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Dankwoord 
 
Het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het 
enthousiasme en de medewerking van verschillende personen. 
 

In het bijzonder: 
Stuurgroep Jeugdbeleidsplan 2008-2010: 
 

 

 

Vaste medewerkers: 
 

Crauwels Tine, Elst Anne, Gorrens Dieter, 
Gouweloose Andries, Henderickx Rob, 
Izenborghs Donate, Jacobs Siemon, Kenens Simon, 
Meeusen Peter en Wittockx Hans 
 
Losse medewerkers: 
 

Ceulemans Kris, Fransen Maarten, Nelissen Lieselot, 
Sels Kris en Steel Sara. 
 
Jeugdconsulent: Melis Gunther 
 
Schepen van Jeugd: Verelst Carrie 
 

 
Commissie Jeugdbeleid: 
 

(Bierinckx Nick), De Rademaeker Marleen, Dom Bart, Era Erica, Heylen Ferdi, 
Leemans Annick, Van Bouwel Liesbeth, Van Camp Inge, Van Goubergen René, 

Van Olmen Griet, Verbeeck Paul, Verelst Carrie en Verelst Leo 
 
Alle deelnemers aan onze bevragingen en inspraakrondes: 
 

OCMW Nijlen, Arktos vzw, De Roos, Welzijnsschakels, Politie Berlaar-Nijlen, 
de volwassen begeleiders van de jeugdwerkinitiatieven, 

afgevaardigden van de onderwijsinstellingen, ouders, Brandweer Nijlen 
 
… en verder: 
 
alle jeugdwerkinitiatieven uit Kessel, Bevel en Nijlen, 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 voorbije jaren werd er in onze gemeente op vlak van jeugdbeleid en 
jeugdwerkbeleid al heel wat gerealiseerd. Jeugd is een grote belangrijke doelgroep 
met specifieke noden en behoeften die voortdurend veranderen. 
Blijven voldoen aan deze veranderlijke noden en behoeften is onze opdracht en kan 
enkel door er op gepaste wijze op in te spelen. 
Participatie en inspraak zijn dan ook dé belangrijkste factoren die voorafgegaan zijn 
aan de opmaak van dit Jeugdbeleidsplan. 
 
De gemeente vindt het belangrijk om de jeugd van kindsbeen af een plaats te geven 
binnen de Nijlense gemeenschap. Kinderen en jongeren moeten met al hun fantasie 
betrokken worden bij het jeugdbeleid. Om dit te verwezenlijken willen we de 
komende jaren heel wat realiseren. De doelstellingen en acties hieromtrent vindt u 
terug in dit Jeugdbeleidsplan. 
 
Speciale aandacht en extra inspanningen gaan naar ondersteuning en infrastructuur. 
Werk maken van een ambitieus jeugd(werk)beleid en streven naar een beleid waarin 
elk kind en elke jongere zich terugvindt vraagt veel tijd en energie. Het staat of valt 
dan ook met een goedwerkende en goed uitgebouwde jeugddienst. 
Een personele uitbreiding van deze dienst kan hiertoe bijdragen en zal zorgen voor 
een nog betere ondersteuning van onze Nijlense jeugd. 
Kinderen en jongeren hebben nood aan infrastructuur, één centrale plek waar zij zich 
ten volle kunnen ontplooien, zowel op vlak van informatie, als ontmoeting, als 
ontspanning, als …  
Een vrijetijdscentrum, waarin voldoende ruimte voorzien wordt voor jeugd, is een 
repetitieve vraag van kinderen en jongeren uit onze gemeente. Graag willen wij als 
bestuur in dit plan een eerste aanzet geven om op termijn een duidelijke visie en 
planning over een vrijetijdscentrum te ontwikkelen. 
 
Mijn oprechte dank gaat uit naar iedereen die mee aan de kar heeft getrokken, zijn 
zeg heeft gedaan of noden heeft gesignaleerd. 
Ik nodig jullie graag uit om ook de komende jaren mee te werken aan een gemeente 
waar kinderen en jongeren zich écht thuis voelen! 
 
Een beleidsplan is een eindproduct van een voorbereidend proces. Maar het is vooral 
de vertrekbasis voor actief handelen, veranderen én verbeteren. 
 
Ik hoop dat dit Jeugdbeleidsplan u kan boeien en dat u samen met ons deze visies en 
ambities ondersteunt. 
 
Veel leesplezier! 
 
Carrie Verelst 
Schepen van Jeugd 
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Inleiding 

 
Een nieuw Jeugdbeleidsplan… deze keer geen Jeugdwerkbeleidsplan meer maar 
voortaan een plan waarin JEUGDBELEID en JEUGDWERKBELEID als twee aparte delen 
behandeld worden. Twee aparte delen die toch in elkaar overlopen met elk eigen 
accenten die toch nauw met elkaar verbonden zijn. 
 
Een nieuw Jeugdbeleidsplan… geen eenvoudige klus om klaren. Een driejarig plan dat 
moet voldoen aan de noden en behoeften van ALLE kinderen en jongeren uit Nijlen. 
Inspraak stond dan ook opnieuw centraal zodat DE JEUGD haar zegje kon doen over 
het huidige beleid en over de visie naar de toekomst toe. Bovendien verzochten we 
ook tal van deskundigen om hun mening kenbaar te maken. 
 
Een nieuw Jeugdbeleidsplan… tal van meningen en ideeën maar toch een rode draad 
binnen de vaststellingen van onze verschillende onderzoeken. Een DUIDELIJKE VISIE 
kon opgesteld worden zodat dit plan GEREALISEERD kan worden en een verdere basis 
mag vormen voor de komende beleidsjaren. 
 
Een nieuw Jeugdbeleidsplan… zweten en zwoegen hebben we gedaan. Als 
jeugdconsulent een PLAN SCHRIJVEN tussen alle andere ‘gewone’ taken door… Geen 
sinecure als je weet dat er een gans jaar druk gewerkt wordt op de jeugddienst; 
vanaf begin september tot eind augustus vliegen we er telkens weer helemaal in. 
 
Een nieuw Jeugdbeleidsplan… kunnen rekenen op de hulp en medewerking van een 
enthousiaste stuurgroep; jongeren die mee willen bouwen aan een DEGELIJK en 
BREED GEDRAGEN jeugdbeleid voor hun gemeente. 
 
Een nieuw Jeugdbeleidsplan… met speciale aandacht voor JEUGDINFORMATIE en 
JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR, twee prioriteiten vanuit de Vlaamse Gemeenschap 
opgelegd. Bovendien klemtonen op DIVERSITEIT en COMMUNICATIEVE PLANNING. 
 
Een nieuw Jeugdbeleidsplan… het gemeentebestuur heeft de komende jaren weer tal 
van UITDAGINGEN om aan te gaan en kan mooie DOELSTELLINGEN realiseren zodat het 
Nijlense jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid SPRINGLEVEND en AMBITIEUS kan blijven. 
 
Namens de Stuurgroep Jeugdbeleidsplan 2008-2010: 
 
Gunther Melis 
Jeugdconsulent 
Jeugddienst Nijlen 
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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 
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1 Een blik op jeugdbeleid in Nijlen 
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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 20 864 inwoners (cijfers 2006), waarvan 10 363 mannen zijn en 10 501 
vrouwen zijn. De jeugd (0-25 jaar) telt 5 676 inwoners (of 27,20 %). Tegenover 2003 
zijn deze cijfers beiden lichtjes gestegen. Het aantal niet-Belgen in de gemeente 
Nijlen bedraagt 236 (of 1,13 %). 
 
Nijlen heeft een gemeenteraad (27 zetels) met een meerderheid van CD&V (11 zetels) 
en Nijlen & U (5 zetels). De oppositie wordt gevormd door Vlaams Belang (5 zetels), 
Sp.a (2 zetels), Groen! (2 zetels), Open VLD (1 zetel) en N-VA (1 zetel). 
 

1.1.2 Jeugddienst Nijlen 

De Jeugddienst van Nijlen is gesitueerd in het gemeentehuis (op de eerste verdieping) 
en vormt samen met de diensten Onderwijs, Senioren, Cultuur en het secretariaat 
voor Ontwikkelingssamenwerking de dienst Welzijnszaken. 
 
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 enige personeelslid van de jeugddienst en is tevens 
verantwoordelijk voor het secretariaat van Ontwikkelingssamenwerking. 
 

1.1.3 Jeugdbeleid en jeugdwerk in Nijlen 

Schepen van Jeugd: Carrie Verelst (CD&V) 
Oude Bevelsesteenweg 24 – 2560 Kessel 

 
Voorzitter Jeugdraad:  Simon Kenens  

Hazenpad 13 – 2560 Nijlen 
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Nijlen schrijft reeds voor de zesde maal een beleidsplan waarin aandacht is voor het 
jeugd- en jeugdwerkbeleid van de gemeente. 
 
In dit plan wordt er mee gestreefd naar de prioriteiten jeugdinformatie en 
jeugdwerkinfrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap voorop gesteld heeft. Ook 
diversiteit en interactief bestuur worden 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 (12-25 –jarigen): 3 
 (KAJ Kessel, KAJ Nijlen, Natuur & Wetenschap Nijlen en Kessel) 
 

 - Jeugdhuizen:     1 
 (Jeugdhuis Kroenkel) 
 

 - Tienerwerkingen (13-16 –jarigen):  2 
 (Tienerwerking De Joeng, Plussers Kessel) 
 

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

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

1.1.4 Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 naar Jeugdbeleidsplan 2008-2010 

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

De vergaderingen vonden plaats op: 
 

- 24 mei 2006 
- 8 november 2006 
- 14 december 2006 
- 24 februari 2007 
- 24 maart 2007 
- 3 mei 2007 
- 23 mei 2007 
- 4 juli 2007 
- 23 oktober 2007 
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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 jeugraad: 
 

- 1 december 2006: voorstelling nieuw decreet en stuurgroep 
- 5 januari 2007: bepalen prioriteiten voor het nieuwe plan 
- 2 maart 2007: stand van zaken 
- 6 april 2007: stand van zaken en bespreking prioriteiten 
- 6 juli 2007: alle doelstellingen worden toegelicht en besproken 
- 2 november 2007: ontwerp Jeugdbeleidsplan wordt voorgelegd 

 
Een heleboel 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: 
 

 Groepsgesprekken met deskundigen 
 

o Volwassen begeleiders Jeugdwerk: 5 december 2006 
(volwassen begeleiders van de jeugdwerkinitiatieven) 

o Maatschappelijk Werk: 1 februari 2007 
(vertegenwoordigers OCMW, Welzijnsschakels, Politie Berlaar-Nijlen, 
Brandweer Nijlen, De Roos, Arktos vzw) 

o Onderwijs en ouders: 15 februari 2007 
(vertegenwoordigers van het onderwijs en enkele ouders) 

o Jeugdwerk: 20 februari 2007 
(hoofdverantwoordelijken uit het jeugdwerk) 

 
 Commissie Jeugdbeleid 
 

 Een gemeentelijke commissie met vertegenwoordiging van alle partijen werd 
 samengesteld. Deze commissie kwam enkele keren samen om de opmaak van 
 het Jeugdbeleidsplan te bespreken en mee te werken aan de prioriteiten. 
 

 Er gingen commissievergaderingen door op 31 januari 2007, 5 april 2007 en tot 
 slot op 17 november 2007. 
 
 Bevragingen van kinderen en jongeren 
 

- Klasgesprek en tekening maken in het 2de VBS Kessel-Station 
- Klasgesprek en opstel in het 4de leerjaar VBS Bevel 
- Vragenlijsten in de 5de en 6de leerjaren van de GOEZO-scholen in Kessel en 

Nijlen (Kerkeblokken en Klokkenlaan) 
- Gesprekjes op de speelplaats van het Githo met leerlingen van de eerste graad 

secundair onderwijs 
- Bevraging met vragenlijst bij de 16-19 –jarigen. 
- Postkaartenactie bij de 20-26 –jarigen. 
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2 Jeugdwerkbeleid 

 
 
 
 

 

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

Infrastructuur en ruimte 
 

2.1.1 Analyse en besluiten 

 

 
Alle jeugdwerkinitiatieven beschikken over lokalen waarvan zij 
eigenaar of huurder zijn. De prioriteit bij deze infrastructuur ligt 
voornamelijk bij de brandveiligheid van de lokalen. De voorbije 
jaren is hier al fors in geïnvesteerd. Toch blijft de nood bestaan 
aan verdere financiële ondersteuning en opvolging van de 
lokalen. 
 

 
De bestaande infrastructuursubsidies geven de 
jeugdwerkinitiatieven extra impulsen en mogelijkheden om 
hun infrastructuur te verbeteren. Dit moet zeker behouden 
blijven. 
 

 

 

 
Voor het onderhoud van de groene ruimte heeft het 
gemeentebestuur de voorbije jaren extra subsidies voorzien die 
behouden dienen te blijven. 
 

 
Vanuit de jeugdwerkinitiatieven is er vraag naar meer 
inhoudelijke en administratieve ondersteuning bij 
renovatiewerken of nieuwbouwprojecten. 
 

 

 

 
Jeugdhuis Kroenkel heeft nood aan een extra lokaal om haar 
werking te verbeteren en een deel van de huidige infrastructuur 
heeft nood aan vernieuwing. 
 

 
Er is dringend nood aan een langetermijnvisie vanuit het 
gemeentebestuur omtrent Infrastructuur voor jeugd in Nijlen 
(jeugdhuis, locatie voor gemeentelijke initiatieven, 
fuiflocatie, enz.). 
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2.1.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 1: Het Nijlense jeugdwerk moet over veilige en degelijke lokalen 
beschikken van waaruit ze hun werking kunnen organiseren. De jeugddienst kent 
de toestand van de lokalen van de erkende jeugdwerkinitiatieven en stimuleert 
verbeteringswerken waar nodig. 

 

2008 
 
Het subsidiereglement betreffende de brandveiligheid van de 
jeugdwerkinfrastructuur moet geëvalueerd worden. Het 
spaarsysteem blijft behouden. 

(� € 5 600,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

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) 
 

Er wordt een nieuwe inventaris opgemaakt over de toestand 
van de lokalen van de jeugdwerkinitiatieven. Deze inventaris 
bevat zowel technische aspecten als een check-up van de 
brandveiligheid. 

(� € 0,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad, brandweer, technische 

dienst en Jeugddienst) 
 

De ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin de zonevreemde 
jeugdlokalen (prioriteit Chiro Jong Leven) zijn opgenomen 
worden mee opgevolgd en worden uitgevoerd door het 
gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur, dienst Ruimtelijke Ordening) 
 

Het jeugdwerk kan rekenen op subsidies voor hun 
infrastructuur volgens het geldende algemeen subsidie-
reglement. 

(� € 8 750,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

 

2009 
 
Het subsidiereglement betreffende de brandveiligheid van de 
jeugdwerkinfrastructuur wordt aangepast conform de huidige 
noden (volgens de inventaris) en de uitgevoerde evaluaties. Het 
budget blijft behouden. 

(� € 5 600,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
  

Een informatiebrochure over bouwen en verbouwen wordt 
opgesteld voor het jeugdwerk. In deze brochure worden alle 
specifieke regels en geldende subsidies voor Nijlen 
samengevat. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en dienst Ruimtelijke Ordening) 
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De ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin de zonevreemde 
jeugdlokalen zijn opgenomen worden mee opgevolgd en 
worden uitgevoerd door het gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur, dienst Ruimtelijke Ordening) 
 

Het subsidiereglement betreffende de infrastructuur van het 
jeugdwerk wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast aan de 
geldende noden van het jeugdwerk (volgens de inventaris). 

(� € 8 750,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

 

2010 
 
Het subsidiereglement betreffende de brandveiligheid van de 
jeugdwerkinfrastructuur wordt toegepast volgens het 
herwerkte reglement. 

(� € 5 600,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

Een nieuwe actie voor brandblusapparaten wordt voorzien met 
de middelen die beschikbaar zijn voor brandveiligheid zodat 
alle jeugdwerkinitiatieven over voldoende toestellen 
beschikken. 

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

De controle van de elektrische installatie van alle 
jeugdwerklokalen wordt georganiseerd en uitgevoerd door het 
gemeentebestuur. 

(� € 1 000,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

De ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin de zonevreemde 
jeugdlokalen zijn opgenomen worden mee opgevolgd en 
worden uitgevoerd door het gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur, dienst Ruimtelijke Ordening) 
 

Het jeugdwerk kan rekenen op subsidies voor hun 
infrastructuur volgens het geldende algemeen subsidie-
reglement. 

(� € 8 750,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

 
 

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

 

2008 
 
Het gemeentebestuur en Kroenkel vzw maken concrete 
afspraken over het polyvalent gebruik van een extra lokaal in 
Gemeenschapscentrum ’t Gesticht voor de jeugdhuiswerking en 
de tienerwerking. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en Kroenkel vzw) 
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Kroenkel vzw en het gemeentebestuur werken een planning uit 
van de infrastructuuraanpassingen die dienen te gebeuren in de 
jeugdhuislokalen. De eerste aankopen van materialen worden 
gerealiseerd. 

(� € 5 000,00 |� Gemeentebestuur, Kroenkel vzw en 

Jeugddienst) 
 

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) 
 

 

2009 
 
Kroenkel vzw kan gebruik maken van een extra lokaal in 
Gemeenschapscentrum ’t Gesticht. 

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

De nodige infrastructuuraanpassingen in de lokalen van 
Kroenkel vzw worden uitgevoerd door het gemeentebestuur 
volgens de opgestelde planning. 

(� € 5 000,00 |� Gemeentebestuur, Kroenkel vzw, technische 

dienst en Jeugddienst) 
 

 

2010 
 
De nodige infrastructuuraanpassingen in de lokalen van 
Kroenkel vzw worden uitgevoerd door het gemeentebestuur 
volgens de opgestelde planning. 

(� € 5 000,00 |� Gemeentebestuur, Kroenkel vzw, technische 

dienst en Jeugddienst) 
 

 
 

Doelstelling 3: Het reglement van de infrastructuursubsidies voldoet aan de 
noden van het jeugdwerk. 

 

2008 
 
Er wordt een nieuwe inventaris opgemaakt over de toestand 
van de lokalen van de jeugdwerkinitiatieven. Deze inventaris 
bevat zowel technische aspecten als een check-up van de 
brandveiligheid. 

(� € 0,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad, brandweer, technische 

dienst en Jeugddienst) 
 

Het gemeentebestuur behoudt de extra subsidies voor 
infrastructuur voor de Nijlense verenigingen met een lokaal in 
eigen beheer op basis van de kadastrale inkomens. 

(� € 20 000,00 |� Gemeentebestuur en Jeugddienst) 
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2009 
 
Het subsidiereglement betreffende de infrastructuur van het 
jeugdwerk wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast aan de 
geldende noden van het jeugdwerk (volgens de inventaris). 

(� € 8 750,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 
 

Het gemeentebestuur behoudt de extra subsidies voor 
infrastructuur voor de Nijlense verenigingen met een lokaal in 
eigen beheer op basis van de kadastrale inkomens. 

(� € 20 000,00 |� Gemeentebestuur en Jeugddienst) 
 

 

2010 
 
Het gemeentebestuur behoudt de extra subsidies voor 
infrastructuur voor de Nijlense verenigingen met een lokaal in 
eigen beheer op basis van de kadastrale inkomens. 

(� € 20 000,00 |� Gemeentebestuur en Jeugddienst) 
 

 
 
 

Doelstelling 4: Het jeugdwerk moeten binnen de gemeentegrenzen ook gebruik 
kunnen maken van voldoende speelbossen, speelterreinen en veilige 
verkeersinfrastructuur. 

 

2008 
 
Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor het onderhoud 
van de groene ruimten rondom de jeugdwerkinfrastructuur 
binnen de eigen werkingsbudgetten van de gemeente. Deze 
budgetten worden voortaan permanent voorzien. 

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

De werkgroep “Mobiliteit” binnen de jeugdraad volgt haar 
opgestelde rapport verder op en onderneemt een jaarlijkse 
actie die door de jeugdraad mee ondersteund wordt. 

(� € 500,00 |� Werkgroep Mobiliteit en Jeugdraad) 
 

 

2009 
 
De werkgroep “Mobiliteit” binnen de jeugdraad volgt haar 
opgestelde rapport verder op en onderneemt een jaarlijkse 
actie die door de jeugdraad mee ondersteund wordt. 

(� € 750,00 |� Werkgroep Mobiliteit en Jeugdraad) 
 

Het gemeentebestuur vraagt voortaan bij openbare werken 
betreffende mobiliteit en verkeer steeds advies aan de 
jeugdraad zodat de belangen van kinderen en jongeren mee 
opgenomen worden. Er wordt hiervoor een structurele 
werkwijze opgesteld. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en Jeugdraad) 
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Er wordt een inventaris opgemaakt van de speelbossen in de 
gemeente Nijlen. De milieudienst, jeugddienst en jeugdraad 
gaan na welke subsidies bekomen kunnen worden voor de 
aankoop van speelbossen en doen voorstellen aan het 
gemeentebestuur. 

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

 

2010 
 
De werkgroep “Mobiliteit” binnen de jeugdraad volgt haar 
opgestelde rapport verder op en onderneemt een jaarlijkse 
actie die door de jeugdraad mee ondersteund wordt. 

(� € 750,00 |� Werkgroep Mobiliteit en Jeugdraad) 
 

Het gemeentebestuur koopt een extra speelbos(sen) aan, 
indien de nodige voorstellen gedaan werden, en indien dit 
binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente valt. De 
nodige afspraken met het jeugdwerk worden gemaakt over het 
gebruik er van. 

(� € 10 000,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 
 

Doelstelling 5: Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over de 
realisatie van een vrijetijdscentrum. 

 

2008 
 
Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over de 
realisatie van een vrijetijdscentrum in Nijlen waarbij rekening 
gehouden wordt met de reële noden en behoeften. In dit 
vrijetijdscentrum kunnen verschillende diensten en werkingen 
ondergebracht worden. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 

2009 
 
Het gemeentebestuur stelt haar langetermijnvisie voor aan de 
verschillende betrokken adviesraden en diensten en vraagt de 
nodige adviezen. Er wordt tevens een overleg georganiseerd. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en adviesraden) 
 

 

2010 
 
Het gemeentebestuur heeft een langetermijnvisie die door alle 
betrokken partijen gedragen wordt. Het gemeentebestuur 
maakt een degelijke en realistische planning op om de 
realisatie te kunnen bestendigen, indien dit binnen de 
financiële mogelijkheden van de gemeente valt. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
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“Het Nijlense jeugdwerk moet over 
veilige en degelijke lokalen beschikken 
van waaruit ze hun werking kunnen 

organiseren.” 
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2.2 Kadervorming 

Kadervorming 
 

2.2.1 Analyse en besluiten 

 

 
Zowel individuele jongeren als jongeren die actief zijn als leider, 
leidster, kernlid, monitor bij de jeugdwerkinitiatieven kunnen 
genieten van een (gedeeltelijke) terugbetaling van gevolgde 
kadervorming. Basisopleidingen worden volledig terugbetaald. 
Deze vorm van subsidiëring dient zeker behouden te blijven om 
de goede kwaliteit van het jeugdwerk te waarborgen. 
 

 
De jeugddienst is voor individuele jongeren de informatieplek 
van het aanbod kadervorming. Deze jongeren, vaak 
monitoren van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven, gaan 
meestal op cursus op aanraden van de jeugddienst. Dit is 
positief om de kwaliteit van de werkingen hoog te houden. 
 
Leiding van de particuliere jeugdwerkinitiatieven worden 
aangemoedigd door hun hoofdleiding. Ook de terugbetaling 
vanuit de gemeente is een extra stimulans. 
 

 

 

 
Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren een aantal 
specifieke cursussen aangeboden aan de leiding van de 
particuliere en de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. Deze 
wordt positief geëvalueerd en dient zeker behouden te blijven. 
Het aanbod dient steeds afgestemd te zijn op de geldende 
noden. 
 

 

2.2.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 6: 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. 

 

2008 
2009 
2010 

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

(� € 3 500,00 |� Jeugddienst) 
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De jeugddienst stimuleert monitoren van de gemeentelijke 
vakantiewerkingen tot het volgen van kadervorming en 
organiseert zelf ook vormingen voor de monitorenploeg. 

(� € 200,00 |� Jeugddienst) 
 

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

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw + partnergemeenten) 
 

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

 

2008 
 
Een cursus “Eerstehulpinitiatie voor jeugdleiders” wordt 
georganiseerd voor de leiding en monitoren van het Nijlense 
jeugdwerk. 

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

De jeugdwerkinitiatieven worden bevraagd over de noden qua 
vorming en krijgen deze vorming aangeboden. 

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

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

(� € 100,00 |� Jeugddienst en Brandweer Nijlen) 
 

Jaarlijks wordt een vorming aangeboden door het 
gemeentebestuur die interessant is voor alle verenigingen. 

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

 

2009 
 
De jeugdwerkinitiatieven worden bevraagd over de noden qua 
vorming en krijgen deze vorming aangeboden. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
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Jaarlijks wordt een vorming aangeboden door het 
gemeentebestuur die interessant is voor alle verenigingen. 

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

 

2010 
 
Een cursus “Eerstehulpinitiatie voor jeugdleiders” wordt 
georganiseerd voor de leiding en monitoren van het Nijlense 
jeugdwerk. 

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

De jeugdwerkinitiatieven worden bevraagd over de noden qua 
vorming en krijgen deze vorming aangeboden. 

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

Jaarlijks wordt een vorming aangeboden door het 
gemeentebestuur die interessant is voor alle verenigingen. 

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

 

 
 

“Het Nijlense jeugdwerk moet 
beschikken over goed gevormde 

jeugdleiding.” 
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2.3 Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid 
 

2.3.1 Analyse en besluiten 

 

 
Maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren ervaren een 
aantal drempels om toe te treden tot het jeugdwerk. De 
jeugdwerkinitiatieven hebben nood aan duidelijke methodieken 
om deze drempels te helpen verkleinen. 
 

 
Het gemeentebestuur, de jeugddienst, het OCMW en 
Arktos vzw organiseren samen een aantal projecten 
(Speelbus, Speelkoffers in de wijk, Move-It) met als doelgroep 
voornamelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren. Deze projecten worden positief onthaald. De 
knowhow die Arktos vzw als organisatie heeft is onmisbaar in 
het slagen van deze projecten. De projecten (en de 
bijhorende samenwerking met de jeugddiensten van Putte, 
Berlaar en Heist-op-den-Berg) dienen behouden te blijven. 
 

 

 

 
Inclusief jeugdwerk is momenteel een hot item waarop de 
jeugdraad en jeugdwerkinitiatieven inspelen. De voorbije jaren 
werden een aantal vormingsessies aangeboden. Toch blijft 
ondersteuning nodig door middel van vormingen, eventuele 
financiële ondersteuning, infosessies, enzovoort. Jeugdwerk-
initiatieven moeten echter wel zelf bepalen wat mogelijk is en 
wat onmogelijk blijkt. 
 

 
De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven werken momenteel 
slechts gedeeltelijk aan inclusie. Hier kan verder aan gewerkt 
worden de komende jaren in samenwerking met enkele 
organisaties uit de gemeente (Netwerkgroep Nijlen, OCMW en 
andere organisaties). 
 

 

 

 
Er is te weinig samenwerking tussen het OCMW en de jeugddienst 
of het jeugdwerk. Nochtans zijn er tal van mogelijkheden tot 
samenwerking die verder onderzocht dienen te worden. 
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2.3.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 8: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen gebruik 
maken van doelgroepspecifiek jeugdwerk. 

 

2008 
2009 
2010 

 
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. 

(� subsidie Arktos: € 20 235 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

In de woonwijk “Tweebunder” te Kessel wordt een week 
Speelkoffers georganiseerd voor 3-14 –jarige kinderen uit de 
buurt. Vanaf 2009 worden er twee weken werking aangeboden. 

(�subsidie Arktos: € 20 235 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

Het project Move-It (buurtwerking gedurende 3 dagen per 
maand) wordt georganiseerd voor kwetsbare jongeren van 12 
tot 25 jaar in buurten in de gemeente Nijlen. 

(�subsidie Arktos: € 20 235 |� OCMW en Arktos vzw) 
 

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

(�subsidie Arktos: € 20 235 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

De stuurgroep rond de woonwijk “Tweebunder” te Kessel blijft 
haar werking behouden. In deze stuurgroep zetelen het OCMW, 
Arktos vzw, de burgemeester, de sociale huisvestingsmaat-
schappij Zonnige Kempen, de coördinator van het IBO Dolfijn, 
de jeugdconsulent en de lokale politie Berlaar-Nijlen. Op basis 
van het rapport van Arktos vzw worden er acties ondernomen. 

(�gewone werkingsmiddelen |� Stuurgroep Wijk “Tweebunder”) 
 

 
 

Doelstelling 9: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden 
gestimuleerd om deel te nemen aan het reguliere jeugdwerk. 

 

2008 
 
Het jeugdwerk krijgt vorming aangeboden over het wegwerken 
van drempels voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

Arktos vzw maakt haar werking bekend bij de jeugdraad en de 
jeugdwerkinitiatieven. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad en Arktos vzw) 
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2009 
2010 

 
De doelgroepspecifieke jeugdwerkingen van Arktos en het 
jeugdwerk onderzoeken hoe ze maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren beter kunnen toe leiden naar het 
reguliere jeugdwerk en ondernemen hierin de eerste acties. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst, jeugdwerk en Arktos vzw) 
 

 

Doelstelling 10: Het Nijlense jeugdwerk wordt gestimuleerd en ondersteund tot 
het organiseren en aanbieden van inclusief jeugdwerk. 

 

2008 
 
De jeugdwerkinitiatieven worden bevraagd over de noden qua 
vorming over inclusief jeugdwerk en krijgen deze vorming 
aangeboden. 

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

 

2009 
 
De jeugdwerkinitiatieven bekijken alle mogelijkheden hoe ze 
toegankelijk kunnen en wensen te werken. De jeugdraad en 
jeugddienst stimuleren hen en zorgen voor de nodige 
ondersteuning. 

(� € 250,00 |� Jeugdwerk, Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

 

2010 
 
Jeugdwerkinitiatieven die inclusief werken worden extra 
ondersteund vanuit het gemeentebestuur. Er wordt bekeken 
welke extra vormen van subsidiëring en logistieke medewerking 
mogelijk zijn. 

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

 

Doelstelling 11: Het gemeentelijke jeugdwerk werkt aan de toegankelijkheid van 
haar werkingen en biedt inclusieve activiteiten aan. 

 

2008 
 
Binnen de Grabbelpaswerking wordt bekeken welke activiteiten 
opengesteld kunnen worden voor kinderen met een beperking. 
In samenwerking met de Netwerkgroep Nijlen worden enkele 
activiteiten aangeboden voor kinderen met en zonder een 
beperking. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Netwerkgroep Nijlen) 
 

De stuurgroep Speelpleinwerking Boemerang onderzoekt hoe 
haar werking inclusiever gemaakt kan worden en start de 
voorbereidingen voor een proefproject. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Stuurgroep Speelpleinwerking) 
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2009 
 
Het proefproject van de Grabbelpas en Netwerkgroep Nijlen 
wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd naar de zomer toe. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Netwerkgroep Nijlen) 
 

Speelpleinwerking Boemerang organiseert een proefproject 
voor kinderen met een beperking tijdens de zomervakantie in 
samenwerking met de Netwerkgroep Nijlen. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en Netwerkgroep Nijlen) 
 

 

2010 
 
Het proefproject van Speelpleinwerking Boemerang wordt 
geëvalueerd en er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn 
voor de zomervakantie. Mogelijk wordt het project herhaald. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en Stuurgroep Speelpleinwerking) 
 

 
 

“Maatschappelijk kwetsbare kinderen 
en jongeren kunnen gebruik maken van 
doelgroepspecifiek jeugdwerk maar 
worden ook gestimuleerd om deel te 
nemen aan het reguliere jeugdwerk.” 
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2.4 Ondersteuning 

Ondersteuning 
 

2.4.1 Analyse en besluiten 

 

 
De jeugdconsulent is het enige personeelslid van de jeugddienst. 
Naast de taken vanuit de jeugddienst is de jeugdconsulent 
eveneens verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking. 
Extra personeel op de jeugddienst is meer dan noodzakelijk zodat 
er nog meer ondersteuning kan gegeven worden aan het 
jeugdwerk en er de komende jaren acties gerealiseerd kunnen 
worden uit het nieuwe Jeugdbeleidsplan. 
 

 
De bestaande uitleendienst wordt positief onthaald door de 
jeugdwerkinitiatieven. Toch is er nood aan een aantal extra 
materialen zoals herashekken, tafels, stoelen, enzovoort. 
 

 

 

 
De voorbije jaren werden verschillende nieuwe initiatieven 
genomen om het jeugdwerk te promoten. Deze worden erg 
positief onthaald. De Speelhappening, de jeugdwerkgids, Dag van 
de Jeugdbeweging mogen zeker behouden blijven. De jeugdraad 
moet uiteraard over voldoende middelen blijven beschikken om 
de projecten uit te voeren. De promotie van het jeugdwerk moet 
verder blijven gebeuren via allerlei kanalen. 
 

 
De waardering die vrijwilligers krijgen vanuit het 
gemeentebestuur en jeugddienst worden gesmaakt. 
Initiatieven zoals de Avond van het Jeugdwerk en acties in 
het kader van de Week van de Vrijwilliger dienen behouden 
te blijven en de nodige aandacht moet hier verder aan 
gegeven worden. 
 

 

 

 
De bestaande subsidies moeten zeker behouden blijven. Het 
aanbod en de aangeboden informatie is zeker voldoende. Toch 
vragen jeugdwerkinitiatieven nog meer impulsen en financiële 
tegemoetkoming bij het huren van de sportinfrastructuur, diftar, 
bepaalde kosten bij evementen, enzovoort. 
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2.4.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 12: 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. 

 

2008 
 
De jeugdwerkinitiatieven kunnen rekenen op verschillende 
subsidies (10% jaarsubsidies, 10% kadervorming, 20% kamp-
subsidies, 35% projectsubsidies, 25% infrastructuursubsidies en 
vast bedrag subsidies brandveiligheid) om hun werking te 
ondersteunen. De aanvraagprocedures worden geoptimaliseerd 
om administratieve vereenvoudiging te verkrijgen. 

(� € 40 600,00 |� Jeugddienst) 
 

De uitleendienst wordt uitgebreid met heras-hekken en 
mogelijke andere materialen volgens de geldende noden en 
behoeften van de gebruikers. 

(� budget uitleendienst |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
 

De jeugdraad en de jeugdwerkinitiatieven werken met het 
gemeentebestuur een voordelige regeling uit omtrent de 
invoering van het diftar-systeem (afvalophaling). 

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

De personeelsbezetting van de jeugddienst kan rekenen op 
twee voltijdse krachten (jeugdconsulent en administratief 
medewerker – beide voltijds). 

(� budget personeel |� 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. 

(� € 350,00 |� Jeugdwerk 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. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 

2009 
 
De jeugdwerkinitiatieven kunnen rekenen op verschillende 
subsidies (verdeling subsidies: zie actie in 2008) om hun 
werking te ondersteunen. Deze blijven behouden volgens het 
geldende subsidiereglement. 

 (� € 40 600,00 |� Jeugddienst) 
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Het diftar-systeem (afvalophaling) wordt geëvalueerd door de 
jeugdraad en de bevindingen worden overgemaakt aan het 
gemeentebestuur die deze met IOK zullen bespreken. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad 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. 

 (� € 350,00 |� Jeugdwerk 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. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 

2010 
 
De jeugdwerkinitiatieven kunnen rekenen op verschillende 
subsidies (verdeling subsidies: zie actie in 2008) om hun 
werking te ondersteunen. Deze blijven behouden volgens het 
geldende subsidiereglement. 

 (� € 40 600,00 |� Jeugddienst) 
 

De werking en de materialen van de uitleendienst worden 
geëvalueerd en aangepast/aangevuld waar nodig. 

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

De personeelsbehoeften van de jeugddienst worden onderzocht 
en indien wenselijk wordt de dienst uitgebreid met extra 
personeel. 

(� budget personeel |� Jeugddienst 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. 

 (� € 350,00 |� Jeugdwerk 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. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
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Doelstelling 13: Het jeugdwerk wordt voldoende gepromoot bij enerzijds het 
doelpubliek, met bijzondere aandacht voor moeilijke doelgroepen, en anderzijds 
de ruime bevolking. 

 

2008 
 
De Speelhappening op het Nijlense kerkplein wordt voor de 
vijfde keer georganiseerd. Er wordt een feesteditie voorzien. 
Het concept wordt daarna grondig geëvalueerd en bijgestuurd. 

(� € 1 750,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

De jeugdwerkgids wordt geüpdatet en extra bedeeld in alle 
klassen van de eerste graad van het basisonderwijs. 

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

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

(� € 500,00 |� 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. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

 

2009 
 
Een aangepaste Speelhappening of een ander concept wordt 
georganiseerd in samenwerking met alle jeugdwerkinitiatieven. 
Nadien volgt een evaluatie. 

(� € 1 750,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
 

De jeugdwerkgids wordt in een nieuw kleedje gestoken en 
bedeeld via diverse informatiekanalen. 

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

Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging wordt een 
gratis ontbijt georganiseerd voor kinderen en jongeren die lid 
zijn van de jeugdbeweging. De jeugdraad denkt na de evaluatie 
na over een eventueel ander concept voor volgend jaar. 

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

 

2010 
 
Een aangepaste Speelhappening of een ander concept wordt 
georganiseerd in samenwerking met alle jeugdwerkinitiatieven. 
Nadien volgt een evaluatie. 

(� € 1 750,00 |� Jeugdwerk, Jeugdraad en Jeugddienst) 
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De bewegwijzering naar de jeugdlokalen wordt in kaart 
gebracht en wordt besproken met de nodige diensten en 
overheden volgens de geldende reglementering. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, Jeugdraad, Verkeersdienst, College 

van Burgemeester en Schepenen, Afdeling Wegen en Verkeer) 
 

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

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

Op de (jeugd)website worden de jeugdwerkinitiatieven extra in 
de kijker gezet en wordt er een promotieactie georganiseerd. 

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

 
 
 

Doelstelling 14: Het gemeentebestuur ondersteunt en motiveert de verschillende 
vrijwilligers binnen de particuliere en gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. 

 

2008 
2009 
2010 

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

(� € 2 000,00 |� 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. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
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“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.” 
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2.5 Interactief bestuur 

Interactief bestuur 
 

2.5.1 Analyse en besluiten 

 

 
De jeugdraad van Nijlen wordt ervaren als een goedwerkend 
adviesorgaan. De jeugdraad formuleert regelmatig adviezen aan 
het gemeentebestuur, staat in voor de organisatie van een aantal 
projecten (i.s.m. de jeugddienst) en organiseert jaarlijks een 
aantal vormingen. 
 

 
Het jeugdwerk neemt massaal deel aan de vergaderingen van 
de jeugdraad en is ook erg betrokken bij de opmaak van het 
Jeugdbeleidsplan. De jeugdraad is een ideaal orgaan voor 
overleg tussen het jeugdwerk en de gemeente. Ook de 
contacten met de jeugdconsulent verlopen erg vlot. 
 

 

 

 
Individuele jongeren zijn nog te weinig betrokken bij de werking 
van de jeugdraad. Bij de opmaak van het Jeugdbeleidsplan 
werden zij wel gehoord. Dit zou stelselmatiger dienen te 
gebeuren. 
 

 
De werking van de jeugdraad kan nog beter bekend gemaakt 
worden – al is dit de voorbije jaren fel verbeterd. 
  

 

 
Het jaarlijkse overleg tussen het schepencollege en het 
jeugdwerk wordt positief ervaren en mag zeker behouden 
blijven. 
 

 
Structurele inspraak vanuit het gemeentebestuur naar de 
jeugdraad toe ontbreekt tot nu toe. Het gemeentebestuur 
vraagt zelden om advies aan de jeugdraad – meestal 
formuleert de jeugdraad op eigen initiatief adviezen. 
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2.5.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 15: 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. 

 

2008 
2009 
2010 

 
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 (o.a. Speelhappening, Dag van de 
Jeugdbeweging, enz.). Bijkomend wordt er minstens één keer 
per jaar een speciale jeugdraad georganiseerd met een 
vorming. Tijdens de jeugdraad vindt er eveneens overleg plaats 
tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven. 

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

Jaarlijks vindt er een overlegvergadering plaats tussen het 
voltallige schepencollege en afgevaardigden van de jeugdraad 
en de jeugdwerkinitiatieven. Tijdens deze vergadering kunnen 
problemen besproken worden. Het schepencollege volgt deze 
vragen op en zoekt/zorgt voor een degelijke oplossing. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, 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) 
 

 
 
 

“De advies- en overlegfunctie van de 
jeugdraad blijft prioritair.” 
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2.6 Gemeentelijk jeugdwerk 

Gemeentelijk jeugdwerk 
 

2.6.1 Analyse en besluiten 

 

 
De Grabbelpas wordt positief geëvalueerd door deelnemers en 
ouders. De uitbreiding naar kerstvakantie en krokusvakantie kent 
eveneens een succes. De vraag naar een aanbod in de 
paasvakantie neemt ook jaar na jaar toe. 
 

 
Speelpleinwerking Boemerang werd de voorbije jaren 
kwalitatief sterk uitgewerkt. Er is een aanbod van vijf weken 
werking; een stuurgroep en werkgroep volgen de werking 
samen met de jeugdconsulent op. De tevredenheid bij de 
gebruikers is bevredigend. 
 

 

 

 
De Kleuterwerking wordt de voorbije jaren ook erg gesmaakt als 
nieuw gemeentelijk jeugdwerkinitiatief. Het aanbod wordt 
echter te klein voor de grote vraag vanuit de doelgroep. 
 

 
Initiatieven die de voorbije jaren door de jeugddienst en 
andere diensten samen werden georganiseerd (bijvoorbeeld 
Curieuze Reuzen i.s.m. de cultuurdienst) worden 
gewaardeerd en zorgen voor een meerwaarde. Dergelijke 
initiatieven kunnen tijdens de paasvakantie een extra aanbod 
zijn voor kinderen en jongeren. De samenwerking met andere 
diensten is hierbij noodzakelijk. 
 

 

 

 
De jeugddienst heeft een stockageprobleem voor het vele 
materiaal dat beschikbaar is voor de jeugdwerkinitiatieven. 
 

 
Momenteel wordt nog te weinig intensief samengewerkt met 
het OCMW om de gemeentelijke vakantiewerkingen te 
promoten bij hun doelpubliek. Ook naar inclusief werken toe 
kunnen er nog acties ondernomen worden. De laagdrempelig-
heid van de gemeentelijke werkingen moet zeker behouden 
blijven – deze is redelijk goed. 
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2.6.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 16: Het gemeentelijke jeugdwerk moet beschikken over voldoende 
infrastructuur om haar werking te kunnen realiseren. 

 

2008 
 
Speelpleinwerking Boemerang zoekt in Kessel een andere 
locatie om haar werking te kunnen organiseren. De 
aanwezigheid van een grasveld is hierbij erg belangrijk. In 
Bevel en Nijlen blijven de locaties behouden. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
 

Er wordt een oplossing gezocht om het spel-, speel-, sport-, 
knutsel-, kookmateriaal van de jeugddienst beter te kunnen 
stockeren. Bijkomend wordt ook het probleem van het 
wekelijks vervoeren besproken. Deze oplossing wordt gekozen 
in overleg met het gemeentebestuur en de stuurgroep 
Speelpleinwerking Boemerang. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

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

(� € 600,00 |� Jeugddienst en beheersorgaan GC ‘t Dorp) 
 

 

2009 
 
Speelpleinwerking Boemerang evalueert de nieuwe locatie in 
Kessel. In Bevel en Nijlen blijven de locaties behouden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

Het gemeentebestuur onderneemt de nodige stappen om een 
definitieve oplossing te bekomen voor de problemen 
betreffende het materiaal van de jeugddienst. 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst en 

Gemeentebestuur) 
 

In de visie die het gemeentebestuur ontwikkelt rond de 
infrastructuur voor de vrijetijdsdiensten wordt er rekening 
gehouden met een vaste locatie voor de gemeentelijke 
vakantiewerkingen. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

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

(� € 600,00 |� Jeugddienst en beheersorgaan GC ‘t Dorp) 
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2010 
 
Speelpleinwerking Boemerang kan in elke deelgemeente over 
een degelijke locatie beschikken om haar werking te 
organiseren tijdens de zomervakantie. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

De visie die het gemeentebestuur ontwikkelt rond de 
infrastructuur voor de vrijetijdsdiensten wordt teruggekoppeld 
naar de verschillende diensten, werkingen en vergaderingen. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

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

(� € 600,00 |� Jeugddienst en beheersorgaan GC ‘t Dorp) 
 

 
 
 
 

Doelstelling 17: 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. 

 

2008 
 
De monitorenploeg van de gemeentelijke vakantiewerkingen 
wordt intensief ondersteund en begeleid door de 
jeugdconsulent. Er wordt een jaarwerking uitgebouwd en 
monitoren worden betrokken bij de organisatie door middel van 
werkgroepen en een stuurgroep. Tijdens de jaarwerking wordt 
vorming, ontspanning en kwaliteitsgerichte activiteiten 
aangeboden aan de monitorenploeg. Binnen de werkgroepen 
worden de visies en werkingen besproken en worden mogelijke 
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met andere werkingen, 
jeugdwerk, IBO Dolfijn, Netwerkgroep, enz.) bekeken. 

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

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

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Binnen de Grabbelpaswerking wordt bekeken welke activiteiten 
opengesteld kunnen worden voor kinderen met een beperking. 
In samenwerking met de Netwerkgroep Nijlen worden enkele 
activiteiten aangeboden voor kinderen met en zonder een 
beperking. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Netwerkgroep Nijlen) 
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De stuurgroep Speelpleinwerking Boemerang onderzoekt hoe 
haar werking inclusiever gemaakt kan worden en start de 
voorbereidingen voor een proefproject. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Stuurgroep Speelpleinwerking) 
 

Het OCMW en de jeugddienst onderzoeken de mogelijkheden 
om intensiever samen te werken om de vakantiewerkingen 
bekender en toegankelijker te maken bij het doelpubliek van 
het OCMW. Er wordt nagegaan hoe de participatiecheques 
gebruikt kunnen worden bij het aanbod van de Grabbelpas en 
de Speelpleinwerking. Vanaf 2009 wordt dit systeem toegepast. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en OCMW) 
 

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) 
 

 

2009 
 
De monitorenploeg van de gemeentelijke vakantiewerkingen 
wordt intensief ondersteund en begeleid door de 
jeugdconsulent. Er wordt een jaarwerking uitgebouwd en 
monitoren worden betrokken bij de organisatie door middel van 
werkgroepen en een stuurgroep. Tijdens de jaarwerking wordt 
vorming, ontspanning en kwaliteitsgerichte activiteiten 
aangeboden aan de monitorenploeg. Binnen de werkgroepen 
worden de visies en werkingen besproken en worden mogelijke 
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met andere werkingen, 
jeugdwerk, IBO Dolfijn, Netwerkgroep, enz.) bekeken. 

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

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

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Het proefproject van de Grabbelpas en Netwerkgroep Nijlen 
wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd naar de zomer toe. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst en Netwerkgroep Nijlen) 
 

Speelpleinwerking Boemerang organiseert een proefproject 
voor kinderen met een beperking tijdens de zomervakantie in 
samenwerking met de Netwerkgroep Nijlen. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en Netwerkgroep Nijlen) 
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Ter gelegenheid van het vijftiende jaar Grabbelpas in Nijlen 
worden enkele speciale activiteiten op touw gezet. Deze 
worden gekozen in overleg met de monitorenploeg. 

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

De gemeentelijke vakantiewerkingen worden geëvalueerd door 
middel van een bevraging bij de deelnemers (kinderen) en de 
ouders. Aan de hand van deze enquête worden de verdere 
krijtlijnen voor de komende jaren uitgetekend. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst) 
 

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) 
 

 

2010 
 
De monitorenploeg van de gemeentelijke vakantiewerkingen 
wordt intensief ondersteund en begeleid door de 
jeugdconsulent. Er wordt een jaarwerking uitgebouwd en 
monitoren worden betrokken bij de organisatie door middel van 
werkgroepen en een stuurgroep. Tijdens de jaarwerking wordt 
vorming, ontspanning en kwaliteitsgerichte activiteiten 
aangeboden aan de monitorenploeg. Binnen de werkgroepen 
worden de visies en werkingen besproken en worden mogelijke 
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met andere werkingen, 
jeugdwerk, IBO Dolfijn, Netwerkgroep, enz.) bekeken. 

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

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

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Het proefproject van Speelpleinwerking Boemerang wordt 
geëvalueerd en er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn 
voor de zomervakantie. Mogelijk wordt het project herhaald. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en Stuurgroep Speelpleinwerking) 
 

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) 
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Doelstelling 18: De gemeentelijke Kleuterwerking biedt een ruimer aanbod aan 
activiteiten voor de doelgroep van 4-5 –jarigen. 

 

2008 
 
De jeugddienst en de monitorenploeg onderzoekt hoe de 
Kleuterwerking uitgebreid kan worden door middel van extra 
activiteiten of samenwerking tijdens bepaalde weken met 
Speelpleinwerking Boemerang. Tijdens de zomervakantie wordt 
dit gerealiseerd en nadien geëvalueerd. 

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

 

2009 
 
Voor de kleuters wordt een ruimer aanbod van activiteiten 
tijdens de zomervakantie georganiseerd. 

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

 

2010 
 
Voor de kleuters wordt een ruimer aanbod van activiteiten 
tijdens de zomervakantie georganiseerd. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling 19: Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen van 6 tot en met 
12 jaar deelnemen aan een georganiseerd gemeentelijk initiatief. 

 

2008 
 
De jeugddienst, bibliotheek en de cultuurdienst werken tijdens 
de paasvakantie een initiatief uit waaraan kinderen uit de 
lagere school kunnen deelnemen. Het initiatief wordt 
uitgewerkt rond het thema van ‘Vreemde culturen’. Bij dit 
initiatief wordt er samengewerkt met groepen uit de 
cultuursector en de bibliotheek. 

(� € 1 750,00 |� Jeugddienst, Bibliotheek en Cultuurdienst) 
 

 

2009 
 
De jeugddienst en cultuurdienst bedenken een nieuw concept 
om volgend jaar uit te werken tijdens de paasvakantie. De 
eerste voorbereidingen worden opgestart. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
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2010 
 
De jeugddienst en de cultuurdienst werken tijdens de 
paasvakantie een nieuw initiatief uit waaraan kinderen uit de 
lagere school kunnen deelnemen. 
Het doel van de activiteiten richt zich op cultuurbeleving bij 
kinderen. Bij dit initiatief wordt er samengewerkt met groepen 
uit de cultuursector. 

(� € 1 750,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
 

 
 
 

“De gemeentelijke vakantiewerkingen 
moeten kwalitatief blijven werken.” 
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3 Jeugdbeleid 

 
 
 
 
 

 

J E U G D 
B E L E I D 
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3.1 Infrastructuur en ruimte 

Infrastructuur en ruimte 
 

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 gemeente-

bestuur 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. 
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3.1.1 Analyse en besluiten 

 

 
De gemeente beschikt over verschillende goed uitgeruste 
speelterreinen. Het is echter belangrijk dat deze meegroeien met 
de leeftijd van de kinderen van de buurt. De jeugdraad en 
buurten worden momenteel weinig betrokken bij het speelplein-
beleid. Buurtbewoners klagen ook wel eens over het onderhoud 
van de speelpleintjes. Dit kan beter opgevolgd worden. 
 

 
In elke deelgemeente is nood aan ruimte om te sporten. De 
ruimte wordt best multifunctioneel ingericht zodat meerdere 
sporten mogelijk zijn. In Nijlen en Bevel zijn er al speel-
terreinen die uitgerust zijn met sportmogelijkheden. In Kessel 
zijn deze plaatsen aan vernieuwing toe. 
 

 

 

 
Het project speelstraten zoals dit in het verleden werd 
georganiseerd bracht weinig bij tot het echt spelen op straat. 
Buurtbewoners vonden het echter wel een leuk initiatief. Buurten 
zouden beter zelf speelstraten organiseren en hierin ondersteund 
worden door de gemeente. 
 

 
Kinderen en jongeren hebben nood aan een centrale plek 
binnen de gemeente waar ze terecht kunnen voor allerlei 
activiteiten en dienstverlening. De jeugddienst is nu niet 
duidelijk herkenbaar binnen het gemeentehuis. 
 

 

 

 
Er is duidelijk nood aan degelijke infrastructuur om te fuiven en 
te feesten. Ook hebben een aantal muziekgroepjes nood aan 
ruimte om te repeteren. Jeugdhuis Kroenkel kan een belangrijke 
partner zijn om beginnende groepjes podiumkansen aan te 
bieden. 
 

 
De bibliotheek is erg verouderd. Voor kinderen en jongeren is 
deze zeker niet aantrekkelijk. Een apart ingerichte ruimte 
dringt zich op. 
  

 

 
Bij de aanleg van, of de start van nieuwe bouwprojecten, 
straten, inrichting van openbare domeinen worden kinderen en 
jongeren niet betrokken. Voor sommige projecten zou dit wel 
wenselijk zijn vinden kinderen en jongeren. 
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3.1.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 20: De Nijlense jeugd moet binnen de gemeentegrenzen gebruik 
kunnen maken van voldoende speelbossen, speelterreinen en ruimte om te 
spelen en te sporten in eigen buurt. 

 

2008 
 
Een werkgroep “Speelterreinen” wordt opgericht met 
vertegenwoordiging vanuit het gemeentebestuur, de 
jeugddienst, de jeugdraad en de groendienst. Deze werkgroep 
zorgt voor een inventaris van de huidige situatie. 

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

Er wordt nagedacht over een nieuw concept voor de 
speelstraten in onze gemeente. Het gemeentebestuur beslist 
welk systeem ze wil invoeren (of niet). 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, Verkeersdienst en Gemeentebestuur) 
 

 

2009 
 
De werkgroep “Speelterreinen” maakt een planning op 
betreffende de (her)inrichting van de speelterreinen. Deze 
wordt tevens besproken binnen de jeugdraad. Er is speciale 
aandacht voor de sportterreinen in elke deelgemeente. 

(� € 0,00 |� Werkgroep Speelterreinen) 
 

Het gemeentebestuur onderzoekt of er bepaalde gemeentelijke 
infrastructuur (o.a. speelplaatsen scholen) opengesteld kan 
worden voor kinderen en jongeren om er te spelen/zich te 
ontplooien. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

Het nieuwe concept voor de speelstraten wordt uitgewerkt en 
gerealiseerd in maximum drie straten. Daarna volgt een 
grondige evaluatie. Buurten kunnen gebruik maken van een 
speelkoffer die kunnen uitlenen via de gemeente. 

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

 

2010 
 
De werkgroep “Speelterreinen” start met de (her)aanleg van 
een eerste speelterrein. Hierbij wordt de buurt betrokken 
(zowel kinderen, jongeren als volwassenen). 

(� € 20 000,00 |� Werkgroep Speelterreinen) 
 

Het nieuwe concept voor de speelstraten kan in de ganse 
gemeente toegepast worden op vraag van de buurtbewoners 
zelf. Nadien volgt een evaluatie met de buurten zelf. 

(� € 300,00 |� Jeugddienst en Verkeersdienst) 
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Doelstelling 21: De Nijlense jeugd moet binnen de gemeentegrenzen gebruik 
kunnen maken van voldoende infrastructuur om zich te kunnen ontspannen en te 
ontplooien. 

 

2008 
 
Binnen de jeugdraad en stuurgroep Jeugdbeleidsplan wordt een 
werkgroep opgericht die mee wil nadenken over extra 
infrastructuur om te fuiven, als repetitieruimte, om te kunnen 
rondhangen, om zich te kunnen ontspannen, een aantrekke-
lijkere bibliotheek voor kinderen en jongeren. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad en Stuurgroep Jeugdbeleidsplan) 
 

Het gemeentebestuur houdt rekening met de adviezen van 
deze werkgroep bij haar ontwikkeling van een langetermijn-
visie voor een vrijetijdscentrum. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 

2009 
 
De werkgroep voor extra jeugdinfrastructuur stelt een aantal 
oplossingen en ideeën voor aan het gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Werkgroep Extra Jeugdinfrastructuur) 
 

Het gemeentebestuur houdt rekening met deze voorstellen en 
stelt haar langetermijnvisie voor aan de verschillende 
betrokken adviesraden en diensten en vraagt de nodige 
adviezen. Er wordt tevens een overleg georganiseerd. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en adviesraden) 
 

 

2010 
 
Het gemeentebestuur heeft een langetermijnvisie die door alle 
betrokken partijen gedragen wordt. Het gemeentebestuur 
maakt een degelijke en realistische planning op om de 
realisatie te kunnen bestendigen, indien dit binnen de 
financiële mogelijkheden van de gemeente valt. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 

Doelstelling 22: De gemeente ontwikkelt een duidelijke visie en planning over 
een vrijetijdscentrum waarin voldoende ruimte voorzien wordt voor de jeugd van 
haar gemeente. 

 

2008 
 
Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over de 
realisatie van een vrijetijdscentrum in Nijlen waarbij rekening 
gehouden wordt met de reële noden en behoeften. In dit 
vrijetijdscentrum kunnen verschillende diensten en werkingen 
ondergebracht worden. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
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2009 
 
Het gemeentebestuur stelt haar langetermijnvisie voor aan de 
verschillende betrokken adviesraden en diensten en vraagt de 
nodige adviezen. Er wordt tevens een overleg georganiseerd. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en adviesraden) 
 

 

2010 
 
Het gemeentebestuur heeft een langetermijnvisie die door alle 
betrokken partijen gedragen wordt. Het gemeentebestuur 
maakt een degelijke en realistische planning op om de 
realisatie te kunnen bestendigen, indien dit binnen de 
financiële mogelijkheden van de gemeente valt. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 
 

Doelstelling 23: De gemeente geeft kinderen en jongeren structureel inspraak bij 
de inrichting en (her)aanleg van openbare domeinen. 

 

2008 
 
Het gemeentebestuur onderzoekt op welke manier ze meer 
inspraak kunnen geven aan kinderen en jongeren bij openbare 
werken in de gemeente. Vanuit de jeugdraad worden mogelijke 
voorstellen gedaan die door het gemeentebestuur besproken 
kunnen worden. 

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

 

2009 
 
Het gemeentebestuur koppelt aan de jeugdraad terug op welke 
manier er structurele inspraak gegeven kan worden aan 
kinderen en jongeren binnen de gemeente. Na een 
gemeenschappelijk compromis past het gemeentebestuur deze 
structurele aanpak toe. 

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

 

2010 
 
Het gemeentebestuur en de jeugdraad evalueren de structurele 
inspraak die gegeven wordt aan kinderen en jongeren. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad en Gemeentebestuur) 
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3.2 Feest- en fuifbeleid 

Feest- en fuifbeleid 
 

De Nijlense jeugd heeft nood aan een bruisend en 
divers uitgangsleven. 

 
Ze is vragende partij voor meer jeugdfuiven, 
party’s, live-optredens, feesten op openbaar 

domein,… voor en door jongeren georganiseerd. 
 

Hiervoor is een breed gedragen, integraal en 
constructief feest- en fuifbeleid nodig. Het 

feestbeleid werkt op maat, stimuleert jongeren en 
wil mee zorgen voor een veilig en aangenaam 
feestklimaat met bijzondere aandacht voor de 
wensen van de organisator en de bezoekers. 
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3.2.1 Analyse en besluiten 

 

 
De zalen in Nijlen zijn vaak te klein voor fuiven die georganiseerd 
worden. Bovendien zijn de zalen vaak niet goed genoeg uitgerust 
om er fuiven te laten doorgaan. De gemeentelijke zaal in 
Gemeenschapscentrum ’t Dorp is erg verouderd en te vaak 
verhuurd aan vaste gebruikers zodat organisatoren erg moeilijk 
een fuif er kunnen laten doorgaan. Er moet elke maand toch 
ruimte zijn om een fuif te kunnen laten plaatsvinden. 
 

 
Promotie van fuiven gebeurt vaak via flyers, affiches en 
websites. De site www.nijlengaatuit.be wordt door vele 
jongeren bezocht. Dit is een mooi initiatief van enkele 
jongeren uit Nijlen. De plakzuilen worden ook als een nuttig 
instrument ervaren om affiches van fuiven op te laten 
hangen. 
 

 

 

 
De gemeente beschikt niet over een duidelijk fuifbeleid. Het 
fuifklimaat in Nijlen kan nog positiever in beeld gebracht 
worden. Er is nauwelijks overleg tussen de verschillende 
overheden en de organisatoren van fuiven wat duidelijk als een 
gemis ervaren wordt. Te vaak wordt een éénzijdig beeld (vaak 
negatief) opgehangen van fuiven, fuifbezoekers en de bijhorende 
problemen terwijl de uitgaanscultuur erg belangrijk en onmisbaar 
is voor jongeren. 
 

 
Organisatoren moeten nu nog vaak bij verschillende instanties 
en diensten informeren wanneer ze een fuif inrichten. Er is 
nood aan één loket waar alles in orde gebracht kan worden, 
waar duidelijke en correcte informatie gekregen wordt. 
  

 

 
In de gemeente zijn enkele kleinere lokalen waar al wel eens een 
fuif doorgaat. Het is niet duidelijk of deze lokalen hier steeds 
voor geschikt zijn. Toch zijn er erg belangrijk voor beginnende 
organisatoren en voor fuiven die een bepaald doelpubliek 
aanspreken. 
 

 
De uitleendienst wordt positief onthaald door organisatoren 
van fuiven. Wel zijn er nog enkele tekorten zoals bijvoorbeeld 
herashekken, een fuifbox met nuttige materialen, enzovoort. 
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3.2.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 24: Het gemeentebestuur ontwikkelt samen met de gemeentelijke en 
particuliere actoren een fuif- en feestbeleid voor de jeugd. Het overlegt met en 
stimuleert communicatie tussen overheidsdiensten, beleidsmakers, organisatoren 
en zaaluitbaters. 

 

2008 
 
Er wordt een werkgroep Fuif- en feestbeleid opgericht. Deze 
werkgroep organiseert een inforonde om na te gaan wie 
mogelijke partners binnen deze groep kunnen zijn en wie er 
allemaal betrokken dient te worden. De werkgroep bekijkt ook 
bestaande voorbeelden om een beter beeld te krijgen. 

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

Tienerwerking De Joeng organiseert een tienerfuif voor tieners 
van 13 tot 15 jaar. De jeugddienst zorgt voor de nodige 
ondersteuning. 

(� € 0,00 |� Tienerwerking De Joeng en Jeugddienst) 
 

Het fuifcharter wordt eind 2008 geëvalueerd. Eventuele 
bemerkingen worden besproken met het gemeentebestuur. 

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

 

2009 
 
Het politiereglement op evenementen wordt begin 2009 
geëvalueerd op basis van voorgevallen problemen en situaties. 
Eventuele bemerkingen worden besproken met het 
gemeentebestuur. 

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

De werkgroep Fuif- en feestbeleid zorgt voor het nodige 
overleg tussen de verschillende partners en maakt de nodige 
voorbereidingen in orde om een degelijk beleid uit te 
stippelen. 

(� € 0,00 |� Werkgroep Fuif- en feestbeleid) 
 
De fuifgids (Fuifwijzer) wordt grondig nagekeken en geüpdatet. 

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

 

2010 
 
De werkgroep Fuif- en feestbeleid stippelt een gedragen beleid 
uit en stelt dit voor aan alle betrokken partners. Het 
gemeentebestuur onderneemt de nodige stappen om dit beleid 
te kunnen uitvoeren. 

(� € 250,00 |� Werkgroep Fuif- en feestbeleid en 

Gemeentebestuur) 
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De werkgroep Fuif- en feestbeleid lanceert een ludieke actie 
(sensibilisering) omtrent veilig fuiven en vandalisme bij de 
bezoekers van fuiven in de gemeente. 

(� € 750,00 |� Werkgroep Fuif- en feestbeleid) 
 

 
 
 
 
 

Doelstelling 25: Het gemeentebestuur ondersteunt jeugdige organisatoren van 
fuiven en feesten. 

 

2008 
 
Organisatoren die het fuifcharter ondertekent hebben, kunnen 
bij het gemeentebestuur een fuifbox ontlenen. In deze box 
worden allerlei nuttige materialen gestoken die gekozen 
worden in samenspraak met de gebruikers. 

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

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. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
 

De uitleendienst wordt uitgerust met herashekken die vooral 
bij de organisatie van fuiven gebruikt kunnen worden. 

(� hekken werden eind 2007 aangekocht |� Uitleendienst) 
 

 

2009 
 
De fuifbox wordt geëvalueerd door de gebruikers ervan. Aan de 
hand van deze resultaten wordt de fuifbox aangevuld met 
eventuele materialen die als gemis ervaren worden. 

(� € 500,00 |� Jeugdraad en gebruikers fuifbox) 
 

 

2010 
 
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 26: Het gemeentebestuur zorgt dat er voldoende veilige en 
toegankelijke ruimtes zijn om te feesten. 

 

2008 
 
Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over de 
realisatie van een vrijetijdscentrum in Nijlen waarbij rekening 
gehouden wordt met de reële noden en behoeften. In dit 
vrijetijdscentrum kunnen verschillende diensten en werkingen 
ondergebracht worden. Hierbij wordt rekening gehouden met 
het tekort aan degelijke en ruime fuifinfrastructuur. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

Gemeenschapscentrum ’t Dorp is de enige gemeentelijke zaal 
waar fuiven georganiseerd kunnen worden. Het beheersorgaan 
en de jeugdraad overleggen en vragen dat er binnen de 
kalender elke maand ruimte is om minstens één fuif te laten 
doorgaan. 

(� € 0,00 |� Beheersorgaan GC ’t Dorp en Jeugdraad) 
 

 

2009 
 
Het gemeentebestuur stelt haar langetermijnvisie voor aan de 
verschillende betrokken adviesraden en diensten en vraagt de 
nodige adviezen. Er wordt tevens een overleg georganiseerd. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en adviesraden) 
 

In Gemeenschapscentrum ’t Dorp worden nieuwe 
podiumdoeken aangekocht en krijgt de zaal een opsmukbeurt. 
Bij de organisatie van fuiven wordt bekeken hoe de zaal beter 
ingericht kan worden. 

(� budget cultuur |� Beheersorgaan GC ‘t Dorp) 
 

De werkgroep Fuif- en feestbeleid gaat na aan welke 
voorschriften betreffende brandveiligheid kleinere zalen 
moeten voldoen opdat er fuiven georganiseerd kunnen worden. 
Het gemeentebestuur moedigt de uitbaters van die zalen aan 
om de nodige maatregelen te treffen. 

(� € 0,00 |� Werkgroep Fuif- en feestbeleid en 

Gemeentebestuur) 
 

 

2010 
 
Het gemeentebestuur heeft een langetermijnvisie die door alle 
betrokken partijen gedragen wordt. Het gemeentebestuur 
maakt een degelijke en realistische planning op om de 
realisatie te kunnen bestendigen. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
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3.3 Mobiliteit 

Mobiliteit 
 

3.3.1 Analyse en besluiten 

 

 
Kinderen en jongeren ervaren een aantal plaatsen in onze 
gemeente als gevaarlijke punten. Uiteraard is het niet steeds 
mogelijk om hiervoor dadelijk een oplossing te bedenken. Tijdens 
het vorige Jeugdwerkbeleidsplan werd een werkgroep Mobiliteit 
opgericht die enerzijds het gemeentebestuur wil adviseren, die 
zelf ludieke acties op punt zet en die tot slot door het 
gemeentebestuur mee betrokken wordt in een werkgroep 
betreffende verkeersveiligheid rondom de scholen. Dit wordt als 
erg positief ervaren. 
 

 
De werkgroep Mobiliteit binnen de jeugdraad kan nog meer 
betrokken worden bij mobiliteitsprojecten/wegenwerken. 
De werkgroep zelf zou nog meer (individuele) jongeren 
moeten kunnen aanspreken. 
 

 

 

 
De gemeentelijke commissie Verkeersveiligheid die enkel bestaat 
uit gemeenteraadsleden zou nog meer rekening moeten houden 
met de belangen van kinderen en jongeren. Bovendien zou de 
jeugdraad en de werkgroep Mobiliteit beter op de hoogte moeten 
zijn van wat deze commissie allemaal bespreekt en behandelt. 
 

 
 

3.3.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 27: De werkgroep Mobiliteit (binnen de Jeugdraad) heeft voldoende 
inspraak over het thema mobiliteit binnen het gemeentelijk beleid. 

 

2008 
 
De werkgroep Mobiliteit presenteert haar rapport over 
“Verkeersveiligheid in Nijlen door de ogen van jongeren”. In dit 
rapport staat voornamelijk de verkeersveiligheid in de buurt 
van scholen en jeugdlokalen centraal. De aandacht is gericht 
op de zwakke weggebruikers. 

(� € 250,00 |� Werkgroep Mobiliteit en Jeugdraad) 
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De commissie Verkeersveiligheid binnen het gemeentebestuur 
bespreekt dit rapport en bekijkt in welke mate zij de komende 
jaren in hun planning een aantal knelpunten kunnen 
wegwerken. Zij koppelen op hun beurt deze resultaten door 
aan de jeugdraad. 

(� € 0,00 |� Commissie Mobiliteit) 
 

 

2009 
2010 

 
Minstens één maal per jaar wordt er op de jeugdraad verslag 
uitgebracht van de meerjarenplanning betreffende openbare 
wegenwerken in de gemeente. Op die manier kan de jeugdraad 
dit mee opvolgen en eventuele adviezen tijdig overmaken. Dit 
wordt mee opgenomen in de regeling rond structureel overleg. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

De werkgroep Mobiliteit binnen de jeugdraad kan adviezen 
overmaken aan het gemeentebestuur en de commissie 
Verkeersveiligheid over wegenwerken, openbaar vervoer en 
mobiliteit in de ruime zin. 

(� € 0,00 |� Werkgroep Mobiliteit) 
 

 

Doelstelling 28: De werkgroep Mobiliteit 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. 

 

2008 
2009 
2010 

 
De werkgroep Mobiliteit organiseert elke 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 |� Werkgroep Mobiliteit en Jeugddienst) 
 

 

“Voldoende inspraak over mobiliteit 
binnen het gemeentelijk beleid.” 
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3.4 Jeugd en cultuur 

Jeugd en cultuur 
 

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. 
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3.4.1 Analyse en besluiten 

 

 
Kinderen en jongeren kunnen een ruime keuze maken uit 
muzieklessen, drama en woord, beeldende kunsten, enz. binnen 
de Gemeentelijke Academie voor Kunst, de Kesselse Jeugd-
muziekschool en de Academie van Muziek, Woord en Dans. Toch 
blijkt er nood aan initiaties en workshops die kort in tijd zijn, die 
jongeren kort laten proeven vooraleer ze zich binden aan een 
langdurige cursus. Momenteel bestaat dit aanbod niet. 
 

 
De jeugddienst organiseert samen met enkele andere diensten 
jaarlijks enkele culturele activiteiten. Deze activiteiten 
worden gesmaakt maar zijn uiteraard steeds nog te 
verbeteren in kwaliteit. Activiteiten zoals het filmfestival, het 
verenigingenmarktje en de activiteiten binnen de Grabbelpas 
worden positief beoordeeld en moeten behouden blijven. 
 

 

 

 
Er is nood aan repetitieruimte binnen onze gemeente voor zowel 
beginnende als andere groepjes. Tevens bestaat er binnen de 
gemeente geen echte plaats waar kinderen en/of jongeren vrij 
kunnen bezig zijn om zich creatief te uiten. 
 

 
Er is al enkele jaren de vraag om een soort van festival te 
organiseren binnen de gemeente. KAJ Kessel speelde hier 
deels op in maar slaagt er voorlopig nog niet in om alle 
verwachtingen in te lossen. Noch jeugddienst noch cultuur-
dienst kunnen dit zelf organiseren. Wel kunnen beide diensten 
een ondersteunende rol spelen. 
 

 

 

 
Er is binnen de gemeente weinig ruimte om “kunst” tentoon te 
stellen. Heel wat jongeren zijn creatief bezig maar kunnen hier 
niet mee naar buiten treden. Er is noch de geschikte infra-
structuur noch de juiste omkadering. 
 

 
Jeugdhuis Kroenkel speelt mee een belangrijke rol bij het 
organiseren van maandelijkse optredens van diverse 
muziekgenres en subculturen. Zij worden hier financieel mee 
ondersteund door middel van projectsubsidies. Ook de 
optredens rond stand-up-comedy in 2006 werden gesmaakt 
door jongeren (project “Drie maal Lachen” door het jeugdhuis 
in samenwerking met de jeugddienst en de cultuurdienst). 
 

 

 
 



GEMEENTE NIJLEN                                        JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 

 

 
 

HOOFDSTUK JEUGDBELEID 
 

- 59 - 
 

3.4.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 29: De jeugddienst en cultuurdienst stimuleren actieve 
cultuurparticipatie en creatie van kinderen en jongeren. 

 

2008 
 
Tijdens de paasvakantie organiseren de jeugddienst en 
cultuurdienst samen een project rond “Vreemde culturen” voor 
kinderen en jongeren. 

(� € 1 750,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
 

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. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst en Seniorendienst) 
 

In de programmatie van de Grabbelpas wordt er samengewerkt 
met verschillende 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. 

(� € 750,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst en cultuurdienst onderzoeken welke nood er 
precies is aan korte workshops/initiaties waarin kinderen en 
jongeren kunnen kennismaken met diverse subculturen. Ze 
onderzoeken tevens welke partners hierbij betrokken dienen te 
worden en zorgen voor het nodige overleg met deze partners. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst en partners) 
 

Kroenkel vzw werkt samen met de jeugddienst en cultuurdienst 
een beleid uit om beginnende groepjes podiumkansen aan te 
bieden in het jeugdhuis. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, Werkgroep Extra Jeugdinfrastructuur 

en Kroenkel vzw) 
 

 

2009 
 
De jeugddienst en cultuurdienst bedenken een nieuw concept 
om volgend jaar uit te werken tijdens de paasvakantie. 

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

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. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst en Seniorendienst) 
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In de programmatie van de Grabbelpas wordt er samengewerkt 
met verschillende 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. 

(� € 750,00 |� Jeugddienst) 
 

De jeugddienst, cultuurdienst en de betrokken partners 
organiseren samen een aanbod van workshops en initiaties op 
maat van kinderen en/of jongeren die aangeboden worden 
tegen zeer voordelige tarieven. Er wordt speciale aandacht 
gegeven aan de toegankelijkheid van het aanbod naar 
kansarmen toe in samenwerking met het OCMW. Het aanbod 
wordt geëvalueerd bij de deelnemers. 

(� € 2 500,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst, partners en OCMW) 
 

Kroenkel vzw en de jeugddienst organiseren een aantal 
optredens voor beginnende groepjes uit onze gemeente en 
bieden hen zo ruimte aan om op te treden. Deze wordt 
achteraf geëvalueerd met alle betrokken partijen. 

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

 

2010 
 
De jeugddienst en de cultuurdienst werken tijdens de 
paasvakantie een nieuw initiatief uit waaraan kinderen uit de 
lagere school kunnen deelnemen. 
Het doel van de activiteiten richt zich op cultuurbeleving bij 
kinderen. Bij dit initiatief wordt er samengewerkt met groepen 
uit de cultuursector. 

(� € 1 750,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
 

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. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst en Seniorendienst) 
 

In de programmatie van de Grabbelpas wordt er samengewerkt 
met verschillende 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. 

(� € 750,00 |� Jeugddienst) 
 

De cultuurdienst werkt een nieuw concept uit rond de 
cultuurpas in Nijlen. De jeugddienst wordt hierbij nauw 
betrokken om de pas ook toegankelijk te maken voor jongeren. 

(� budget cultuurdienst |� Cultuurdienst en Jeugddienst) 
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De jeugddienst, cultuurdienst en de betrokken partners 
organiseren samen een aanbod van workshops en initiaties op 
maat van kinderen en/of jongeren die aangeboden worden 
tegen zeer voordelige tarieven. Er wordt speciale aandacht 
gegeven aan de toegankelijkheid van het aanbod naar 
kansarmen toe in samenwerking met het OCMW. Het aanbod 
wordt geëvalueerd bij de deelnemers. 

(� € 2 500,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst, partners en OCMW) 
 

 
 
 
 
 
 

Doelstelling 30: Het gemeentebestuur biedt voldoende zichtbare ruimte aan waar 
kinderen en jongeren kunst en cultuur kunnen beleven en creëren. 

 

2008 
 
Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over de 
realisatie van een vrijetijdscentrum in Nijlen waarbij rekening 
gehouden wordt met de reële noden en behoeften. In dit 
vrijetijdscentrum kunnen verschillende diensten en werkingen 
ondergebracht worden. Er wordt rekening gehouden met de 
mogelijke inplanting van repetitieruimten, ruimte om tentoon 
te stellen, ruimte om creatief bezig te kunnen zijn, … 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

De cultuurdienst en jeugddienst bekijken in overleg met de 
cultuurraad en de jeugdraad welke mogelijkheden er zijn om 
een festival te organiseren in Nijlen. Er wordt bekeken op 
welke manier de diensten en de gemeente kan ondersteunen 
en samenwerken. Voortvloeiend uit deze conclusies worden er 
de komende jaren een aantal bijkomende acties ondernomen. 

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

 

2009 
 
Het gemeentebestuur stelt haar langetermijnvisie voor aan de 
verschillende betrokken adviesraden en diensten en vraagt de 
nodige adviezen. Er wordt tevens een overleg georganiseerd. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur en adviesraden) 
 

Volgend jaar wordt een nieuwe editie van Toonbeeld door de 
cultuurraad georganiseerd. De jeugddienst overlegt samen met 
de cultuurdienst om de deelname van jeugdige amateur-
kunstenaars te bevorderen en extra in de kijker te zetten. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
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2010 
 
Het gemeentebestuur heeft een langetermijnvisie die door alle 
betrokken partijen gedragen wordt. Het gemeentebestuur 
maakt een degelijke en realistische planning op om de 
realisatie te kunnen bestendigen, indien dit binnen de 
financiële mogelijkheden van de gemeente valt. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

Een nieuwe editie van Toonbeeld wordt door de cultuurraad 
georganiseerd. Jeugdige amateur-kunstenaars nemen deel en 
worden door de jeugddienst extra in de kijker gezet. De 
jeugddienst bekijkt samen met de cultuurdienst hoe Toonbeeld 
bij jongeren extra gepromoot kan worden. 

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

 
 
 
 

Doelstelling 31: Cultuur is toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. 

 

2008 
 
Het verenigingenmarktje wordt opnieuw georganiseerd door de 
jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst, seniorendienst en 
milieudienst (en de verschillende adviesraden). Nadien volgt 
een evaluatie. 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) 
 

De jeugddienst, cultuurdienst en jeugdhuis Kroenkel bekijken 
op welke wijze cultuur (optredens, workshops, ruimte om op te 
treden) toegankelijker gemaakt kan worden voor jongeren en 
of ze hierin eventueel kunnen samenwerken bij bepaalde 
projecten. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst en Jeugdhuis Kroenkel) 
 

Tijdens de paasvakantie organiseren de jeugddienst en 
cultuurdienst samen een project rond “Vreemde culturen” voor 
kinderen en jongeren. 

(� € 1 750,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
 

 

2009 
 
Jeugdhuis Kroenkel, jeugddienst en cultuurdienst werken 
samen aan een aantal concrete activiteiten/projecten 
waardoor cultuur toegankelijker gemaakt wordt voor jongeren. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst en Jeugdhuis 

Kroenkel) 
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De jeugddienst en cultuurdienst bedenken een nieuw concept, 
specifiek naar kinderen toe, om volgend jaar uit te werken 
tijdens de paasvakantie. 

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

 

2010 
 
De samenwerking tussen jeugdhuis Kroenkel, jeugddienst en 
cultuurdienst wordt geëvalueerd en kent mogelijk een vervolg. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst, Cultuurdienst en Jeugdhuis 

Kroenkel) 
 

Het verenigingenmarktje wordt opnieuw georganiseerd door de 
jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst, seniorendienst en 
milieudienst (en de verschillende adviesraden). Nadien volgt 
een evaluatie. 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) 
 

De jeugddienst en de cultuurdienst werken tijdens de 
paasvakantie een nieuw initiatief uit waaraan kinderen uit de 
lagere school kunnen deelnemen. 
 

Het doel van de activiteiten richt zich op cultuurbeleving bij 
kinderen. Bij dit initiatief wordt er samengewerkt met groepen 
uit de cultuursector. 

(� € 1 750,00 |� Jeugddienst en Cultuurdienst) 
 

 
 

 
“Cultuur is toegankelijk 

voor alle kinderen en jongeren!” 
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3.5 Jeugd en sport 

Jeugd en sport 
 

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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3.5.1 Analyse en besluiten 

 

 
In Nijlen zijn zeer veel sportverenigingen actief waardoor er een 
ruim en divers aanbod is. Kinderen en jongeren zijn hier tevreden 
over en kunnen hun gading vinden binnen dit aanbod. Toch kan 
het aanbod nog beter bekend gemaakt worden. Niet elk kind of 
jongere is op de hoogte dat bepaalde sporttakken aanwezig zijn 
binnen de gemeentegrenzen. 
 

 
Kinderen en jongeren geven aan dat ze in hun vrije tijd graag 
sportief bezig zijn, vaak op een informele manier door te 
voetballen in hun buurt, te fietsen of andere sporten uit te 
oefenen. Niet elke buurt beschikt over goede accommodatie. 
Bepaalde buurten hebben trouwens nood aan een meer 
georganiseerder aanbod. 
 

 

 

 
Er is tevredenheid over de sportinfrastructuur binnen de 
gemeente (zwembad, sporthallen). Toch wordt buiten-
infrastructuur nog gemist in Nijlen. 
 

 
De jeugddienst en sportdienst werken sporadisch samen op 
vlak van promotie van sportactiviteiten. Toch zou de 
samenwerking nog beter kunnen door samen iets te 
organiseren (buurtsport) of samen bepaalde sportprojecten 
naar kinderen en jongeren toe op te volgen. 
 

 

 

3.5.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 32: De Nijlense jeugd moet binnen de gemeentegrenzen gebruik 
kunnen maken van voldoende ruimte om te sporten in eigen buurt. 

 

2008 
 
Om de speelterreinen (en daarbij ook de sportterreinen) op te 
volgen, wordt een werkgroep “Speelterreinen” opgericht (zie 
hoofdstuk Infrastructuur). Er wordt een inventaris opgemaakt 
van de huidige terreintjes met sportmogelijkheden in Nijlen. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Werkgroep Speelterreinen) 
 

De jeugddienst en sportdienst promoten enkele activiteiten 
voor kinderen en jongeren samen naar de doelgroep toe. De 
jeugddienst stimuleert via zijn contacten extra de jeugd om 
deel te nemen aan allerlei sportinitiaties –en activiteiten. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Sportdienst) 
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2009 
 
De werkgroep “Speelterreinen” maakt een planning op 
betreffende de (her)inrichting van de speelterreinen. Deze 
wordt tevens besproken binnen de jeugdraad. Er is speciale 
aandacht voor de sportterreinen in elke deelgemeente. Dit 
wordt besproken met de sportdienst 

(� € 0,00 |� Werkgroep Speelterreinen en Sportdienst) 
 

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) 
 

 

2010 
 
De sportdienst en jeugddienst onderzoeken de mogelijkheden 
om vanaf 2011 buurtsport aan te bieden voor jeugd tijdens de 
schoolvakanties. Minstens vijf dagen werking moeten 
aangeboden worden. Bij dit onderzoek worden kinderen en 
jongeren betrokken zodat het aanbod afgestemd is op hun 
behoeften. 

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

 
 
 
 

“Sporten in eigen buurt.” 
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3.6 Informatie en communicatie 

Informatie en communicatie 
 

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. 
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3.6.1 Analyse en besluiten 

 

 
Momenteel verspreidt de jeugddienst informatie via de website 
van de gemeente, via het informatieblad Gemeentekroniek, via 
persberichten, via eigen publicaties en folders. Deze info 
bereikt vele inwoners maar veel te weinig de kinderen en 
jongeren uit onze gemeente. 
 

 
Kinderen en jongeren surfen vaak op het Internet en halen 
heel wat informatie van websites. Als gemeentebestuur dienen 
we hier op in te spelen en ook nieuwe communicatiemiddelen 
aan te grijpen. De gemeentelijke website herbergt heel wat 
informatie maar is niet echt op maat van kinderen en 
jongeren. Een meldingskaart voor jeugd zou ook nuttig zijn. 
 

 

 

 
De jeugddienst verspreidt heel wat nuttige infobrochures, 
folders en boekjes via de inforekken op de jeugddienst en het 
gemeentehuis. Deze worden vlot bekeken en meegenomen door 
vooral jongeren en jongvolwassenen. De Jip-infozuil staat in de 
bibliotheek. De brochures worden regelmatig meegenomen door 
kinderen, jongeren en volwassenen. Eén zuil is echter te weinig 
aangezien er nog verschillende plaatsen zijn waar kinderen en 
jongeren veel passeren. 
 

 
De jeugddienst is niet echt toegankelijk op de eerste 
verdieping van het gemeentehuis. De nodige bewegwijzering 
naar de dienst ontbreekt maar ook de locatie in het 
gemeentehuis is niet echt laagdrempelig. 
  

 

 
In Nijlen is er geen JIP (Jongeren Informatie Punt) of een JAC 
(Jongeren Advies Centrum). De aanwezigheid van twee 
secundaire scholen zorgt er voor dat heel wat scholieren in 
Nijlen vertoeven. De afwezigheid van een JIP wordt deels 
opgevangen door de infozuilen. Wie echter naar een JAC wilt, 
moet hiervoor naar Heist-op-den-berg of Lier gaan (waar er 
zitdagen zijn). Voor sommige jongeren is dit een drempel. 
 

 
De activiteiten en werkingen georganiseerd door de 
jeugddienst zijn goed bekend bij de Nijlenaars. De jeugddienst 
zelf is bij individuele kinderen en jongeren nog te weinig 
gekend. 
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3.6.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 33: De gemeente gebruikt verschillende informatiekanalen om 
kinderen en jongeren te informeren op maat van het doelpubliek. Kinderen en 
jongeren worden betrokken bij het tot stand komen van de informatieproducten. 

 

2008 
 
Verschillende bestaande informatiekanalen (website gemeente, 
informatieblad Gemeentekroniek, inforekken, de JIP-infozuil, 
het Zomerkrantje, enz.) worden verder gebruikt om informatie 
te verspreiden. 

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

Er wordt één extra JIP-infozuil besteld om te plaatsen in het 
gemeentehuis en er worden extra folders besteld om in andere 
openbare gebouwen te leggen. 

(� € 350,00 |� Jeugddienst) 
 

Een inventaris van de bestaande communicatiekanalen naar 
kinderen en jongeren toe wordt opgemaakt. Deze wordt 
afgestemd op de noden en behoeften en bepaalt welke 
informatieproducten –en kanalen de komende jaren 
gerealiseerd moeten worden. Hier worden kinderen en 
jongeren bij betrokken door middel van inspraakmethodes. 

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

De jeugdraad laat een nieuwe website ontwikkelen Deze site is 
gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor kinderen en jongeren. 
De site moet bovendien gemakkelijk te updaten zijn door de 
jeugddienst en mogelijke andere gebruikers. Het eerste 
ontwerp zal voorgelegd worden aan een testpanel van enkele 
kinderen en enkele jongeren. 

(� € 6 500,00 |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

De bestaande informatiegidsen worden verder gepromoot en 
bevatten steeds de meest recente informatie. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

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

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

 

2009 
 
Verschillende bestaande informatiekanalen (website gemeente, 
informatieblad Gemeentekroniek,inforekken, de JIP-infozuil, 
het Zomerkrantje, enz.) worden verder gebruikt om informatie 
te verspreiden. 

(� € 100,00 |� Jeugddienst en Informatiedienst) 
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De nieuwe website wordt up-to-date gehouden en wordt 
regelmatig in de kijker gezet. 

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

De bestaande informatiegidsen worden verder gepromoot en 
bevatten steeds de meest recente informatie. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst) 
 

Een aantal nieuwe informatieproducten en diensten 
(mogelijkheden zijn kinderkrantje in de scholen, 
nieuwsbrieven, affiches en folders, informatiestand in de 
bibliotheek) worden gerealiseerd voor kinderen en jongeren op 
basis van het onderzoek in 2008 (uiteindelijke beslissing wordt 
gebaseerd op dit onderzoek). Deze worden ruim bekend 
gemaakt en verspreid onder het doelpubliek. Er wordt gepeild 
bij kinderen en jongeren hoe ze deze beoordelen. 

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

 

2010 
 
Verschillende bestaande informatiekanalen (website gemeente, 
informatieblad Gemeentekroniek,inforekken, de JIP-infozuil, 
het Zomerkrantje, enz.) worden verder gebruikt om informatie 
te verspreiden. 

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

De nieuwe website wordt up-to-date gehouden en wordt 
regelmatig in de kijker gezet. 

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

De bestaande informatiegidsen worden verder gepromoot en 
bevatten steeds de meest recente informatie. 

(� € 250,00 |� Jeugddienst) 
 

Een aantal nieuwe informatieproducten en diensten 
(mogelijkheden zijn kinderkrantje in de scholen, 
nieuwsbrieven, affiches en folders, informatiestand in de 
bibliotheek) worden gerealiseerd voor kinderen en jongeren op 
basis van het onderzoek in 2008 (uiteindelijke beslissing wordt 
gebaseerd op dit onderzoek). Deze worden ruim bekend 
gemaakt en verspreid onder het doelpubliek. Er wordt gepeild 
bij kinderen en jongeren hoe ze deze beoordelen. 

(� € 5 000,00 |� Jeugddienst en Informatiedienst) 
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Doelstelling 34: Kinderen en jongeren kunnen op een centraal punt in de 
gemeente terecht om correcte informatie te vergaren. 

 

2008 
 
Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om in Nijlen 
een maandelijkse of wekelijkse zitdag van een JAC te 
organiseren. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst) 
 

Bij het formuleren van de visie rond een vrijetijdscentrum 
wordt rekening gehouden om de jeugddienst mee in dit gebouw 
onder te brengen. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

Op korte termijn wordt bekeken hoe de jeugddienst op een 
betere toegankelijke plaats ingepland kan worden of hoe de 
toegankelijkheid verbeterd kan worden. 

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

 

2009 
 
De bewegwijzering naar de jeugddienst wordt verbeterd zodat 
dit duidelijk is voor alle bezoekers. Hiervoor wordt 
samengewerkt met de andere diensten die samen gehuisvest 
zijn met de jeugddienst. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst) 
 

Het JAC (van Mechelen of Herentals) houdt wekelijks of 
maandelijks een zitdag in de gemeente Nijlen zodat jongeren 
er terecht kunnen. De werking wordt ruim gepromoot. 

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

 

2010 
 
De werking van de zitdagen van het JAC worden geëvalueerd 
bij Nijlense jongeren en diensten. De werking wordt op basis 
van de resultaten verder geoptimaliseerd. 

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

Het gemeentebestuur heeft een langetermijnvisie over een 
vrijetijdscentrum die door alle betrokken partijen gedragen 
wordt. Het gemeentebestuur maakt een degelijke en 
realistische planning op om de realisatie te kunnen 
bestendigen. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
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Doelstelling 35: De jeugddienst en zijn activiteiten zijn bekend bij kinderen en 
jongeren en zijn vlot toegankelijk voor het doelpubliek. 

 

2008 
 
Activiteiten en evenementen van de jeugddienst worden steeds 
op een herkenbare manier gepromoot bij het doelpubliek door 
middel van affiches, flyers, brochures, vermelding op de 
websites, enzovoort. Er wordt aandacht gegeven aan de 
laagdrempeligheid en diverse doelgroepen. 

(� € 1 500,00 |� Jeugddienst) 
 

De personeelsbezetting van de jeugddienst kan rekenen op 
twee voltijdse krachten (jeugdconsulent en administratief 
medewerker – beide voltijds). 

(� budget personeel |� Gemeentebestuur) 
 

 

2009 
 
Activiteiten en evenementen van de jeugddienst worden steeds 
op een herkenbare manier gepromoot bij het doelpubliek door 
middel van affiches, flyers, brochures, vermelding op de 
websites, enzovoort. Er wordt aandacht gegeven aan de 
laagdrempeligheid en diverse doelgroepen. 

(� € 1 500,00 |� Jeugddienst) 
 

Er wordt een duidelijk foldertje verspreid waarin de 
jeugddienst voorgesteld wordt aan kinderen en jongeren. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
 

De personeelsbezetting van de jeugddienst kan rekenen op 
twee voltijdse krachten (jeugdconsulent en administratief 
medewerker – beide voltijds). 

(� budget personeel |� Gemeentebestuur) 
 

 

2010 
 
Activiteiten en evenementen van de jeugddienst worden steeds 
op een herkenbare manier gepromoot bij het doelpubliek door 
middel van affiches, flyers, brochures, vermelding op de 
websites, enzovoort. Er wordt aandacht gegeven aan de 
laagdrempeligheid en diverse doelgroepen. 

(� € 1 500,00 |� Jeugddienst) 
 

De personeelsbehoeften van de jeugddienst worden onderzocht 
en indien wenselijk wordt de dienst uitgebreid met extra 
personeel. 

(� budget personeel |� Jeugddienst en Gemeentebestuur) 
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“De gemeente gebruikt verschillende 
informatiekanalen om kinderen en 
jongeren te informeren op maat van 

het doelpubliek.” 
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3.7 Interactief bestuur 

Interactief bestuur 
 

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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3.7.1 Analyse en besluiten 

 

 
Kinderen en jongeren worden veel te weinig bij de 
besluitvorming binnen het gemeentebestuur betrokken. De 
jeugdraad geeft vaak op eigen initiatief advies – het gebeurt 
zelden dat het gemeentebestuur advies vraagt. De jeugdraad wil 
echter meer betrokken worden bij de besluitvorming. 
 

 
Kinderen en jongeren (en de jeugdraad) hebben vaak een 
eigen mening over nog andere beleidsdomeinen dan jeugd. 
Ook hier wordt te weinig gepeild naar die meningen. 
  

 

 
De jeugdraad is de voorbije jaren bekender geworden bij de 
Nijlense jongeren. Een aantal succesvolle initiatieven werden 
georganiseerd en we stellen vast dat de meeste jeugdwerkers 
allemaal de jeugdraad kennen. We vinden dat erg positief maar 
te weinig individuele jongeren kennen de jeugdraad en dat kan 
dus beter want ook zij hebben een mening. Bovendien zou de 
jeugdraad nog beter haar werking moeten communiceren. 
 

 
De jeugdraad bestaat voornamelijk uit jongeren die binnen 
het jeugdwerk georganiseerd zijn. Als enige adviesorgaan 
voor jeugd zouden we meer individuele jongeren willen 
betrekken bij onze adviezen (dit hoeft niet permanent te 
zijn, dit kan ook enkel voor bepaalde thema’s of 
gebeurtenissen zijn). 
 

 

 

 
De website van de jeugdraad is een erg eenvoudige site waarmee 
te weinig gebeurt naar het doelpubliek toe. Weinig jongeren 
kennen (of nemen een kijkje op) de website van de jeugdraad. 
 

 
Verschillende kinderen en hun scholen lieten verstaan dat ze 
graag een kindergemeenteraad zouden hebben. Toch zijn een 
aantal deskundigen niet overtuigd dat de meest ideale 
werkvorm is om kinderen inspraak te geven. Dit moet verder 
onderzocht en bekeken worden. 
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3.7.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 36: Kinderen en jongeren moeten door de gemeente betrokken 
worden bij alle beslissingen die een invloed hebben op hun leefomgeving. Het 
gemeentebestuur dient hen om advies te vragen en houdt er rekening mee. 

 

2008 
 
Het gemeentebestuur onderzoekt op welke manier ze meer 
inspraak kunnen geven aan kinderen en jongeren bij projecten 
die een invloed hebben op hun leefomgeving in de gemeente. 
Vanuit de jeugdraad worden mogelijke voorstellen gedaan die 
door het gemeentebestuur besproken kunnen worden. 

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

 

2009 
 
Het gemeentebestuur koppelt aan de jeugdraad terug op welke 
manier er structurele inspraak gegeven kan worden aan 
kinderen en jongeren binnen de gemeente. Na een 
gemeenschappelijk compromis past het gemeentebestuur deze 
structurele aanpak toe. 

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

 

2010 
 
Het gemeentebestuur en de jeugdraad evalueren de structurele 
inspraak die gegeven wordt aan kinderen en jongeren. 

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

 
 
 

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. 

 

2008 
 
De jeugdraad en jeugddienst werken een concept uit voor een 
nieuw evenement waarbij (kinderen en) jongeren kunnen 
kennismaken met verschillende thema’s die hun aanbelangen, 
waarbij ze hun mening kunnen geven over deze thema’s en 
waarbij animatie aangeboden wordt. Bijkomend wordt ook de 
jeugdraad en haar werking gepromoot. 

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

De jeugdraad laat een nieuw gadget maken om zichzelf bekend 
te maken (herinner balpennen vorige jaren). Deze gadgets 
worden verspreid op activiteiten van de jeugdraad bij de 
deelnemers. 

(� € 500,00 |� Jeugdraad) 
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De website van de jeugdraad wordt verder up-to-date 
gehouden. Er wordt in het kader van de acties van het 
hoofdstuk Informatie en communicatie wel bekeken in hoeverre 
de jeugdraadwebsite past in een algemene jeugdwebsite en of 
deze behouden moet blijven. 

(� € 100,00 |� Jeugdraad) 
 

De jeugdraad communiceert via het gemeentelijke 
informatieblad “Gemeentekroniek” regelmatig nieuwtjes 
vanuit de jeugdraad. In het kader van de acties van het 
hoofdstuk Informatie en communicatie wordt eveneens 
bekeken welke extra communicatiekanalen nog gebruikt 
kunnen worden. Uiteraard is de website van de jeugdraad ook 
een blijvend communicatiemiddel. 

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

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

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

 

2009 
 
De jeugdraad en jeugddienst organiseren het uitgewerkte 
evenement in het najaar. Er wordt speciaal gericht op niet-
georganiseerde (kinderen en) jongeren. Nadien wordt de 
happening geëvalueerd met zowel bezoekers (kinderen, 
jongeren en ouders) als deelnemende organisaties en 
instanties. De evaluatie bepaalt of er in 2010 een vervolg 
gegeven wordt. 

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

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 communiceert via het gemeentelijke 
informatieblad “Gemeentekroniek” regelmatig nieuwtjes 
vanuit de jeugdraad. Gevolg gevend aan de acties uit het 
hoofdstuk Informatie en communicatie worden extra 
communicatiekanalen gebruikt. 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

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

(� € 0,00 |� Jeugddienst, Jeugdraad en andere adviesraden) 
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2010 
 
De jeugdraad communiceert via het gemeentelijke 
informatieblad “Gemeentekroniek” regelmatig nieuwtjes 
vanuit de jeugdraad. Gevolg gevend aan de acties uit het 
hoofdstuk Informatie en communicatie worden extra 
communicatiekanalen gebruikt. 

(� gewone werkingsmiddelen |� Jeugddienst en Jeugdraad) 
 

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

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

 
 
 
 
 

Doelstelling 38: Verschillende inspraakkanalen worden gebruikt om de stem van 
kinderen en jongeren ook te laten horen. 

 

2008 
 
De werking van de jeugdraad wordt geëvalueerd door de leden 
van de jeugdraad en wordt bijgestuurd waar nodig. 

(� € 0,00 |� 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) 
 

De jeugddienst, jeugdraad en gemeentebestuur onderzoeken 
op welke manier kinderen in een vast inspraakorgaan betrokken 
kunnen worden. Er wordt nagegaan wie partners kunnen zijn, 
welke budgetten er nodig zijn, welk concept het beste kan 
werken en slagen. 

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

 

2009 
 
De jeugdraad organiseert jaarlijks een bevraging bij een 
specifieke doelgroep over een bepaald thema of onderwerp dat 
prioritair is (meest bruikbaar). 

(� € 250,00 |� Jeugdraad) 
 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek hoe kinderen 
in een vast inspraakorgaan betrokken kunnen worden, wordt 
een concept uitgewerkt dat vanaf het najaar van start kan gaan 
mits akkoord van de betrokken actoren. 

(� extra werkingsmiddelen |� Jeugddienst, Jeugdraad en 

Gemeentebestuur) 
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De jeugdraad besteedt speciale aandacht aan het betrekken 
van individuele jongeren bij de jeugdraad. 

(� € 300,00 |� Jeugdraad) 
 

 

2010 
 
De jeugdraad organiseert jaarlijks een bevraging bij een 
specifieke doelgroep over een bepaald thema of onderwerp dat 
prioritair is (meest bruikbaar). 

(� € 250,00 |� Jeugdraad) 
 

Het uitgewerkte concept (betreffende inspraak voor kinderen) 
wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 

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

 
 
 
 

“De stem van kinderen en jongeren ook 
laten horen!” 
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3.8 Diversiteit en jeugdwelzijn 

Diversiteit en jeugdwelzijn 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 



GEMEENTE NIJLEN                                        JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 

 

 
 

HOOFDSTUK JEUGDBELEID 
 

- 81 - 
 

3.8.1 Analyse en besluiten 

 

 
Arktos vzw onderneemt binnen Nijlen een aantal projecten 
voor kinderen en jongeren die maatschappelijk achtergesteld 
zijn. Dit gebeurt in opdracht van het gemeentebestuur en het 
OCMW-bestuur in nauwe samenwerking met de jeugddienst. 
Deze projecten worden positief onthaald en zouden de 
komende jaren zeker behouden moeten blijven. 
 

 
Binnen het gemeentebestuur is een stuurgroep “Buurt-
begeleiding Wijk Kessel” actief die de sociale woonwijk te 
Kessel opvolgt en zorgt voor de nodige initiatieven. Arktos vzw 
voerde een onderzoek uit en de woonwijk is een buurt met 
aandacht. Het is nodig verder te blijven investeren in deze 
buurt en de vereiste aandacht te garanderen. 
 

 

 

 
De jeugddienst tracht binnen de gemeentelijke vakantie-
werkingen (Grabbelpas, Speelpleinwerking, Kleuterwerking) 
een zo divers aanbod aan te bieden. Toch kunnen er nog extra 
inspanningen ondernomen worden specifiek naar kansarmen 
en kinderen met een beperking. Deze vraagt leeft duidelijk. 
Tienerwerking De Joeng (onderdeel Kroenkel vzw), die mee 
door de jeugddienst ondersteund wordt, tracht ook zo 
laagdrempelig mogelijk te werken. Ook jeugdhuis Kroenkel 
besteedt hier de nodige aandacht bij haar activiteiten aan. 
 

 
Nieuwe initiatieven moeten zeker ondersteund worden door 
het gemeentebestuur. Zo startte er in 2007 een onder-
steuningsproject van enkele chiromeisjes in het Roemeense 
adoptiedorp Hodora. Zulke projecten zijn interessant en 
moeten op ondersteuning kunnen rekenen. 
 

 

 

3.8.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 39: Nieuwe jeugdwerkvormen en projecten van kinderen en/of 
jongeren worden gestimuleerd door het gemeentebestuur. 

 

2008 
 
Het ondersteuningsproject van Nijlense jeugdwerkers in Hodora 
(Roemenië) om de plaatselijke jeugdbeweging te ondersteunen 
krijgt in 2008 een vervolg. De gemeente zorgt voor de nodige 
ondersteuning. De jeugdraad volgt het project mee op. 

(� budget ontwikkelingssamenwerking |� Jeugdraad en 

Gemeentebestuur) 
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De jeugdraad en de stuurgroep Jeugdbeleidsplan bekijken op 
welke manier er een initiatief uitgewerkt kan worden rond 
ideebudget (kinderen of jongeren dienen een idee binnen en 
krijgen een kleine subsidie om hun idee te realiseren). Dit 
wordt overlegd met het gemeentebestuur. 

(� € 0,00 |� Jeugdraad en Stuurgroep Jeugdbeleidsplan) 
 

 

2009 
2010 

 
Individuele kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van 
een ideebudget om eigen projecten uit te voeren. De 
uitwerking is afhankelijk van de resultaten van de besprekingen 
in 2008 door de betrokken actoren. Na één jaar gebeurt er een 
grondige evaluatie en wordt er bijgestuurd indien nodig. 

(� € 1 000,00|� Jeugddienst, Jeugdraad en Gemeentebestuur) 
 

 

Doelstelling 40: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen gebruik 
maken van doelgroepspecifieke projecten. 

 

2008 
2009 
2010 

 
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. 

(� subsidie Arktos: € 20 235,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

In de sociale woonwijk te Kessel wordt een week Speelkoffers 
georganiseerd voor 3-14 –jarige kinderen uit de buurt. Vanaf 
2009 worden er twee weken werking aangeboden. 

(� subsidie Arktos: € 20 235,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

Het project Move-It (buurtwerking gedurende 3 dagen per 
maand) wordt georganiseerd voor kwetsbare jongeren van 12 
tot 25 jaar in buurten in de gemeente Nijlen. 

(� subsidie Arktos: € 20 235,00 |� OCMW en Arktos vzw) 
 

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

(� subsidie Arktos: € 20 235,00 |� Jeugddienst en Arktos vzw) 
 

De stuurgroep rond de woonwijk “Tweebunder” te Kessel blijft 
haar werking behouden. Op basis van het rapport (uitgevoerd in 
2007) van Arktos vzw worden er acties ondernomen. 

(�gewone werkingsmiddelen |� Stuurgroep Wijk “Tweebunder”) 
 

 

Binnen het hoofdstuk Jeugdwerkbeleid bij “1.6. Gemeentelijk Jeugdwerk” werden 
acties uitgeschreven die eveneens van toepassing zijn in dit onderdeel. 
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3.9 De jeugddienst binnen het jeugdbeleid 

De jeugddienst binnen het 
jeugdbeleid 
 

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. 
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3.9.1 Analyse en besluiten 

 

 
De jeugddienst en jeugdconsulent zijn bekend bij kinderen en 
jongeren die deelnemen aan de vakantiewerkingen of deel 
uitmaken van het jeugdwerk. Individuele kinderen en jongeren 
kennen de jeugddienst nog te weinig en weten de jeugddienst 
ook niet te vinden binnen het gemeentehuis. 
 

 
De jeugddienst zit samen met andere vrijetijdsdiensten in het 
gemeentehuis op de eerste verdieping. Dit is positief voor de 
samenwerking tussen de diensten. De bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de jeugddienst kan echter beter. 
Bovendien staat in het gemeentehuis nergens aangegeven of 
er een jeugddienst is en waar die dan zit. 
 

 

 

 
Kinderen en jongeren hebben zelf ook leuke ideeën maar kunnen 
die vaak niet zelf uitwerken omwille van diverse redenen 
(financiële redenen maar ook praktische redenen). 
 

 
De jeugddienst telt momenteel één voltijds personeelslid die 
eveneens verantwoordelijk is voor ontwikkelings-
samenwerking. Qua aanbod en ondersteuning draait de 
jeugddienst op volle toeren met vele overuren als gevolg. In 
vergelijking met andere gemeenten van bijna 21 000 inwoners 
is de personeelsbezetting te klein (het gemiddelde bedraagt 
2,2 voltijdse personeelsleden). 
 

 

 
 

3.9.2 Doelstellingen en acties 

Doelstelling 41: De jeugddienst is toegankelijk voor kinderen en jongeren en kan 
de nodige inhoudelijke, materiële en financiële ondersteuning aanbieden. 

 

2008 
 
Bij het formuleren van de visie rond een vrijetijdscentrum 
wordt rekening gehouden om de jeugddienst mee in dit gebouw 
onder te brengen. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

Op korte termijn wordt bekeken hoe de jeugddienst op een 
betere toegankelijke plaats ingepland kan worden of hoe de 
toegankelijkheid verbeterd kan worden. 

(� € 0,00 |� Jeugddienst en Gemeentebestuur) 
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2009 
 
Er wordt een duidelijk foldertje verspreid waarin de 
jeugddienst voorgesteld wordt aan kinderen en jongeren. 

(� € 500,00 |� Jeugddienst) 
 

De bewegwijzering naar de jeugddienst wordt verbeterd zodat 
dit duidelijk is voor alle bezoekers. Hiervoor wordt 
samengewerkt met de andere diensten die samen gehuisvest 
zijn met de jeugddienst. 

(� € 1 000,00 |� Jeugddienst) 
 

 

2010 
 
Het gemeentebestuur heeft een langetermijnvisie over een 
vrijetijdscentrum die door alle betrokken partijen gedragen 
wordt. Het gemeentebestuur maakt een degelijke en 
realistische planning op om de realisatie te kunnen 
bestendigen, indien dit binnen de financiële mogelijkheden van 
de gemeente valt. 

(� € 0,00 |� Gemeentebestuur) 
 

 

Doelstelling 42: De jeugddienst beschikt over voldoende personeel. 

 

2008 
2009 

 
De personeelsbezetting van de jeugddienst kan rekenen op 
twee voltijdse krachten (jeugdconsulent en administratief 
medewerker – beide voltijds). 

(� budget personeel |� Gemeentebestuur) 
 

 

2010 
 
De personeelsbehoeften van de jeugddienst worden onderzocht 
en indien wenselijk wordt de dienst uitgebreid met extra 
personeel. 

(� budget personeel |� Jeugddienst en Gemeentebestuur) 
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4 Financieel overzicht 

 
 
 
 
 
 
 

 

Financieel 
overzicht 
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Legende: 
 

���� Uitgaven die gebeuren met subsidies die we krijgen van de Vlaamse Gemeenschap 
voor de prioriteit Jeugdinformatie. 
 

���� Uitgaven die gebeuren met subsidies die we krijgen van de Vlaamse Gemeenschap 
voor de prioriteit Jeugdwerkinfrastructuur. 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/122/48 
Vergoeding voor andere prestaties 

€ 11 590,08 € 13 500,00 € 13 500,00 € 15 650,00 € 16 650,00 

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

 

€ 9 100,00 

 

€ 10 000,00 

 

€ 10,000,00 

Doelstelling 6: 

- Kadervorming monitoren gemeentelijke vakantiewerkingen 

- Regionale vormingsdag Arktosregio 

 

€ 200,00 

€ 250,00 

 

€ 200,00 

€ 250,00 

 

€ 200,00 

€ 250,00 

Doelstelling 7 + 10: 

- Vorming voor de leden van de jeugraad 

- Vorming voor alle verenigingen die lid zijn van de adviesraden 

 

€ 250,00 

€ 250,00 

 

€ 250,00 

€ 250,00 

 

€ 250,00 

€ 250,00 

Doelstelling 9: 

- Vorming rond wegwerken drempels maatschappelijk achtergestelde kinderen 

 

€ 250,00 

  

Doelstelling 16: 

- Huur andere locatie voor Speelpleinwerking Boemerang in Kessel 

 

€ 500,00 

 

€ 500,00 

 

€ 500,00 

Doelstelling 18: 

- Ruimer aanbod kleuterwerking – extra kosten monitorenvergoedingen 

 

€ 250,00 

 

€ 250,00 

 

€ 250,00 

Doelstelling 19 + 29: 

- Project paasvakantie jeugddienst en cultuurdienst 

- Filmfestival – medeorganisatie jeugddienst 

- Extra culturele en creatieve workshops voor de Grabbelpas 

- Aanbod workshops jeugddienst, cultuurdienst en andere partners 

 

€ 1 000,00 

€ 700,00 

€ 750,00 

 

 

€ 700,00 

€ 750,00 

€ 2 500,00 

 

€ 1 000,00 

€ 700,00 

€ 750,00 

€ 2 500,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/123/02 
Kantoorbehoeften 

€ 879,21 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 400,00 € 1 850,00 

Gewone werkingsmiddelen voor de kleine uitgaven van de jeugddienst en jeugdraad, 
ondersteuning van de jeugdraad, aankoop van brochures, abonnementen op 
tijdschriften, enz. 

 

€ 550,00 

 

€ 600,00 

 

€ 600,00 

Doelstelling 24: 

- Voorstelling van Fuif- en feestbeleid 

- Ludieke actie door de werkgroep Feest- en fuifbeleid 

 

 

  

€ 250,00 

€ 750,00 

Doelstelling 27: 

- Rapport over Mobiliteit – drukwerk en verspreiding 

 

€ 250,00 

  

Doelstelling 33: 

- Aankoop nieuwe brochures en infogidsen voor kinderen en jongeren 

 

� € 100,00 

 

� € 250,00 

 

Doelstelling 37: 

- Beheer website Jeugdraad (tot nieuwe website) 

 

€ 100,00 

  

Doelstelling 38: 

- Bevraging bij doelgroep door de jeugdraad 

- Promotie-actie voor de jeugdraad naar individuele jongeren toe 

 

€ 250,00 

 

€ 250,00 

€ 300,00 

 

€ 250,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/123/48 
Andere administratiekosten 

€ 569,40 € 750,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 

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

 

€ 1 250,00 

 

€ 1 250,00 

 

€ 1 250,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/124/02 
Technische benodigdheden voor rechtstreekse 
gebruik 

€ 18 205,40 € 22 000,00 € 27 000,00 € 32 300,00 € 29 250,00 

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. 

 

€ 8 000,00 

 

€ 10 000,00 

 

€ 10 000,00 

Doelstelling 1: 

- Infobrochure rond bouwen en verbouwen 

- Aankoop brandblusapparaten jeugdwerk 

  

€ 250,00 

 

 

€ 2 500,00 

Doelstelling 4 + 28: 

- Initiatief of ludieke actie door de werkgroep Mobiliteit 

 

€ 500,00 

 

€ 750,00 

 

€ 750,00 

Doelstelling 11 + 17: 

- Speciale activiteiten Grabbelpas i.s.m. de Netwerkgroep 

- Inclusief-project Speelpleinwerking Boemerang 

 

€ 250,00 

 

€ 250,00 

€ 300,00 

 

€ 250,00 

€ 300,00 

Doelstelling 13: 

- Organisatie Speelhappening 

- Updaten jeugdwerkgids en ruime verspreiding 

- Organisatie Dag van de Jeugdbeweging 

- Jeugdwerkgids in een nieuw kleedje 

- Promo-actie voor het jeugdwerk 

 

€ 1 750,00 

� € 500,00 

€ 500,00 

 

 

€ 1 750,00 

 

€ 500,00 

� € 750,00 

 

€ 1 750,00 

 

€ 500,00 

 

€ 500,00 

Doelstelling 14: 

- Organisatie Avond van het Jeugdwerk 

- Week van de Vrijwilliger – diverse onkosten 

 

€ 2 000,00 

€ 500,00 

 

€ 2 000,00 

€ 500,00 

 

€ 2 000,00 

€ 500,00 
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Doelstelling 16: 

- Huur van GC ’t Dorp voor Grabbelpas en Kleuterwerking 

 

€ 600,00 

 

€ 600,00 

 

€ 600,00 

Doelstelling 17: 

- Viering 15 jaar Grabbelpas 

- Evaluatie vakantiewerkingen 

  

€ 1 000,00 

€ 100,00 

 

Doelstelling 18: 

- Ruimer aanbod kleuterwerking – diverse onkosten 

 

€ 500,00 

 

€ 500,00 

 

€ 500,00 

Doelstelling 19 + 29: 

- Project paasvakantie jeugddienst en cultuurdienst 

 

€ 750,00 

 

€ 750,00 

 

€ 750,00 

Doelstelling 20: 

- Samenstelling speelkoffer voor project speelstraten 

 

 

 

€ 1 000,00 

 

€ 300,00 

Doelstelling 25: 

- Samenstelling fuifbox 

- Infopakket fuiven 

 

€ 1 000,00 

€ 500,00 

 

€ 500,00 

 

Doelstelling 29: 

- Onkosten organisatie filmfestival – deel jeugddienst 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

Doelstelling 30: 

- Extra promotie voor jeugdige deelnemers Toonbeeld 2010 

   

€ 250,00 

Doelstelling 31: 

- Organisatie Verenigingenmarktje 

 

€ 500,00 

  

€ 500,00 

Doelstelling 33: 

- Aankoop JIP-infozuil 

- Website jeugdraad 

 

� € 350,00 

� € 6 500,00 

  

Doelstelling 33: 

- Realisatie nieuwe informatieproducten en diensten 

- Update en hosting nieuwe website 

  

� € 5 000,00 

� € 500,00 

 

�€ 5 000,00 

� € 500,00 
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Doelstelling 35 + 41: 

- Flyers, affiches, brochures activiteiten jeugddienst 

- Folder voorstelling jeugddienst 

- Bewegwijzering jeugddienst 

 

� € 1 500,00 

 

� € 1 500,00 

� € 500,00 

� € 1 000,00 

 

�€ 1 500,00 

Doelstelling 37: 

- Nieuw gadget jeugdraad 

- Nieuw evenement jeugdraad Nijlen 

 

€ 500,00 

 

 

� € 2 000,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

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

€ 7 257,06 € 9 000,00 € 16 800,00 € 21 450,00 € 24 800,00 

Gewone werkingsmiddelen voor de huur van de sportcentra voor vakantiewerkingen, 
subsidies voor jeugdkampvervoer, andere onkosten, enz. 

 

€ 8 000,00 

 

€ 8 000,00 

 

€ 8 000,00 

Doelstelling 1: 

- Controle van de elektrische installatie bij de jeugdwerkinitiatieven 

   

€ 1 000,00 

Doelstelling 2: 

- Aankoop materialen om het lokaal van Kroenkel vzw te verbeteren 

 

� € 5 000,00 

 

� € 5 000,00 

 

�€ 5 000,00 

Doelstelling 4: 

- Subsidies onderhoud groene ruimte 

 

€ 2 500,00 

 

€ 2 500,00 

 

€ 2 500,00 

Doelstelling 7: 

- Cursus eerstehulpinitiatie voor jeugdleiders 

- Cursus brandveiligheid en blussen 

 

€ 100,00 

€ 100,00 

  

€ 100,00 

Doelstelling 9: 

- Cursus voor het jeugdwerk door Arktos vzw 

  

€ 100,00 

 

€ 100,00 

Doelstelling 10: 

- Extra ondersteuning voor jeugdwerk dat inclusief werkt 

 

 

  

€ 2 500,00 

Doelstelling 12: 

- Waardebonnen voor sporten met de jeugdvereniging 

 

€ 350,00 

 

€ 350,00 

 

€ 350,00 

Doelstelling 17: 

- Jaarwerking monitoren 

 

€ 750,00 

 

€ 750,00 

 

€ 750,00 

Doelstelling 31: 

- Cultuur voor iedereen! Samenwerking jeugddienst, cultuurdienst, jeugdhuis. 

  

€ 1 000,00 

 

€ 1 000,00 
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Doelstelling 32: 

- Extra sportinitiaties Grabbelpas – gebruik sportcentrum 

  

€ 250,00 

 

Doelstelling 34: 

- Samenwerking met JAC voor dienstverlening in Nijlen en promotie 

  

� € 2 500,00 

 

�€ 2 500,00 

Doelstelling 39: 

- Budget voor het uitwerken van een concept rond ideebudget 

  

€ 1 000,00 

 

€ 1 000,00 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/124/08 
Verzekeringen – burgerlijke aansprakelijkheid 

€ 1 718,46 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 

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

€ 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 

 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/332/02 
Subsidies aan instellingen 

€ 38 583,52 € 43 000,00 € 40 600,00 € 41 000,00 € 41 000,00 

Jaarsubsidies 

Subsidies kadervorming (doelstelling 6) 

Kampsubsidies 

Projectsubsidies 

Infrastructuursubsidies jeugdwerk (doelstelling 1 + 3) 

Subsidies brandveiligheid (doelstelling 1) 

Bijkomende werkingstoelage 

€ 3 500,00 

€ 3 500,00 

€ 7 000,00 

€ 12 250,00 

€ 8 750,00 

� € 5 600,00 
overschotregeling 

€ 3 540,00 

€ 3 540,00 

€ 7 080,00 

€ 12 390,00 

€ 8 850,00 

� € 5 600,00 
overschotregeling 

€ 3 540,00 

€ 3 540,00 

€ 7 080,00 

€ 12 390,00 

€ 8 850,00 

�€ 5 600,00 
overschotregeling 

 
* Al deze subsidies komen in aanmerking als subsidiabele uitgaven. Wanneer we hier de uitgaven voor de prioriteiten jeugdinformatie en jeugdwerkinfrastructuur 
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 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/02/332/02 
Subsidies aan Arktos vzw 

€ 0,00 € 0,00 € 20 235,00 € 20 235,00 € 20 235,00 

(doelstelling 8 en 40 – samenwerking Arktos vzw – jaarlijkse bijdrage Gemeente Nijlen) 
 
 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/125/60 
Uitrusting speelterreinen 

€ 20 000,00 € 20 000,00 
minstens 

€ 20 000,00 

minstens 

€ 20 000,00 

minstens 

€ 20 000,00 

 
 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

124/711/60 
Aankoop gronden en onroerende goederen 

voor jeugd 
niet van 

toepassing 

voor jeugd 
niet van 

toepassing 

voor jeugd 
niet van 

toepassing 

voor jeugd 
niet van 

toepassing 
€ 10 000,00 

(doelstelling 4 – mogelijke aankoop Speelbos) 
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Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

UITGAVEN 2006 2007 2008 2009 2010 

930/332/02 
Infrastructuursubsidies verenigingen 

€ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 

(doelstelling 3 – 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 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

ONTVANGSTEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/161/01 
Prestaties (ontvangsten) 

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

€ 4 445,50 
nog niet 
gekend 

€ 4 500,00 € 4 500,00 € 4 500,00 

 
 

Vorige jaren Jeugdbeleidsplan 2008-2010 Begrotingsartikelen Jeugd + toelichtingen 

ONTVANGSTEN 2006 2007 2008 2009 2010 

761/465/01 
Subsidies hogere overheid 

(subsidies Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering 
van het Jeugdbeleidsplan) 

€ 38 906,74 
nog niet 
gekend 

€ 51 408,37 € 51 408,37 € 51 408,37 
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5 Bijlagen 

 
 
� Advies Jeugdraad over het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 
 
� Goedkeuring Gemeenteraad van het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 


