebsite wordt up-to-
date gehouden en moet een site zijn met allerlei correcte 
jeugdinformatie op diverse vlakken. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

Het goedgekeurde Jeugdbeleidsplan wordt gecommuniceerd via 
diverse kanalen naar het ruime doelpubliek. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
 

Vanuit de jeugdwebsite wordt er tweewekelijks een digitale 
nieuwsbrief verstuurd naar geïnteresseerde jongeren en 
inwoners met allerlei nieuwtjes en weetjes. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
 

 
2012 
2013 

 
De jeugdgids wordt geüpdatet en opnieuw gedrukt. Nieuwe 
inwoners krijgen automatisch een exemplaar bezorgd en de 
gids wordt uitgedeeld aan de leerlingen van de eerste graad 
van de lagere scholen. 

(� € 650,00 |� Jeugddienst) 
 

Verschillende bestaande informatiekanalen (jeugdwebsite, 
website gemeente, informatieblad Gemeentekroniek, 
inforekken, de JIP-infozuilen, account jeugddienst op Facebook 
en Netlog, enz.) worden verder gebruikt om informatie te 
verspreiden. De jeugdwebsite wordt up-to-date gehouden en 
moet een site zijn met allerlei correcte jeugdinformatie op 
diverse vlakken. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst en informatiedienst) 
 

Vanuit de jeugdwebsite wordt er tweewekelijks een digitale 
nieuwsbrief verstuurd naar geïnteresseerde jongeren en 
inwoners met allerlei nieuwtjes en weetjes. De jeugdwebsite 
wordt dagelijks up-to-date gehouden en moet een site zijn met 
allerlei correcte jeugdinformatie op diverse vlakken. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
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Doelstelling 33: Kinderen en jongeren kunnen op een centraal punt in de 
gemeente terecht om correcte informatie te vergaren. De jeugddienst en zijn 
activiteiten zijn bekend bij kinderen en jongeren en zijn vlot toegankelijk voor 
het doelpubliek. De jeugddienst kan jeugd de nodige inhoudelijke ondersteuning 
aanbieden en fungeert als een aanspreekpunt binnen het gemeentebestuur. 

 
2011 

 
De jeugddienst start een promotiecampagne om zichzelf 
bekender te maken bij kinderen en jongeren in de gemeente. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst verzorgt enkele keren per jaar bezoeken van 
klassen uit het lagere en secundaire onderwijs aan het 
gemeentehuis, de jeugddienst en jeugdhuis. Hierbij wordt de 
jeugddienst extra in de kijker gezet. 

(� € 200,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst zorgt dat de dienst beter zichtbaar is binnen de 
verschillende gemeentediensten op het gemeentehuis. Tevens 
worden de mogelijkheden onderzocht om andere openingsuren 
te hanteren. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en gemeentebestuur) 
 

 
2012 

 
De jeugddienst verzorgt enkele keren per jaar bezoeken van 
klassen uit het lagere en secundaire onderwijs aan het 
gemeentehuis, de jeugddienst en jeugdhuis. Hierbij wordt de 
jeugddienst extra in de kijker gezet. 

(� € 200,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst evalueert de eigen werking en houdt rekening 
met de besluiten die hieruit volgen. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en gemeentebestuur) 
 

 
2013 

 
De jeugddienst verzorgt enkele keren per jaar bezoeken van 
klassen uit het lagere en secundaire onderwijs aan het 
gemeentehuis, de jeugddienst en jeugdhuis. Hierbij wordt de 
jeugddienst extra in de kijker gezet. 

(� € 200,00 |� Jeugddienst) 
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Doelstelling 34: De werking van het JAC is gekend bij jongeren en zij maken hier 
gebruik van voor hulpverlening en informatieverlening. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De werking van het JAC wordt bekend gemaakt aan leerlingen 
van het derde middelbaar in beide secundaire scholen. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst en JAC Mechelen promoten de werkwijze “op 
afspraak bij het JAC” bij jongeren in onze gemeente. Indien 
nodig stellen we voor deze afspraken een ruimte ter 
beschikking. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en JAC Mechelen) 
 

 

Doelstelling 35: Kinderen en jongeren worden gesensibiliseerd over actuele 
thema’s. 

 
2011 
2012 
2013 

 
De jeugddienst en jeugdraad werken een initiatief of 
sensibiliseringsactie uit over een actueel thema 
(afvalpreventie, milieu, drugs, roken, rondhangen, vandalisme, 
gezondheid, geluidshinder, …). 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

 
 
 

3.3.2 Interactief bestuur 

3.3.2.1 Analyse en besluiten 

De werking van de jeugdraad is vooral bij de jeugdwerkinitiatieven bekend. 
Individuele jongeren kennen deze adviesraad niet zo goed maar het is ook niet zeker 
of zij interesse hebben voor de jeugdraad. De jeugdraad draait goed; jeugdraadsleden 
appreciëren vooral het overleg, het uitwerken van nieuwe initiatieven en de 
betrokkenheid bij bepaalde dossiers. Agendapunten over het Jeugdbeleidsplan 
worden niet door iedereen even graag gevolgd dus hier zoeken we best naar een 
ludiekere manier van toelichten of bespreken. 
 
Kinderen en jongeren vinden het belangrijk dat er naar hun mening gevraagd worden 
en dat er dan ook rekening mee gehouden kan worden. In zekere zin kunnen jongeren 
hun mening kenbaar maken via de jeugdraad. Voor kinderen bestaat dergelijk overleg 
of inspraakorgaan niet. 
 
Voor dit Jeugdbeleidsplan werden talrijke inspraakacties georganiseerd. Het is 
belangrijk dat kinderen en jongeren hun gedacht over bepaalde zaken kunnen zeggen 
en dat hier in het beleid rekening mee gehouden kan worden. 
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3.3.2.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 36: Kinderen en jongeren moeten door de gemeente betrokken 
worden bij beslissingen die een invloed hebben op hun leefomgeving. Het 
gemeentebestuur dient hen om advies te vragen en houdt er rekening mee. 
Kinderen hebben recht op inspraak in het gemeentelijke beleid en kunnen hun 
stem laten horen via een gemeentelijke kinderraad. 

 
2011 

 
Een kinderraad wordt opgericht voor de duur van één 
schooljaar (2011-2012) met 2 vertegenwoordigers van elke 
lagere school. De kinderraad komt 4 maal per schooljaar samen 
en werkt rond een aantal zelfgekozen projecten. Tevens kan 
het gemeentebestuur advies vragen over bepaalde punten. 

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Het gemeentebestuur vraagt de jeugdraad steeds om advies 
betreffende alle projecten en beleidskeuzes die ze neemt 
waarbij de belangen van kinderen, jongeren en/of jeugdwerk-
initiatieven verbonden zijn. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 
2012 

 
In het voorjaar wordt de werking van de huidige kinderraad 
geëvalueerd en wordt bekeken of een nieuw werkjaar 
opgestart zal worden (tijdens het schooljaar 2012-2013). 
Het voorziene budget wordt eveneens geëvalueerd. 

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Het gemeentebestuur vraagt de jeugdraad steeds om advies 
betreffende alle projecten en beleidskeuzes die ze neemt 
waarbij de belangen van kinderen, jongeren en/of jeugdwerk-
initiatieven verbonden zijn. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 
2013 

 
In het voorjaar wordt de werking van de huidige kinderraad 
geëvalueerd en wordt bekeken of een nieuw werkjaar 
opgestart zal worden (tijdens het schooljaar 2013-2014). Het 
voorziene budget wordt eveneens geëvalueerd. 

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Het gemeentebestuur vraagt de jeugdraad steeds om advies 
betreffende alle projecten en beleidskeuzes die ze neemt 
waarbij de belangen van kinderen, jongeren en/of jeugdwerk-
initiatieven verbonden zijn. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
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Doelstelling 37: De jeugdraad blijft een belangrijk inspraakorgaan – de informatie-
stroom naar de jeugdraad toe moet vlot verlopen en de informatiestroom vanuit 
de jeugdraad naar kinderen en jongeren toe ook. Verschillende inspraakkanalen 
worden gebruikt om de stem van kinderen en jongeren ook te laten horen. 

 
2011 

 
Een nieuwe editie van de Open Jeugdraad wordt georganiseerd 
en deze staat in het teken van “Fuiven”. Organisatoren, dj’s, 
veiligheidsdiensten en jongeren worden op deze bijeenkomst 
uitgenodigd. In discussiegroepjes wordt fuiven in Nijlen onder 
de loep genomen. De besluiten worden overgemaakt aan het 
gemeentebestuur die deze bespreken en nagaan welke acties 
er eventueel ondernomen kunnen worden. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad laat een nieuw gadget maken om zichzelf nog 
beter bekend te maken. Deze gadgets worden verspreid op 
activiteiten van de jeugdraad bij de deelnemers. 

(� € 500,00 |� Jeugdraad) 
 

De jeugdraad communiceert allerlei informatie, adviezen en 
beslissingen via de jeugdwebsite en het gemeentelijke 
informatieblad ‘Gemeentekroniek’. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad) 
 

De jeugdraad neemt deel aan het jaarlijkse overleg tussen de 
verschillende gemeentelijke adviesraden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdraad en andere adviesraden) 
 

Kinderen en jongeren kunnen via een meldingsformulier op de 
website problemen en suggesties aankaarten bij de jeugdraad, 
jeugddienst en het gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad organiseert jaarlijks een bevraging bij een 
specifieke doelgroep over een bepaald thema of onderwerp dat 
prioritair is (meest bruikbaar). 

(� € 250,00 |� Jeugdraad) 
 

 
2012 

 
Een nieuwe editie van de Open Jeugdraad wordt georganiseerd 
en deze staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Jongeren kunnen in discussiegroepjes het gemeentelijk beleid 
onder de loep nemen. De besluiten worden gebruikt voor een 
debatavond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad communiceert allerlei informatie, adviezen en 
beslissingen via de jeugdwebsite en het gemeentelijke 
informatieblad ‘Gemeentekroniek’. 
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(� € 0,00 |� Jeugdraad) 
 

De jeugdraad neemt deel aan het jaarlijkse overleg tussen de 
verschillende gemeentelijke adviesraden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdraad en andere adviesraden) 
 

Kinderen en jongeren kunnen via een meldingsformulier op de 
website problemen en suggesties aankaarten bij de jeugdraad, 
jeugddienst en het gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad organiseert een verkiezingsdebat met de lokale 
politieke partijen, in het teken van jeugdbeleid en jeugdwerk-
beleid. De jeugdraad maakt dan ook duidelijke verwachtingen 
over aan de politieke partijen met het oog op de vorming van 
een nieuwe beleidsploeg en beleidsnota. 

(� € 300,00 |� Jeugdraad) 
 

De jeugdraad organiseert jaarlijks een bevraging bij een 
specifieke doelgroep over een bepaald thema of onderwerp dat 
prioritair is (meest bruikbaar). 

(� € 250,00 |� Jeugdraad) 
 

 
2013 

 
Een nieuwe editie van de Open Jeugdraad wordt georganiseerd 
in het teken van de nieuwe beleidsplanning. De thema’s die 
aan bod komen, worden vooraf bepaald op de jeugdraad. De 
besluiten worden gebruikt in het kader van het nieuwe 
Jeugdbeleidsplan of de gemeentelijke beleidsnota. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad communiceert allerlei informatie, adviezen en 
beslissingen via de jeugdwebsite en het gemeentelijke 
informatieblad ‘Gemeentekroniek’. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad) 
 

De jeugdraad neemt deel aan het jaarlijkse overleg tussen de 
verschillende gemeentelijke adviesraden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, jeugdraad en andere adviesraden) 
 

Kinderen en jongeren kunnen via een meldingsformulier op de 
website problemen en suggesties aankaarten bij de jeugdraad, 
jeugddienst en het gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

De jeugdraad organiseert jaarlijks een bevraging bij een 
specifieke doelgroep over een bepaald thema of onderwerp dat 
prioritair is (meest bruikbaar). 

(� € 250,00 |� Jeugdraad) 
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3.3.3 Diversiteit en jeugdwelzijn 

3.3.3.1 Analyse en besluiten 

Het project ideebudget werd in 2010 opgestart en zal de komende jaren geëvalueerd 
moeten worden zodat we kunnen nagaan of dergelijk initiatief haalbaar blijft en een 
meerwaarde kan zijn binnen het jeugdbeleid. 
 
De jeugddienst stapt regelmatig in op oproepen van initiatieven of organisaties die 
bepaalde acties organiseren, bepaalde thema’s in de kijker zetten, bepaalde 
oproepen lanceren. Dit zorgt er voor dat de Nijlense jeugd betrokken is bij diverse 
thema’s en projecten. 
 
De inspanningen die geleverd worden vanuit de jeugddienst en Arktos vzw naar 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zijn erg belangrijk. 
 
 

3.3.3.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 38: Nieuwe jeugdwerkvormen en projecten van of voor kinderen 
en/of jongeren worden gestimuleerd door het gemeentebestuur. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Het project rond ideebudget wordt geëvalueerd en de 
jeugdraad bekijkt of dit initiatief herhaald kan worden. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst en jeugdraad) 
 

Projectoproepen en initiatieven van bovenlokale organisaties 
en instellingen worden door de jeugddienst steeds bekeken. In 
overleg kan beslist worden dat deze navolging krijgen binnen 
onze gemeente. 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst) 
 

Nieuwe jeugdwerkvormen of projecten kunnen rekenen op 
ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. Elk dossier wordt 
afzonderlijk bekeken en daarbij wordt nagegaan wat de 
ondersteuning precies kan inhouden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en gemeentebestuur) 
 

 

Doelstelling 39: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen gebruik 
maken van doelgroepspecifieke projecten. 

 
2011 
2012 
2013 

 
Zie doelstelling 6, 7 en 8 – vooraan in dit Jeugdbeleidsplan! 
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Legende: 
 

� Uitgaven die in aanmerking kunnen komen voor subsidies die we krijgen van de 
Vlaamse Gemeenschap voor de prioriteit Jeugdcultuur. 
 

� Uitgaven die in aanmerking kunnen komen voor subsidies die we krijgen van de 
Vlaamse Gemeenschap voor de prioriteit Brandveiligheid. 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/122/48 
Vergoeding voor andere prestaties 

€ 15 593,12 € 20 000,00 € 21 250,00 € 29 200,00 € 25 700,00 

Gewone werkingsmiddelen voor de organisatie van de Speelpleinwerking, Grabbelpas 
en Kleuterwerking (vergoedingen monitoren), programmatie voor de vakantie-
werkingen, optredens, enz. 

 
€ 14 000,00 

 
€ 14 500,00 

 
€ 15 000,00 

- Doelstelling 4 + 9 – Vorming voor gemeentelijke animatoren en 
vormingsmoment regio Arktos - Speelbus 

€ 600,00 € 600,00 € 600,00 

- Doelstelling 5 – Ontmoetingsnamiddag jeugdwerk met workshops en vorming € 500,00 € 0,00 € 500,00 

- Doelstelling 5 – Workshop of spreker tijdens de jeugdraad € 0,00 € 250,00 € 0,00 

- Doelstelling 9 – Extra animatoren voor de begeleiding van kinderen met een 
beperking bij de vakantiewerkingen 

€ 650,00 € 650,00 € 650,00 

- Doelstelling 16 – Uitbreiding Speelpleinwerking Boemerang met een week € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 

- Doelstelling 16 – Uitbreiding Kleuterwerking naar krokusvakantie € 0,00 € 200,00 € 200,00 

- Doelstelling 23 – Organisatie muziekfestival Jour Tibour � € 3 000,00 � € 3 500,00 �€ 4 000,00 

- Doelstelling 25 – Organisatie filmfestival “Briljante Films” � € 750,00 � € 750,00 � € 750,00 

- Doelstelling 25 – Cultuur binnen het Grabbelpasaanbod � € 1 000,00 � € 1 000,00 �€ 1 000,00 

- Doelstelling 25 – Aanbod workshops jeugdcultuur (i.s.m. Kroenkel vzw) � € 750,00 � € 1 000,00 �€ 1 000,00 

- Doelstelling 25 – Cultureel project paasvakantie (i.s.m. cultuurdienst) € 0,00 � € 1 250,00 € 0,00 

- Doelstelling 26 – Muziekoptreden voor kinderen tijdens 11 juli –viering € 0,00 � € 3 500,00 € 0,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/123/02 
Kantoorbehoeften 

€ 622,84 € 1 500,00 € 2 050,00 € 1 250,00 € 1 250,00 

Gewone werkingsmiddelen voor de kleine uitgaven van de jeugddienst en jeugdraad, 
ondersteuning van de jeugdraad, aankoop van brochures, gratis vuilniszakken voor 
het jeugdwerk, hosting website, aankoop publicaties, enz. 

 
€ 750,00 

 
€ 750,00 

 
€ 750,00 

- Doelstelling 21 + 33 – Organisatie Open Jeugdraad € 250,00 € 250,00 € 250,00 

- Doelstelling 28 – Infoavond of infobeurs over Jeugd Internationaal � € 300,00 € 0,00 € 0,00 

- Doelstelling 33 – Nieuw gadget Jeugdraad € 500,00 € 0,00 € 0,00 

- Doelstelling 33 – Bevraging of inspraakactie jeugdraad en jeugddienst € 250,00 € 250,00 € 250,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/123/48 
Andere administratiekosten 

€ 963,81 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 

Gewone werkingsmiddelen voor allerlei lidgelden en bijdragen van de jeugddienst bij 
VVJ (Vlaamse Vereniging Jeugddiensten –en Consulenten), VDS (Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerking), Stap (Grabbelpas), abonnement Formaat, enz. 

 
€ 1 500,00 

 
€ 1 500,00 

 
€ 1 500,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/124/02 
Technische benodigdheden voor rechtstreekse 
gebruik 

€ 28 085,79 € 42 500,00 € 45 200,00 € 45 350,00 € 45 700,00 

Gewone werkingsmiddelen voor de materialen en bussen van de vakantiewerkingen 
(Grabbelpas, Speelpleinwerking en Kleuterwerking), voor samenwerkingsprojecten 
met andere diensten, voor aankoop van materialen, voor de huur van lokalen en de 
aankoop van drankjes en hapjes voor de vakantiewerkingen, enz. 

 
€ 16 000,00 

 
€ 16 000,00 

 
€ 16 000,00 

- Doelstelling 10 – Uitbreidingen uitleendienst jeugddienst (circuskoffer) en 
promoactie 

€ 250,00 € 100,00 € 0,00 

- Doelstelling 11 – Organisatie Dag van de Jeugdbeweging € 650,00 € 650,00 € 650,00 

- Doelstelling 11 – Organisatie nieuw concept ter vervanging van Speelhappening € 0,00 € 2 500,00 € 2 500,00 

- Doelstelling 12 – Organisatie Avond van het Jeugdwerk € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 

- Doelstelling 12 – Bedanking vrijwilligers jeugddienst – vakantiewerkingen en 
diverse initiatieven 

€ 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 

- Doelstelling 15 en 16 – Sportaanbod (winter) binnen de Grabbelpas € 750,00 € 750,00 € 750,00 

- Doelstelling 16 – Samenwerking Grabbelpas & Speelpleinwerking Boemerang € 250,00 € 250,00 € 250,00 

- Doelstelling 18 – Promotie Speelpleinwerking Boemerang € 500,00 € 500,00 € 500,00 

- Doelstelling 19 – Speelstraten – opmaak folder en speelkoffer € 1 000,00 € 250,00 € 250,00 

- Doelstelling 19 – Organisatie Buitenspeeldag € 600,00 € 600,00 € 600,00 

- Doelstelling 19 – Peter –en metersysteem speelpleintjes € 0,00 € 250,00 € 250,00 

- Doelstelling 20 – Initiatief rond verkeersveiligheid (jeugdraad) € 500,00 € 500,00 € 500,00 

- Doelstelling 21 – Initiatief rond fuiven (jeugdraad) € 500,00 € 500,00 € 500,00 
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- Doelstelling 23 – Organisatie muziekfestival Jour Tibour � € 10 000,00 �€ 10 000,00 �€ 10 000,00 

- Doelstelling 25 – Organisatie filmfestival “Briljante Films” � € 500,00 � € 500,00 � € 500,00 

- Doelstelling 25 – Cultureel project paasvakantie (i.s.m. cultuurdienst) € 0,00 � € 1 250,00 € 0,00 

- Doelstelling 26 – Organisatie openluchtfilm � € 750,00 € 0,00 € 0,00 

- Doelstelling 26 – Week van Amateurkunsten in het teken van jeugdcultuur € 0,00 € 0,00 � € 1 500,00 

- Doelstelling 26 – Organisatie verenigingenmarktje € 0,00 € 0,00 € 500,00 

- Doelstelling 27 – Project rond gamen (i.s.m. de bibliotheek) � € 750,00 € 0,00 € 0,00 

- Doelstelling 29 – Updaten jeugdgids € 650,00 € 650,00 € 650,00 

- Doelstelling 29 – Informatieproducten, jeugdwebsite en promotie, nieuwsbrief € 1 100,00 € 600,00 € 600,00 

- Doelstelling 29 – Promotie en bekendmaking nieuw Jeugdbeleidsplan € 500,00 € 0,00 € 0,00 

- Doelstelling 30 – Promotie jeugddienst Nijlen € 950,00 € 200,00 € 200,00 

- Doelstelling 31 – Bekendmaking werking JAC en hulp op aanvraag € 250,00 € 250,00 € 250,00 

- Doelstelling 32 – Oprichting en werking van kinderraad € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 

- Doelstelling 33 – Organisatie verkiezingsdebat (jeugdraad) € 0,00 € 300,00 € 0,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/124/06 
Prestaties van derden, eigen aan de functie 

€ 25 401,74 € 22 000,00 € 27 750,00 € 22 550,00 € 22 750,00 

Gewone werkingsmiddelen voor de huur van infrastructuur voor de 
vakantiewerkingen, workshops, busvervoer met bus oudercomité, enz. 

 
€ 5 000,00 

 
€ 5 000,00 

 
€ 5 000,00 

- Doelstelling 1 – Materialen of toelage bij realisatie acties na energiescan bij de 
jeugdwerkinitiatieven. 

€ 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 

- Doelstelling 1 – Controle van gasleidingen of elektriciteit in de lokalen van de 
jeugdwerkinitiatieven. € 0,00 € 0,00 � € 3 000,00 

- Doelstelling 2 – Vernieuwing plafond jeugdhuis Kroenkel (brandveiligheid) + 
brandveiligheid algemeen in het jeugdhuis 

� € 3 000,00 � € 1 000,00 € 0,00 

- Doelstelling 5 – Opleiding EHBO voor het jeugdwerk € 100,00 € 100,00 € 100,00 

- Doelstelling 5 – Vorming voor Nijlense verenigingen € 250,00 € 250,00 € 250,00 

- Doelstelling 5 – Vorming en praktijkoefening blustechnieken € 0,00 � € 300,00 € 0,00 

- Doelstelling 10 – Subsidies Onderhoud groene ruimte (jeugdwerk) € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 

- Doelstelling 10 – Subsidies Jeugdkampvervoer (jeugdwerk) € 8 250,00 € 8 250,00 € 8 250,00 

- Doelstelling 10 – Sportwaardebon voor alle jeugdwerkinitiatieven € 400,00 € 400,00 € 400,00 

- Doelstelling 12 – Organisatie animatorenactiviteiten (o.a. planningsweekend) € 750,00 € 750,00 € 750,00 

- Doelstelling 14 – Aanpassingen materiaalruimte jeugddienst € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 

- Doelstelling 26 – Cultuuraanbod voor de jeugd (i.s.m. Jeugdraad) � € 2 000,00 � € 1 000,00 �€ 1 500,00 

- Doelstelling 34 – Concept ideebudget € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/124/08 
Verzekeringen – burgerlijke aansprakelijkheid 

€ 2 239,42 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 

Gewone werkingsmiddelen voor de verzekeringen van de verschillende 
vakantiewerkingen en initiatieven die door de jeugddienst en jeugdraad 
georganiseerd worden. 

€ 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 

 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/332/02 
Subsidies aan instellingen 

€ 40 600,00 € 41 000,00 € 42 000,00 € 44 000,00 € 42 000,00 

Jaarsubsidies 
Subsidies kadervorming (doelstelling 4) 
Kampsubsidies 
Projectsubsidies 
Infrastructuursubsidies jeugdwerk (doelstelling 1) 
Subsidies brandveiligheid (doelstelling 1) 
Bijkomende werkingstoelage 

€ 5 100,00 
€ 3 400,00 
€ 6 800,00 

€ 10 200,00 
€ 8 500,00 

� € 8 000,00 
overschotregeling 

€ 5 100,00 
€ 3 400,00 
€ 6 800,00 

€ 10 200,00 
€ 8 500,00 

�€ 10 000,00 
overschotregeling 

€ 5 100,00 
€ 3 400,00 
€ 6 800,00 

€ 10 200,00 
€ 8 500,00 

� € 8 000,00 
overschotregeling 

 
* Al deze subsidies komen in aanmerking als subsidiabele uitgaven. Wanneer we hier de uitgaven voor de prioriteiten jeugdcultuur en brandveiligheid (al mee in 
dit overzicht) bijtellen + de werkingskosten van de gemeentelijke vakantiewerkingen komen we aan een bedrag dat ruimschoots de subsidie van de Vlaamse 
Gemeenschap overschrijdt. De gemeente Nijlen heeft dus meer dan voldoende subsidiabele uitgaven. 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/02/332/02 
Subsidies aan Arktos vzw 

€ 22,034,42 € 20 235,00 
€ 13 460,00 
+ budget Move It! 

€ 13 460,00 
+ budget Move It! 

€ 13 460,00 
+ budget Move It! 

(doelstelling 6, 7, 8 en 35 – samenwerking Arktos vzw – jaarlijkse bijdrage Gemeente Nijlen) 
 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/744/51 
Aankoop speeltoestellen 

€ 99 946,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 

 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2009 2010 2011 2012 2013 

930/332/02 
Infrastructuursubsidies verenigingen 

€ 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 

(infrastructuursubsidies voor alle Nijlense verenigingen met een eigen lokaal) 
 
 
+ onkosten voor vorming personeel, personeelsonkosten, gewone werkingskosten gemeente 
� Deze cijfers zitten mee opgenomen in de algemene budgetten van de gemeentelijke begroting. 
� Deze bedragen bevatten alle kosten, niet enkel jeugd. Daarom worden deze niet mee opgenomen in dit plan. 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

ONTVANGSTEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/161/01 
Prestaties (ontvangsten) 

(ontvangsten van Speelpleinwerking, Grabbelpas, 
Kleuterwerking, inkomsten activiteiten jeugddienst) 

€ 7 610,10 € 5 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 

 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

ONTVANGSTEN 2009 2010 2011 2012 2013 

761/465/01 
Subsidies hogere overheid 

(subsidies Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering 
van het Jeugdbeleidsplan) 

€ 52 690,94 € 51 750,00 € 51 750,00 € 51 750,00 € 51 750,00 
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5 Bijlagen 

 
� Schrijven van het schepencollege aan de jeugdraad omtrent het ontwerp 
 
� Advies Vlaamse Overheid over het ontwerp Jeugdbeleidsplan 2011-2013 
 
� Advies Jeugdraad over het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 
 
� Goedkeuring Gemeenteraad van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 
 
� Goedkeuring Vlaamse Gemeenschap van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 


