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1. een globale identificatie van de gemeente 
 

1.1. Identificatie van de gemeente 
  
Gemeentebestuur Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen 
Tel. : 03/410.02.11 
Fax : 03/481.70.48 
Nisnr. : 12026 
  

• Oppervlakte : 3.916 ha 
• Oppervlakte per deelgemeente :  

• Nijlen : 1.780 ha 
• Kessel : 1.479 ha 
• Bevel :    657 ha 

• Typering : 
 Nijlen ligt in de zandstreek aan de rand van de Kempen, tussen de Grote en de Kleine 

Nete. 
 
Nijlen grenst : in het noorden aan Ranst, Zandhoven en Grobbendonk; 
                               in het oosten aan Herenthout; 
                               in het zuiden aan Heist-op-den-Berg en Berlaar; 
                               in het westen aan Lier. 

  
1.2. Situering van de gemeente 
  
 Zie plannetje op de volgende bladzijde. 
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1.3. Samenstelling gemeentebestuur 
 
De gemeenteraad is samengesteld uit een CVP-VU coalitie en een SP-VLD-Vlaams Blok opposi-
tie. 
 
De zetelverdeling is als volgt :  
 
• 12 CVP 

•   6 VU 

•   3 SP 
•   3 VLD 

•   1 Vlaams Blok 
 
Burgemeester : Emiel Lens (CVP) - bevoegd voor wettelijke ambten, burgerlijke stand, 

personeel, brandweer. 
 
Schepenen : Jozef Van Assche (VU) - bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, 

landelijke omgeving, verkeer. 
 
 Romain Verreydt (CVP) - bevoegd voor openbare werken, energie. 
 
 Luc Van Looy (CVP) - bevoegd voor milieu, groenvoorzieningen, sport. 
 
 Marc Engelen (CVP) - bevoegd voor onderwijs, cultuur, bejaardenzorg, 

toerisme. 
 
 Paul Verbeeck (CVP) - bevoegd voor financiën en begroting, economie, 

jeugd, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking. 
 
Raadsleden : Karel Dieltjens (SP) - Walter Caethoven (VU) - Jozef Van Weert (VU) 

- Patrick Bouwen (VLD) - Gommaar Bruynseels (CVP) - Leo Verelst 
(CVP) - Alfons Daniëls (VLD) - Marcel Wuyts (CVP) - Rudy Verdonck 
(VU) - Marianne Hermsen (SP) - Jan Zander (Vlaams Blok) - Karel 
Van den Eynde (CVP) - Geert Verrelst (CVP) - Eveline Geysemans 
(CVP) - Liesbeth Van Bouwel (VU) - Gustaaf Van Rompay (SP) - René 
Van Goubergen (VLD) - Leen Van Dessel (VU) - Marc Verdonck 
(CVP). 

 
Gemeentesecretaris : Jeff Daems 
 
Voorzitter OCMW :  Leo Verelst (gemeenteraadslid CVP). 
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1.4. Identificatiegegevens voor het jeugdbeleid 
 
Schepen voor jeugd : Paul Verbeeck 

Bouwelsesteenweg 114, 2560 Nijlen 
Telefoon : 03/481.64.40 
Zitdagen : Kessel : donderdagavond van 19.00-20.00 uur 
  Bevel : zaterdagvoormiddag van 11.00-12.00 uur 
  Nijlen : zaterdagmiddag van 12.00-13.00 uur 

 
Contactambtenaar : Patrick Van Baelen 

Dienst welzijnszaken 
Gemeentehuis - Kerkstraat 4, 2560 Nijlen 
Telefoon : 03/410.02.32 

 
Jeugdraad : Gerd Van Looy (vanaf 06.02.1998)   

Groenstraat 24, 2560 Nijlen 
telefoon : 03/481.89.39 
 
Samenstelling jeugdraad in bijlage 

 
 

2. een verwerking van de demografische gegevens 

 
 
2.1. De bevolking algemeen 
 
• bevolkingsaantal :  20.297 
 
 bevolkingsaantal op 01/01/1998 (telling 31/12/1997), waaronder : 
 

• mannelijke inwoners :  10.158 
• vrouwelijke inwoners :  10.139 

 
• inwoners met een niet-Belgische nationaliteit : 
 
 mannen : 89 
 vrouwen : 84 
 

totaal :  173 
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• bevolkingsaantal per fusiegemeente 
 

GEMEENTE  MANNEN  VROUWEN TOTAAL  % 
Nijlen  5.704 5.632 11.366 55,85 % 
Kessel 3.453 3.513 6.966 34,32 % 
Bevel 1.001 994 1.995 9,83 % 
TOTAAL :  10.158 10.139 20.297 100,00 % 

 
• bevolkingsevolutie 
 

BEVOLKINGSEVOLUTIE PERIODE 1994-1998 
01.01.1994 19.882 
01.01.1995 19.997 
01.01.1996 20.097 
01.01.1997 20.168 
01.01.1998 20.297 

 
 

BEVOLKINGSEVOLUTIE   IN  DETAIL 
 010194 010195 010196 010197 010198 

Geboorten mannen 101 106 99 90 96 
 vrouwen 85 127 99 97 109 
 totaal 186 233 198 187 205 

inwijkelingen  mannen 341 306 317 338 349 
 vrouwen 323 321 366 360 376 
 totaal 664 627 683 698 725 

overlijdens mannen 97 95 84 97 102 
 vrouwen 82 77 77 84 81 
 totaal 179 172 161 181 183 

uitwijkelingen  mannen 241 270 310 321 316 
 vrouwen 266 303 310 312 302 
 totaal 507 573 620 633 618 

verschil  vorige 
toestand 

mannen + 104 + 47 + 22 + 10 + 27 

 vrouwen + 60 + 68 + 78 + 61 + 102 
 totaal + 164 + 115 + 100 + 71 + 129 

nieuwe totalen mannen  10.052 10.099 10.121 10.131 10.158 
 vrouwen 9.830 9.898 9.976 10.037 10.139 

 totaal 19.882 19.997 20.097 20.168 20.297 
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• bevolkingspiramide op 31/12/1997 
 
piramide in bijlage 

 
2.2. Jeugd algemeen 
 
• jeugd en de totale bevolking 
 

NIJLEN : jeugd en de totale bevolking 
totale bevolking 20.297 100,0 % 
totale jeugd 5.826 28,7 % 

  
• jeugd in leeftijdsgroepen 
 

NIJLEN : jeugd in leeftijdsgroepen 
CATEGORIE absolute cijfers % 

totaal bevolking 20.297 100,00 % 
totaal jeugd 5.826 28,70 % 
jongeren van 19 tot 25 jaar 1.741 8,57 % 
jongeren van 13 tot 18 jaar 1.397 6,90 % 
kinderen van 7 tot 12 jaar 1.376 6,77 % 
kinderen van 0 tot 6 jaar 1.312 6,46 % 

 
• territoriale spreiding van de bevolking 
 

NIJLEN : jeugd en de totale bevolking  
(per deelgemeente op 31/12/97) 

CATEGORIE absolute cijfers % 
totaal bevolking 20.297  100,00 % 

totaal jeugd 5.826 28,70 % 
jeugd Nijlen 3.175 15,60 % 
jeugd Kessel 2.063 10,20 % 
jeugd Bevel 588 2,90 % 

  
 Territoriale spreiding van de jeugd per leeftijdscategorie (zie tabel volgende blz.). 
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• territoriale spreiding van de jeugd per leeftijdscategorie 
 

NIJLEN : jeugd in leeftijdsgroepen  
(per deelgemeente op 31/12/97) 

CATEGORIE absolute cijfers % 
totaal jeugd 5.826  100,00 % 

jeugd Nijlen 19-25 jaar 899 15,43 % 
jeugd Kessel 19-25 jaar 635 10,89 % 
jeugd Bevel 19-25 jaar 207 3,55 % 
jeugd Nijlen 13-18 jaar 734 12,59 % 
jeugd Kessel 13-18 jaar 532 9,13 % 
jeugd Bevel 13-18 jaar 131 2,24 % 
jeugd Nijlen 7-12 jaar 785 13,47 % 
jeugd Kessel 7-12 jaar 472 8,10 % 
jeugd Bevel 7-12 jaar 119 2,04 % 
jeugd Nijlen 0-6 jaar 757 12,99 % 
jeugd Kessel 0-6 jaar 424 7,27 % 
jeugd Bevel 0-6 jaar 131 2,24 % 

 
• territoriale spreiding van de jeugd in leeftijd en geslacht 
 
 

NIJLEN : jeugd in leeftijdsgroepen  
(per deelgemeente en geslacht op 31/12/97) 

CATEGORIE ABSLOUTE 
CIJFERS 

% 

 jongens meisjes jongens meisjes 
totaal jeugd 2.996 2.830 51,42 % 48,58 % 
jeugd Nijlen 19-25 jaar 448 451 7,69 % 7,74 % 
jeugd Kessel 19-25 jaar 330 305 5,66 % 5,24 % 
jeugd Bevel 19-25 jaar 108 99 1,85 % 1,70 % 
jeugd Nijlen 13-18 jaar 388 346 6,66 % 5,94 % 
jeugd Kessel 13-18 jaar 274 258 4,70 % 4,43 % 
jeugd Bevel 13-18 jaar 72 59 1,24 % 1,01 % 
jeugd Nijlen 7-12 jaar 431 354 7,40 % 6,08 % 
jeugd Kessel 7-12 jaar 251 221 4,31 % 3,79 % 
jeugd Bevel 7-12 jaar 59 60 1,01 % 1,03 % 
jeugd Nijlen 0-6 jaar 374 383 6,42 % 6,57 % 
jeugd Kessel 0-6 jaar 207 217 3,55 % 3,73 % 
jeugd Bevel 0-6 jaar 54 77 0,93 % 1,32 % 
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3. Specifieke en andere voorzieningen voor de 
jeugd 

 
3.1. Onderwijsinstellingen 
 
• basisonderwijs 
 
Gemeentelijke basisschool Kessel, Kessel-Dorp 42/A, 2560 Kessel 
Gesubsidieerde vrije basisschool Nijlen, Zandlaan 36, 2560 Nijlen 
Gesubsidieerde vrije basisschool Kessel, Emblemsesteenweg 1/A, 2560 Kessel 
Gesubsidieerde vrije basisschool Bevel, Bevel-Dorp 82, 2560 Bevel 
Basisschool van het gemeenschapsonderwijs Nijlen, A. Kanaalstraat 31, 2560 Nijlen 
Basisschool van het gemeenschapsonderwijs Kessel, Nieuwstraat 26, 2560 Kessel 
 
• lager onderwijs 
 
Gemeentelijke lagere school Nijlen, Kerkeblokken 17, 2560 Nijlen 
 bijafdeling Zandlaan 34, 2560 Nijlen 
Gesubsidieerd vrij St.-Calasanzinstituut, Nonnenstraat 21, 2560 Nijlen 
 
• secundair onderwijs 
 
GITHO (Gemeentelijk Instituut voor Technisch en Handelsonderwijs), Gemeentestraat 41, 2560 
Nijlen 
Gesubsidieerd vrij St.-Calasanzinstituut, Nonnenstraat 21, 2560 Nijlen 
 
• kunstonderwijs 
 
Gemeentelijke academie voor beeldende kunsten, Tibourstraat 10, 2560 Nijlen 
Gemeentelijke muziekschool (bijafdeling van Lier), Statiestraat 13, 2560 Nijlen 
 
3.2. Kinderopvang 
 
De buitenschoolse kinderopvang wordt geregeld via het OCMW, met de inschakeling van weer-
werkgesco’s.  De coördinator van de kinderopvang wordt, evenals deze gesco’s betaald door het 
gemeentebestuur.  De verdere coördinatie gebeurt door het OCMW.  Er is elke werkdag opvang 
voorzien voor kinderen van 3 tot 12 jaar.  Deze moeten in de gemeente wonen of er naar school 
gaan.  Tijdens de vakantieperiodes is de opvang geconcentreerd in Nijlen, en deze is dan ook van 
‘s morgens tot ‘s avonds.  Er is opvang voorzien op de volgende locaties. 
 
Nijlen : oud rusthuis, Statiestraat 13 
Kessel : voormalige jongensschool, Berlaarsesteenweg 
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Bevel : voormalige jongensschool, Schoolstraat
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3.3. Welzijnsvoorzieningen 
 
OCMW, Kessel-Dorp 54, 2560 Kessel (zitdagen in Nijlen en Bevel) 
Kind en Gezin 
Rode Kruis, afdeling Nijlen, Statiestraat 13, 2560 Nijlen 
VZW De Roos, voedselbedeling voor behoeftigen, samenwerking met OCMW 
 
3.4. Sportvoorzieningen 
 
• verschillende voorzieningen 
voetbal, volleybal, basketbal, tennis, squash, petanque, gevechtsporten, paardensport, atletiek, 
bowling, tafeltennis, …….. 
 
• gemeentelijke infrastructuur 
 
sportcentrum Nijlen (sporthal + zwembad) 
gemeentelijke turnzaal Kessel-Dorp 
turnzaal Kerkeblokken (school) 
voetbal : B-terrein FC Bevel 
sporthal De Putting (beheerd door een VZW, met toelage van gemeentebestuur).  De VZW heeft 
het opstalrecht.  Na 20 jaar wordt de hal eigendom van het gemeentebestuur. 
 
3.5. Sociaal-culturele voorzieningen 
 
cultuur-, sport-, jeugd-, senioren-  en milieuraad 
gemeentelijk comité voor ontwikkelingssamenwerking 
fanfares 
vrije radio (Radio Rush Kessel, Radio Bevel) 
gemeentelijke openbare bibliotheek (met afdelingen in Nijlen, Kessel en Bevel) + CD-teek 
Nijlense muziekschool (bijafdeling van Lier) 
Kesselse jeugdmuziekschool 
gemeentelijke academie voor beeldende kunsten 
jeugdverenigingen (zie verder) 
jeugdhuis Kroenkel (zie verder) 
hobbyverenigingen 
Vlanajo (Vlaanderen Natuur Jongeren) 
toneelverenigingen 
….. 
 
3.6. Gemeentelijke infrastructuur voor verenigingen 
 
voormalig rusthuis, Statiestraat 13, Nijlen 
voormalige school, Berlaarsesteenweg, Kessel 
voormalige jongensschool, Schoolstraat Bevel 
gemeentelijke turnzaal, Berlaarsesteenweg Kessel
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4. Jeugdwerk en jeugdwerkbeleid 
 
4.1. Inventaris van het jeugdwerk 
 
• jeugdbewegingen (naam, adres lokaal en adres correspondentiepersoon) 
 
Chiro Bechime, Netepad 8, Ann Vranckx, Bevelsesteenweg 156, 2560 Nijlen 
Chiro Bechibeng, Netepad 8, Jan Van Tendeloo, Pastoor Van Tendeloostraat 8, 2560 Bevel  
Chiro Gust, Heidestraat z/n, Jan Van Weert, Merelstraat 21, 2560 Kessel 
Chiro Nele, St.-Lambertusstraat, Leen Scheers, Nieuwe Bevelsesteenweg 51, 2560 Kessel 
Chiro Jong Leven, Rector de Ramstraat 54, Philip Vervloet, Kesselsesteenweg 22, 2560 Nijlen 
Chiro Elckerlyc, Kerkeblokken, Wendy Gui, Salvialaan 10, 2560 Nijlen 
Chiro Pakojo, Zandlaan 44/A, Kurt Heylen, Zandlaan 57, 2560 Nijlen 
Chiro Pakome, Zandlaan 44/A, Els Keuleers, Goorstraat 23, 2560 Nijlen 
VVKSM Sparrijders, Broechemsesteenweg (achter St.-Pauluskerk), Steven Bastiaens, Goorstraat 
56, 2560 Nijlen 
VVKSM Harlekijn, Broechemsesteenweg (achter St.-Pauluskerk), Katleen Bastiaens, Akendoren 
20, 2560 Bevel 
 
• jongerenbewegingen 
 
KAJ Nijlen, Gemeentestraat 24, voorlopig Mark Ongena, Torenvenstraat 39, 2560 Kessel 
KAJ Kessel, Torenvenstraat 5, Mark Ongena, Torenvenstraat 39, 2560 Kessel 
13+ Kessel, patronaat Kessel-Dorp, François De Peuter, Kraaistraat 8, 2560 Kessel 
13+ Bevel, variabel, Annemie Hermans, Bevel-Dorp 55, 2560 Bevel 
 
• jeugdhuis 
 
Jeugdhuis Kroenkel vzw, Statiestraat 13, 2560 Nijlen 
voorzitter : contactpersoon Peter Vetters, Torenvenstraat 33, 2560 Kessel 
 
• jeugddienst(verlening) 
 
Vlanajo (Vlaanderen Natuur Jongeren), Gemeentestraat 25/A, Hilde Jacobs, Boekweitstraat 5, 
2560 Nijlen 
Jeugd Rode Kruis, Statiestraat 13, David Meeus, Zwanenstraat 3, 2560 Nijlen 
 
• jeugdmuziekatelier 
 
Kesselse jeugdmuziekschool, Berlaarsesteenweg 2, Mies Op de Beeck, Bouwelsesteenweg 
168/A, 2560 Nijlen 
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4.2.  Een (specifiek) overzicht van de samenwerking, de complementariteit en de verhouding 
tussen het gemeentelijk en het particuliere initiatief 

 
Het gemeentebestuur organiseert tijdens de zomervakantie (juli-augustus) tijdens de werkdagen 
de grabbelpas, welke open staat voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.  De begeleiding van 
de activiteiten wordt veelal gerecruteerd bij de jeugdbewegingen en het jeugdhuis.  Enkele jeugd-
verenigingen organiseren soms activiteiten in het kader van de grabbelpas.  Verder is de 
jeugdraad betrokken partij in de organisatie van de grabbelpas via een permanente werkgroep, die 
mee instaat voor de promotie, de werving van monitoren en het gedeeltelijk mee bepalen van het 
activiteitenprogramma.  De uitwerking van de grabbelpas wordt door de gemeentelijk ambtenaar 
voor jeugd gedaan. 
 
Het OCMW organiseert de buitenschoolse kinderopvang in de drie deelgemeenten.  De gemeente 
staat in voor de betaling van de begeleiding, die gedaan wordt door weerwerkgesco’s.  Tijdens de 
vakantieperiodes is de kinderopvang van 07.00 ‘s morgens tot 18.00 uur ‘s avonds geopend (en-
kel op de werkdagen).  Als afsluiter van de vakantieperiode stelt het jeugdhuis haar lokaal ter 
beschikking voor de organisatie van een fuif voor de kinderen van de kinderopvang.  Verder is er 
overleg tussen de jeugddienst en de kinderopvang i.v.m. activiteiten van de grabbelpas waar kin-
deren van de opvang aan deelnemen (ophalen en terugbrengen). 
 
De jeugdbewegingen (zie punt 4.1. inventaris van het jeugdwerk) hebben hun reguliere werking 
op de zondagnamiddag van september tot eind juni, met af en toe een speciale activiteit op een 
andere dag.  In de maanden juli en augustus gaan de kampen van de jeugdbewegingen door.  De 
jeugdbewegingen kunnen aanspraak maken op subsidies (jaarsubsidies, kampsubsidies, infra-
structuursubsidies, projectsubsidies en subsidies voor kadervorming).  Verder krijgen ze vanaf 
1998 een forfaitaire onkostenvergoeding voor het vervoer van materialen naar het kamp.  Vroeger 
werd dit vervoer door de gemeente in eigen beheer gedaan, maar dit is om praktische redenen niet 
meer haalbaar. 
 
Het jeugdhuis en het jeugd rode kruis kunnen gebruik maken van een gemeentelijk lokaal.  Het 
jeugdhuis is elk weekeinde geopend.  Af en toe is het op andere dagen open, vooral voor vor-
mingsinitiatieven.  In 1998 wordt de tienerwerking van de grabbelpas in het jeugdhuis georgani-
seerd, met als begeleiding overwegend leden van het jeugdhuis.  Het is mogelijk dat het jeugdhuis 
i.s.m. de jeugddienst een tienerwerking gaat opstarten voor de 13 tot 16 jarigen, waar het de be-
doeling is dat het jeugdhuis activiteiten zal uitwerken voor de tieners, terwijl het gemeentebestuur 
financiële en materiële ondersteuning verleent.  De grabbelpaswerking voor de 13-16 jarigen zou 
dan wegvallen, aangezien deze niet het verhoopte aantal deelnemers bereikte in de vorige jaren.  
Dit zal na een evaluatie van de grabbelpas in 1998 beslist worden. 
 
De jeugddienst Vlanajo vzw. organiseert in verschillende vakantieperiodes (paasvakantie, zomer-
vakantie, kerstvakantie) sport- en andere themaweken, welke een groot succes kennen.  Deze 
sportweken worden i.s.m. de gemeentelijke sportdienst georganiseerd.  Vlanajo zorgt voor de 
recrutering van de begeleiders en de inhoudelijke invulling van de programma’s, terwijl de sport-
dienst de inschrijvingen en de andere administratie voor haar rekening neemt.  Vlanajo kan ook 
gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur om de themaweken uit te werken. 



jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001 - 16 -gemeentebestuur Nijlen - gemeentelijke stuurgroep 

Verder is er de jeugdraad, die als overkoepelend orgaan van de verschillende jeugdwerkinitiatie-
ven optreedt, en als tussenpersoon tussen de gemeente en de jeugdverenigingen fungeert.  De 
jeugdraad werkt adviezen uit naar de gemeente toe en organiseert verder ook activiteiten voor alle 
jeugdbewegingen samen rond bepaalde thema’s.  Hiervoor krijgen zij ondersteuning van de ge-
meentelijk ambtenaar voor jeugd.  Het gemeentebestuur ondersteunt hier ook materieel en finan-
cieel (via projectsubsidies).  De jeugdraad zorgt ook voor de redactie en de verspreiding van een 
jeugdblaadje “Den Titel”, waar ook jeugdverenigingen informatie in kwijt kunnen.  Dit blaadje 
wordt door het gemeentebestuur gedrukt en via de post verspreid. 
 
Besluit : Het gemeentebestuur opteert vooral voor een goed uitgewerkt grabbelpasprogramma.  
De andere initiatieven geven een goede aanvulling van dit geheel, zodat er geen concurrerend 
initiatief moet opgestart worden.  In de mate van het mogelijke zal het gemeentebestuur de be-
staande initiatieven via logistieke en/of financiële steun blijvend ondersteunen. 
 
4.3. Bevraging van de jeugdwerkinitiatieven 
 
Deze bevraging werd gedaan d.m.v. het invullen van een vragenlijst door de verenigingen.  Deze 
vragenlijst is gebaseerd op het voorbeeld uit de handleiding van de Koning Boudewijnstichting. 
 
• objectieve gegevens 
 
Tabel overzicht  jeugdverenigingen (zie volgende bladzijde) 
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naam vereniging aantal leden aantal lei-

ding 
frequen-

tiewerking 
kamp
prijs 

aantal 
lokalen 

eigenaar 
lokalen 

 1998 1995 1998 1995     
Chiro Bechime 43 50 10 12 1/week 2.500 9 ja 
Chiro Bechibeng 36 48 6 6 1/week 2.500 9 ja 
Chiro Gust 59 73 7 15 1/week 3.000 8 neen 

(parochie) 
Chiro Nele 70 72 8 10 1/week 3.000 3 caravans ja 
Chiro Jong Leven 36 66 14 11 1/week 3.500 7 ja 
Chiro Elckerlyc 30 51 4 8 1/week 3.500 7 ja 
Chiro Pakojo 71 49 16 11 1/week 2.500 13 ja 
Chiro Pakome 78 70 15 12 1/week 2.500 13 ja 
Scouts Sparrijders 80 72 15 14 1/week 3.000 7 ja 
Gidsen Harlekijn 70 76 16 14 1/week 3.000 7 ja 
KAJ Nijlen  20  8     
KAJ Kessel 40 18 6 6 2/week 2.300 2 neen 

(parochie) 
jeugdhuis Kroenkel 185 / 30  / 3 à 4/week geen 3 neen 

gemeente 
Jeugd Rode Kruis 21 51 6 9 2/maand 1.200 3 neen 

gemeente 
13+ Kessel 22 / 7 / 1 à 2/maand 500 

(wknd) 
2 neen 

(parochie) 
13+ Bevel  /  /     
dansstudio Cirkels  /  /     
Kesselse JMS 123  169 9 14 ma-zat. geen  neen 
Het Spektakel 
(ARKTOS Berlaar) 

15 / 5 / 3/maand geen 4 neen 
(parochie) 

‘t Verdiep (jeugd- 
pastoraal Lier) 

93  / 8  / dagelijks  geen 3 neen 
particulier 

 
Verduidelijking bij enkele punten van de tabel 
 
In de kolommen “aantal leden” en “aantal leiding”  vinden we de aantallen van 1998 en 1995 
terug, zodat er een vergelijking kan gemaakt worden.  Het aantal leden is niet steeds juist.  Som-
mige initiatieven werken niet strikt met aangesloten leden, maar met occasionele bezoekers (‘t 
verdiep).  Zo had het jeugdhuis op 311297 185 officiële leden met een lidkaart, maar in totaal 
wordt er geschat dat er jaarlijks ± 400 personen regelmatig het jeugdhuis bezoeken of deelnemen 
aan één of meerdere activiteiten van het jeugdhuis.  De kampprijs geldt enkel wanneer er een 
kamp georganiseerd wordt door de vereniging.  De zomertoer van het Spektakel kan eventueel als 
kamp aanzien worden voor de deelnemers.  Hier wordt dan het resultaat van hun jaarwerking aan 
een groter publiek voorgesteld d.m.v. het toneelstuk dat ze ingeoefend hebben. 
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Kesselse jeugdmuziekschool : Er werden 158 leden opgegeven, waarvan er 35 dubbel op de 
lijst voorkwamen, omdat ze twee cursussen volgen (vb. notenleer en instrument).  Eigenlijk zijn 
er dus effectief 123 leden (leerlingen), waarvan er 28 ouder zijn dan 25 jaar, hetgeen betekent dat 
er 95 subsidieerbare leden zijn.  De werking is van maandag tot en met zaterdag buiten de 
schooluren. 
 
Vlanajo (Vlaanderen NAtuurJOngeren) : enkel werking tijdens de vakantieperiodes, door de 
organisatie van sportkampen voor kinderen van 3 tot 16 jaar.  Gemiddeld nemen hier ± 75 kinde-
ren aan deel.  De deelnameprijs aan deze sportkampen varieert van 1.100 tot 2.500,-Fr.  De admi-
nistratie voor de sportkampen gebeurt door de gemeentelijke sportdienst.  De accommodatie 
(sporthal, zwembad, …) wordt door het gemeentebestuur gratis ter beschikking gesteld aan de 
vereniging. 
 
Theaterproject PRISO-ARKTOS : PRISO heeft een theaterproject uitgebouwd met 
kansarmen uit de regio.  Na 3 jaar werd dit project overgegeven aan de VZW ARKTOS, welke dit 
in de toekomst zal uitwerken (in ieder geval voor de volgende twee jaar).  Het initiatief heeft een 
lokaal ter beschikking in Berlaar en krijgt financiële steun van o.a. de gemeente en het OCMW 
van Nijlen.  Het OCMW werkt ook inhoudelijk mee in een werkgroep.  Het initiatief recruteert 
kansarme jeugd via doorverwijzing vanuit vooral de OCMW’s van Nijlen, Heist-op-den-Berg, 
Putte, Berlaar en Lier (eerste 4 zijn voormalig impulsgebied, Lier is er later bij gekomen).  
 
Jeugdpastoraal ‘t Verdiep :  Dit is een vereniging, geleid door An Mortelmans, de jeugd-
pastor voor onze regio,  met vestiging te Lier, welke een werking aanbiedt voor alle jongeren van 
de regio (dus ook Nijlen).  Er worden activiteiten allerhande georganiseerd.  De werking situeert 
zich vooral in het weekeinde.  An is echter dagelijks bereikbaar voor hulpverlening allerhande.  In 
de enquête worden 93 leden opgegeven, waarvan 31 uit Nijlen.  Verder zijn er leden uit Berlaar, 
Lier, Heist-op-den-Berg (Itegem) en Ranst (Emblem, Broechem).  Het initiatief stelt zich vooral 
voor als intergemeentelijk jeugdwerk, omdat het niet enkel een werking aanbiedt voor Lier, waar 
het gevestigd is, maar voor de hele regio. 
 
Jeugdhuis Kroenkel : Er is een bestuur, bestaande uit een 15-tal personen.  De 30 perso-
nen leiding, die opgegeven werden in de tabel, zijn de personen die, al of niet bij het bestuur zijn-
de, regelmatig helpen bij de organisatie van activiteiten, en die het jeugdhuis mee open houden. 
Jaarlijks moeten de lidkaarten vernieuwd worden.  In het eerste weekend van 1998 zat men reeds 
aan 109 nieuwe lidkaarten, wat doet vermoeden dat het streefdoel van 200 leden in 1998 zal ge-
haald worden.  Bij de leden zijn ook een aantal 25-plussers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• toestand lokalen (per vereniging) 
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Tabel toestand lokalen en sanitair 
 

1 = zeer goed - 2 = goed - 3 = middelmatig - 4 = slecht - 5 = zeer slecht 
 

TABEL : TOESTAND  LOKALEN  EN  SANITAIR 
NAAM VERENIGING KWALITEIT 

LOKALEN 
VEILIGHEID 

LOKALEN 
KWALITEIT 
SANITAIR 

 1998 1995 1998 1995 1998 1995 
Chiro Bechime 2 3-4 2 3-5 2 2-3 
Chiro Bechibeng 2 3-4 2 3-5 2 2-3 
Chiro Gust 2 2-3 3 3 2 1-2 
Chiro Nele 4 2-4 4 1-5 1 1-3 
Chiro Jong Leven 2 2 2 3-4 2 3 
Chiro Elckerlyc 2 1-2 2 1-2 2 1-2 
Chiro Pakojo 2 3 4 2-3 2 2-3 
Chiro Pakome 2 3 4 2-3 2 2-3 
Scouts Sparrijders 2 2-3 2 4 2 2-4 
Gidsen Harlekijn 2 2 2 3-4 2 1 
KAJ Nijlen  2  2  2 
KAJ Kessel 2 / 2 / 2 / 
Jeugdhuis Kroenkel vzw 3  / 2 / 2 / 
Jeugd Rode Kruis 1 2 1 3 5 2 
13+ Kessel 3 / 3 / 4 / 
13+ Bevel  /  /  / 
dansstudio Cirkels  /  /  / 
Kesselse jeugdmuzieksch. 2 / 2 / 4 / 
Het spektakel (ARKTOS) 3 / 3 / 3 / 
‘t Verdiep jeugdpastoraal 1 / 1 / 1 / 

 
 
Volgende verenigingen hadden in 1995 nog geen lokaal of hebben toen geen gegevens doorgege-
ven over de toestand van de lokalen: KAJ Kessel, jeugdhuis Kroenkel (nog geen lokaal), 13+ 
Kessel (geen werking), 13+ Bevel, dansstudio Cirkels (bestond nog niet), Kesselse jeugdmuziek-
school (niets doorgegeven),  het Spektakel (geen lokaal), ‘t Verdiep (bestond nog niet).  Chiro 
Nele zit momenteel in andere voorlopige lokalen.  Het sanitair van chiro Jong Leven is tijdelijk 
buiten gebruik (wordt heraangelegd). 
 
 
 
 
 
• subjectieve gegevens 
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Uitleendienst : 
In de enquête werd gevraagd of er iets aan het uitlenen van materialen gedaan moet worden.  
Hiervoor werden drie vragen gesteld.  Hieronder volgen de antwoorden van de verenigingen. 
 
1.  Wat moet er eventueel in de uitleendienst van de gemeente Nijlen opgenomen worden, zodat 

het uitlenen van materialen gemakkelijker en sneller kan verlopen? 
Gesloten containers voor kamp, tafels en banken (plooibaar), megafoon (chiro Gust) 
kampeertenten, (patrouille, senior), TV, video (chiro Nele) 
LCD-projector (chiro Pako) 
frametenten, grote feesttent (± 500 m²), afvalcontainers voor permanent gebruik, springkasteel, 
velcromuur (scouts en gidsen) 
tenten (KAJ Kessel) 
P.A., groot filmscherm, filmprojector, videospeler, TV-toestel, belichting, overheadprojector, 
frametenten, vervoer, elektrische gereedschappen, ijskasten, schragen, tafels en stoelen, kookfor-
nuizen (gasbekken), mobiele Wc’s, stroomgroep, ovens, stofzuigers, stellingen, ladders (jeugd-
huis Kroenkel) 
 
2.  Heb je momenteel problemen met de ontlening van materialen bij het gemeentebestuur en an-

dere instanties?  Zo ja, welke? 
Te lange aanvraagtermijn, en dan nog zijn de gevraagde materialen dikwijls niet meer beschik-
baar (chiro Pako, jeugdhuis Kroenkel, chiro Gust) 
De ontlening van tenten is dikwijls zeer moeilijk te realiseren (gidsen, chiro Gust) 
aanvraag muziekinstallatie (chiro Gust) 
aanvraag grote kookpotten (gidsen) 
 
3.  Heeft uw vereniging zelf materialen in bezit, die ook ontleenbaar zijn door andere vereni- 

gingen?  Zo ja, welke? 
Bakplaat wordt verhuurd (chiro Gust) 
Spel- en kampeermateriaal op aanvraag (scouts en gidsen) 
EHBO-koffers of hulptassen (Jeugd Rode Kruis) 
Video’s, spelmateriaal, literatuur, achtergrondinfo, methodieken, bezinningsboeken (uitgebreide 
inventaris is in aanmaak (jeugdpastoraal ‘t Verdiep) 
tenten (1 grote + 1 patrouilletent) (chiro Jong Leven) 
 
N.a.v. deze antwoorden werd er een bredere enquête georganiseerd onder alle gekende verenigin-
gen in Nijlen.  Het resultaat hiervan werd in bijlage bij dit plan gestoken. 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête algemeen : 
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1.  Welke knelpunten ervaart uw initiatief in het algemeen of als rem op de werking? 
• lokalenprobleem - zoeken van grond om lokalen op te bouwen (chiro Nele) 
• Niet mogen plaatsen van bewegwijzering naar jeugdlokalen, toegankelijkheid van bossen en 

speelterreinen (Kesselse Heide, Kessels Goor, soldatenplein), verkeersveiligheid (fietspaden), 
tarief energie en sportaccomodatie (verlagen voor jeugdbewegingen), veilige bereikbaarheid 
van jeugdlokaal (ontsluiting - toegangsweg openbaar maken) (chiro Gust) 

• tekort aan leiding (chiro Elckerlyc) 
• brandveiligheid lokaal (oplossing zoeken i.s.m. de brandweercommandant) (chiro Pako) 
• gebrek aan speelruimte, vooral in bossen, door strengere wetgeving en privatisering (scouts) 
• gebrek aan speelruimte en een fuifzaal die voor alle verenigingen toegankelijk is (gidsen) 
• geen eigen lokaal, ledenwerving, personenvervoer (KAJ Kessel) 
• geen buitenruimte (momenteel bouwwerf en mogelijk daarna carport voor politie) - besluite-

loosheid gemeentebestuur i.v.m. bepaalde problemen - geen degelijk afvalbeleid voor vereni-
gingen oud rusthuis - veiligheid rond gebouw (o.a. ondergrond in slechte staat) (JH Kroenkel) 

• ledentekort - geen eigen lokaal - gebrek aan mooi openbaar speelplein - te hard aantrekken van 
de mening van de ouders (13+ Kessel) 

• associatie met jongerenbeweging is moeilijk (wel jongerenwerking), aanspreken als interge-
meentelijk (regionaal) jeugdwerk (jeugdpastoraal ‘t Verdiep) 

• De ledenwerving is onvoldoende, door het overaanbod van andere initiatieven komt de leden-
werving in het gedrang (chiro Jong Leven) 

 
2.  Welke belangrijke plannen of opties heeft uw vereniging in de komende 3 à 4 jaren? 
• nieuwe keuken, vernieuwen dak, wasplaats, brandtrap, plafond (chiro Bevel) 
• verdere ontplooiing als weekend- en bivakhuis (om financieel rond te komen) (chiro Gust) 
• echte eigen lokalen hebben (chiro Nele) 
• aanwerving leiding (chiro Elckerlyc) 
• brandveiligheid lokaal in orde brengen (chiro Pako) 
• verbouwings- en uitbreidingswerken + nieuw dak op jongenslokaal - festiviteiten 25 jaar scou-

ting (scouts en gidsen) 
• zoeken eigen lokaal - uitbreiden ledenaantal - nog meer openstaan voor buitenstaanders (KAJ 

Kessel) 
• buitenterreinen ter beschikking krijgen (o.a. plaatsen terras in de zomer, organisatie van bui-

tenactiviteiten) - uitgroeien tot vormingscentrum - mogelijk uitbreiding wegens te klein wor-
den van lokaal (jeugdhuis Kroenkel) 

• uitbreiding ledenaantal, uitgroeien tot volwaardige beweging in de parochie - verdeling in 2 
leeftijdsgroepen met elk afzonderlijke begeleiding (13+ Kessel) 

• verdere uitbouw en bekendmaking van ‘t verdiep als ontmoetingsproject - uitgebreide ontleen-
dienst - theaterproject - uitbouwen van netwerken (jeugdpastoraal ‘t Verdiep) 

• heropstarten heemfeesten - ledenwerving (chiro Jong Leven) 
  
  
  
3.  Welke zijn uw aanbevelingen aan het gemeentebestuur inzake het voeren van een goed jeugd-

werkbeleid? 
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• materiële ondersteuning (financieel), lobbywerk bij VEM en sportinstellingen (verlaagd tarief), 
openstaan voor jeugdinitiatieven (chiro Gust) 

• oog hebben voor de jeugd en rekening houden met de jeugdbeweging (chiro Nele) 
• uitbouwen dienst welzijn tot een volwaardig departement (chiro Pako) 
• ondersteuning verlenen bij het zoeken naar lokalen voor verenigingen - uitgeven van jeugd-

krant (informatie over initiatieven, sociale problemen betreffende jeugd aankaarten, …) (KAJ 
Kessel) 

• luisterbereidheid - effectief optreden - rekening houden met adviezen van de jeugdraad - be-
slissingen verantwoorden naar de partijen tegen wie ze genomen werden (JH Kroenkel) 

• voldoende speelruimte voorzien - contactactiviteiten organiseren met andere jeugdverenigin-
gen (KAJ Kessel) 

• aandacht hebben voor intergemeentelijke werkingen en hiervoor overleg organiseren met an-
dere besturen (jeugdpastoraal ‘t Verdiep) 

 
Accenten van de werkgroep naar de gemeentelijke stuurgroep toe : 
 
• verder uitwerken van een lokalen- en infrastructuurbeleid 
• uitwerken van een gemeentelijk drugbeleid 
• uitwerken van een speelruimtebeleid (vooral naar speelbossen en open ruimten toe) 
• problematiek van de fuifzalen en de verhuring van polyvalente zalen terug opnemen 
• een betere structuur brengen in de uitleendienst van de gemeente 
• aanpassing van de subsidieverdeling n.a.v. de voorgaande besprekingen terzake 
• bewerkstelligen van een grotere openheid en flexibiliteit vanuit het gemeentebestuur 
• voorwaarden uitwerken voor subsidieverdeling aan Kesselse jeugdmuziekschool en jeugdhuis 
 
Besluiten : 
 
In 1998 tellen we in de verenigingen 1072 leden en 182 personen in leiding, tegen respectievelijk 
885 en 150 in 1995.  In 1998 kregen we gegevens binnen van 17 verenigingen t.o.v. 14 in 1995.  
Intussen zijn het jeugdhuis, het Spektakel (vroeger onder begeleiding van PRISO, nu van 
ARKTOS) en 13+ Kessel er als nieuwe vereniging bij gekomen.  Globaal gezien betekent dit dat 
de participatie vanuit de jeugd groter geworden is.  De meeste leden van het jeugdhuis zijn dik-
wijls ook al lid of leiding van een jeugdbeweging.  Om deze tendens echter te bestendigen, moet 
er regelmatig promotie gevoerd worden voor de verenigingen. 
 
We merken dat de toestand van de meeste lokalen verbeterd is t.o.v. de situatie in 1995.  Het 
werk is echter nog niet af, zodat we hier zeker nog de nodige aandacht aan moeten blijven beste-
den.  Dit komt o.a. terug bij de knelpunten en plannen die de verenigingen opgeven.  Soms zijn er 
problemen bij de ontlening van bepaalde materialen.  Er worden voorstellen gedaan voor de even-
tuele uitbreiding van de uitleendienst.  Eén van de grootste knelpunten is het acute gebrek aan of 
de beperkte toegankelijkheid van bossen en open speelterreinen.  Hier moet een degelijk beleid 
rond uitgewerkt worden. 
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4.4. Bevraging van de bevoorrechte getuigen 
 
Vragenlijst :  
 
De enquête werd naar 22 instanties, die met jeugd bezig zijn, gestuurd.  Van 8 van hen, zijnde de 
Nijlense sportdienst, het OCMW, het Vrij PMS centrum van Lier, de gesubsidieerde vrije basis-
school van Bevel, de GO school van Kessel, de politie van Nijlen en het Githo, kregen we een 
antwoord.  Het PMS centrum antwoordde niet op de vragen, maar gaf een overzicht van de wer-
king van het centrum. 
 
We stelden dezelfde vragen als bij de enquête van voor 3 jaar, zodat we een vergelijkingspunt 
hadden.  In 1995 werden 20 enquêteformulieren verstuurd, waarvan er 13 ingevuld teruggestuurd 
werden. 
 
1.  Kent U de jeugdraad ? 
 
ja : 4    neen : 3 
 
2.  Weet U wat de jeugdraad doet ? 
 
ja : 3    neen : 4 
 
• vakantieorganisaties, zoals grabbelpas (sportdienst, Githo) 
• adviesorgaan inzake jeugdbeleid naar gemeente toe (OCMW) 
• coördineren en opzetten van activiteiten inzake jeugdwerking (OCMW, JAC) 
• aanvullen van het algemeen beleid vanuit de inbreng van jongeren (JAC) 
• geven van ondersteuning aan organisaties en groepen (JAC) 
• stichten en opvolgen van het jeugdhuis (Githo) 
• niets (politie, GO school Kessel) 
 
3.  Wat weet U over het gemeentelijk jeugdwerkbeleid ? 
• het is positief (sportdienst) 
• subsidiëring van jeugdbewegingen (OCMW, Githo) 
• uitwerken projecten zoals speelpleinen, grabbelpas (OCMW) 
• niets (VBS Bevel, GO school Kessel, politie Nijlen) 
• begeleiding van het plaatselijk jeugdwerk (JAC) 
 
4.  Wat doet U (of uw organisatie) zelf aan jeugdbeleid ? 
• accommodatie verlenen (sportdienst) 
• individuele hulpverlening bij probleemsituaties bij jongeren (OCMW) 
• informatievoordracht over OCMW-werking in scholen en verenigingen (OCMW) 
• voor- en naschoolse kinderopvang (OCMW) 
• vertegenwoordiging in de stuurgroep van ARKTOS (OCMW) 
• onderwijs en opvoeding (VBS Bevel, GO school Kessel) 
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• gerechtelijke tussenkomsten (politie Nijlen) 
• informatie, advies en begeleiding geven aan jongeren (JAC) 
• vorming geven rond thema’s zoals relaties en sexualiteit, jongeren en hun rechten, … (JAC) 
• opstarten van projecten zoals jeugdadviseurs en JIP (JAC) 
• afvaardiging in stuurgroep JWBP (Githo) 
• communicatiekanaal school-jeugdraad (Githo) 
 
5.  Wat zijn uw verwachtingen (wensen) i.v.m. het toekomstig jeugdbeleid van uw organisa-

tie ? 
• jongeren sociaal weerbaar maken en het leren van sociale vaardigheden (Githo) 
• gezondheidsbeleid “school” stimuleren (Githo) 
• jongeren beter op de hoogte brengen van de diensten waar zij terecht kunnen voor hulp (JAC) 
• wordt door de wetgever bepaald (politie) 
• gezamenlijke initiatieven i.v.m. kindgerichte activiteiten (VBS Bevel) 
• deelname aan een project voor het opzetten van “begeleid wonen voor jongeren” (OCMW) 
• samenwerking met ARKTOS behouden (OCMW) 
• samenwerking met regionale sportactiviteiten (sportdienst) 
 
6.  Wat verwacht U van een gemeentebestuur inzake het voeren van een goed jeugdbeleid? 
• ondersteuning, zowel materieel als financieel (sportdienst, VBS Bevel, OCMW, Githo) 
• opzetten coördinatiegroep rond drugbeleid (OCMW) 
• iets doen aan het gebrek aan fietspaden in Nijlen centrum (JAC) 
• niets (GO school Kessel, politie Nijlen) 
 
7.  Welke concrete voorstellen i.v.m. het toekomstig jeugdbeleid zou U aan het gemeentebe-

stuur willen doen ? 
• de groep 13-16 jarigen bewerken (sportdienst) 
• oprichten coördinatiegroep inzake drugbeleid (OCMW) 
• drugbeleidsplan opstellen (Githo) 
• geen (GO school Kessel, politie, JAC) 
• begeleiding probleemkinderen (Githo) 
• ondersteunend lokalenbeleid + fin. tegemoetkomingen aan verenigingen (VBS Bevel) 
 
8.  Welke zijn volgens U de oorzaken van het feit dat bepaalde jongeren zich niet engageren 

in één of andere (jeugd)vereniging?  Waarom haken ze volgens U af? 
• demotivatie of desinteresse (sportdienst, Githo) 
• veel ontspanningsmogelijkheden thuis, die zonder veel inspanningen kunnen uitgevoerd wor-

den (TV, computer, video, …) (OCMW, Githo) 
• het (over)aanbod van andere verenigingen (GO school Kessel, Githo) 
• niets (politie) 
• hoge drempel, vooral voor jongeren met weinig sociale vaardigheden (JAC) 
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Besluiten : 
 
Het blijkt dat de jeugdraad nog steeds niet algemeen bekend is, en dat men wel vaag weet wat de 
taken van de jeugdraad zijn.  Hier moet dan ook verder aan gewerkt worden. 
 
Ook het gemeentelijk jeugd(werk)beleid blijft een nobele onbekende voor het bredere werkveld.  
Waarschijnlijk betekent dit dat de informatiedoorstroming nog beter verzorgd moet worden.  De 
samenwerking tussen de jeugdraad en de scholen beperkt zich meestal nog steeds tot het ver-
spreiden van folders en affiches allerhande.  Deze samenwerking kan nog verbeterd worden.  Ook 
een betere samenwerking met bv. het JAC en het OCMW kan inzake het opzetten van vorming 
i.s.m. het jeugdhuis bevorderend werken. 
 
Het uitwerken van een gemeentelijk drugbeleid komt enkele keren naar voor.   Het probleem 
wordt nog niet door alle instanties onderkend.  Momenteel wordt er een beetje naast elkaar ge-
werkt door enkele instanties.  Eigenlijk moeten deze inspanningen op elkaar afgestemd worden in 
een gemeentelijk overlegplatform.  Verder wordt er gepleit voor een blijvende materiële en finan-
ciële ondersteuning van de jeugdverenigingen.  De begeleiding van probleemkinderen moet ook 
beter georganiseerd worden. 
 
4.5. Bevraging van de individuele kinderen en jongeren 
 
Hiervoor werd de enquête gebruikt, welke de jeugdraad gedaan heeft t.g.v. de jaarmarkt op 31 
maart 1997.  Overtuigd zijnde van de relevantie van de verzamelde gegevens en het vermoeden 
dat er geen noemenswaardige verschillen in de antwoorden van de kinderen zouden komen, werd 
er geen speciale bevraging georganiseerd in 1998.  De jeugdraad organiseerde deze enquête ter 
gelegenheid van de Nijlense jaarmarkt op 2e paasdag, om te polsen wat er bij de jongeren en hun 
ouders leefde, en om de naambekendheid van de jeugdraad en het jeugdhuis te testen. 
 
De enquête werd in twee delen opgesplitst, nl. een gedeelte met algemene vragen, welke monde-
ling gesteld werden aan de deelnemers, en een gedeelte met meer intieme vragen, welke de deel-
nemers apart mochten invullen.  Verder werd er een onderscheid gemaakt tussen de jongeren en 
de ouders.  De hoofdbedoeling van de vragen was voor beide groepen evenwel dezelfde.  Daarom 
vindt men bij de resultaten ook een onderverdeling terug.  Hieronder vindt U de resultaten van 
deze enquête. 
 
4.5.1. enquête jeugd : resultaten algemene vragen 
Op de gewone enquête voor de jongeren werd door 122 personen geantwoord.  Hiervan waren er 
55 van het mannelijk geslacht en 67 van het vrouwelijk geslacht, met een gemiddelde leeftijd van 
17,69 jaar.  De resultaten hieronder zijn in % weergegeven. 
 
Vraag 1  :  Kent U de jeugdraad? 
Iedere bevraagde heeft deze vraag beantwoord.  61 % heeft positief geantwoord, terwijl 39 % 
negatief antwoordde, hetgeen erop kan duiden dat de jeugdraad toch nog niet voldoende naambe-
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kendheid geniet in de gemeente.  We moeten er wel bij vermelden dat er ook personen van buiten 
Nijlen bevraagd werden. 
Vraag 2  :  Wat moet de jeugdraad voor de jeugd doen? 
• activiteiten 31,0 % 
• goed bezig 11,5 % 
• skaters (aanleg skateterrein) 8,0 % 
• meer promotie maken 7,0 % 
• de link met de gemeente verbeteren 6,5 % 
• voorlichting 6,0 % 
• sport 4,0 % 
• speelpleinen 3,0 % 
• geen parking politie voor jeugdhuis 3,0 % 
• op jaarmarkt iets voor -16 jarigen 2,5 % 
• opvang probleemkinderen 1,5 % 
• een jeugdhuis in Kessel 1,0 % 
 
Vraag 3  :  -12 jaar : Kent U de grabbelpas? 
Hier hebben maar 16 personen op geantwoord.  87,5 % zegt ja, en 12,5 % zegt neen.  Op de vraag 
wat ze ervan vinden antwoordt 85 % dat het goed is, 7,5 % dat het beter kan en nog eens 7,5 % 
vindt dat dit ook tijdens het jaar mag georganiseerd worden (nu enkel in de zomervakantie) 
 
Vraag 3  :  +12 jaar : Wat vindt je van de werking van het jeugdhuis? 
Hier hebben 102 personen geantwoord.  60 % vindt de werking goed, terwijl 19 % vindt dat er 
meer reclame moet gemaakt worden.  Voor 11 % van de bevraagden kan de werking nog verbe-
terd worden.  3 % vindt dat het jeugdhuis meer open moet zijn, terwijl telkens 2 % vindt dat er 
meer vorming en activiteiten voor -16 jarigen moeten georganiseerd worden.  Nog eens 2 % vindt 
dat de lay-out van het boekje beter kan.  Tenslotte vindt 1 % dat er meer films moeten vertoond 
worden. 
 
Vraag 4  :  Wat doe je in je vrije tijd-vakantie-verlof? 
Telkens 24 % is ofwel met een hobby bezig of gaat uit.  Verder gaat 17 % naar de jeugdbeweging, 
terwijl 14 % gaat sporten (ook hobby).  12 % gaat op reis.  4 % geeft hier studies op, terwijl 3,5 % 
gewoon speelt.  1,4 % houdt zich bezig met het lief. 
 
Vraag 5  :  -12 jaar : Waar kan je nog veilig spelen? 
Hier antwoordden 12 jongeren op.  50 % vindt dat dit thuis nog kan, terwijl telkens 17 % de 
straat, de speeltuin en bos en hei opgeeft. 
 
Vraag 5  :  +12 jaar : Durf je nog alleen de straat op? 
Hier antwoordden 108 personen op.  84 % durft nog alleen de straat op.  Dit resultaat hadden we 
niet verwacht, gezien de omstandigheden op dat moment (de zaak Dutroux, …).  Dit resultaat kan 
te wijten zijn aan het feit dat dit deel van de enquête mondeling werd afgenomen. 
 
4.5.2. enquête ouders : resultaten algemene vragen 
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Hierop antwoordden 25 personen (10 vrouwen en 15 mannen).  De vragen zijn vergelijkbaar met 
deze van de enquête voor de jongeren.  De vraagstelling gebeurde eveneens mondeling.  Men kan 
zich vragen stellen bij de representativiteit van deze enquête, maar we willen U de resultaten toch 
niet onthouden. 
 
Vraag 1  :  Kent U de jeugdraad? 
56 % van de bevraagden antwoordde hier positief op.  
 
Vraag 2  :  Wat moet de jeugdraad voor de jeugd doen? 
36 % is van mening dat de jeugdraad een opvoedende rol moet spelen.  24 % vindt dat de 
jeugdraad ervoor moet zorgen dat er meer speelruimte komt voor de jeugd.  Verder vindt 20 % 
dat de jeugdraad activiteiten allerhande moet organiseren, terwijl 12 % vindt dat de jeugdraad een 
opvangfunctie moet vertegenwoordigen.  8 % vindt dat de jeugd-raad de link tussen de jeugd en 
het gemeentebestuur moet zijn.  Telkens 4 % vindt dat de jeugdraad ideeën van de jeugd moet 
uitwerken, aandacht moet hebben voor de minder begoeden, en zich bezig moet houden met de 
drugproblematiek. 
 
Vraag 3  :  Wat doet je kind in de vrije tijd? 
Hiervan beweren de ouders dat 40 % met de hobby bezig is, terwijl 28 % met sportbeoefening 
zijn of haar dagen vult.  Verder komen de jeugdbeweging (16 %) en uitgaan (12 %) nog aan bod. 
 
Vraag 4  :  Kent U het jeugdhuis? 
Hier antwoordt 60 % positief op.  We kunnen hierbij vermelden dat de enquête afgenomen werd 
terwijl we voor het jeugdhuis stonden. 
 
Op de vraag wat het jeugdhuis aan de jeugd moet bieden, kregen we volgende antwoorden : soci-
aal kontakt (32 %), activiteiten (32 %), vorming (4 %), info over drugs aan ouders (4 %) opvang 
van jongeren in nood (4 %). 
 
Vraag 5  :  -12 jaar : Waar kan je kind nog veilig spelen? 
Deze vraag werd gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.  57 % vond dat het in de 
tuin nog veilig was, terwijl 28 % de speeltuin als veilig opgaf.  14 % vond dat het nergens nog 
veilig genoeg was.  We kunnen ook opmerken dat veel ouders vonden dat er te weinig speeltui-
nen zijn in de gemeente. 
 
Vraag 5  :  +12 jaar : mag uw kind alleen de straat op? 
62 % antwoordt hier ja.  Hier blijkt toch een beetje ongerustheid uit, hetgeen met de gebeurtenis-
sen van deze periode te maken kan hebben. 
 
4.5.3. Enquête jongeren : resultaten intieme enquête 
Deze enquête werd schriftelijk afgenomen.  De deelnemers konden op een min of meer afge-
schermde plaats deze enquête invullen, zonder dat ze daarbij gestoord werden.  De enquête werd 
door 68 meisjes en 44 jongens ingevuld, hetgeen samen dus 112 personen betekent.  We hebben 
hieronder de resultaten van de meisjes en de jongens afzonderlijk vermeld, evenals het totaal per-
centage (tabel zie volgende bladzijde).   
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Omschrijving vrouw %  man % samen % opmerkingen 
Vraag 1 : Maak je veel plezier?  Zo ja, met wie? 
Plezier 
vriend(en) 
ouders 
lief 
familie 
andere 

ja 97 
90 
25 
48 
32 
17 

ja 95 
88 
13 
34 
18 
11 

ja 96 
89 
20 
42 
26 
15 

 

Vraag 2 : Eet je gezond? 
 Ja 63 ja 52 ja 58  
Vraag 3 : Kun je goed opschieten met je ouders? 
 Ja 72 ja 77 ja 74  
Vraag 4 : Waar kan je terecht met je problemen? 
Vrienden 
familie 
dokter 
vereniging 
ouders 
school 
lief 
andere 
nergens 

80 
32 
4 

11 
50 
8 

39 
11 

84 
22 
6 

12 
31 
4 

40 
13 
6 

82 
28 
5 

11 
44 
6 

39 
13 

 

Vraag 5 : Gebruik je regelmatig : 
alcohol 
 
rookwaren 
 
medicatie 
drugs 

38 
 

36 
 

8 
7 

75 
 

31 
 

9 
11 

52 
 

34 
 

9 
9 

min. leeftijd meisjes 10, jongens 11 
gem. leeftijd meisjes 14,6, jongens 15,6 
min. Leeftijd meisjes 11, jongens 9 
gem. leeftijd meisjes 14,7, jongens 14,1 
 
min. Leeftijd meisjes 14, jongens 16 
gem. leeftijd meisjes 15,6, jongens 18,4 
aantal ingevulde bij drugs te weinig om een 
echt gemiddelde te krijgen. 

Vraag 6 : Wat maakt je bang? 
Werkloosheid 
Dutroux 
alleen op straat 
maatschappij 
spinnen 
alleen zijn 
niets 
drugs 
dood 
toekomst 

 
20 
10 
11 
10 
8 
5 
4 
4 

9 
 
 

27 
 
 

18 
6 

11 
13 

 
 
 

17 
 
 

10 
5 
7 

 

Vraag 7 : Wat vond je van de enquête? 
Goed 
slecht 
moeilijk 
redelijk 

67 
7 
3 
6 

72 
2 
2 

11 

69 
5 
2 
8 
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4.5.4. Enquête ouders : resultaten intieme enquête 
 
Hier werden dezelfde soort vragen gesteld als aan de jongeren.  In de tabel vindt U ook een verge-
lijking van de beide resultaten.  Hier werden enkele opmerkelijke verschillen vastgesteld.  De 
enquête voor de ouders werd door 20 personen ingevuld, hetgeen vrij weinig is om representatief 
te zijn. 
 

Omschrijving ouders % jeugd % verschil % opmerkingen 
Vraag 1 : Kun je goed opschieten met je kinderen? 
 ja 95 ja 74 21  
Vraag 2 : Waar kan je kind met zijn problemen terecht? 
Vrienden 
familie 
dokter 
vereniging 
ouders 
school 
lief 
andere 

25 
55 
25 
10 
85 
25 
15 
10 

82 
28 
5 

11 
44 
6 

40 
13 

57 
27 
20 
1 

41 
19 
25 
3 

 

Vraag 3 : Heeft je kind een gezonde voeding? 
 Ja 85 ja 58 27  
Vraag 4 : Denk je dat je kind onderstaande gebruikt? 
Alcohol 
medicatie 
rookwaren 
drugs 
 
en praat je erover 

20 
5 

20 
0 
 

ja 85 
soms 15 

52 
9 

34 
9 

32 
4 

14 
9 

De ouders zijn een beetje naïef in deze 
zaken.  Het aantal bevraagde ouders 
was ook te klein om representatief te 
zijn. 

Vraag 5 : Als je aan je kinderen denkt, zijn er dan dingen die je verontrusten? 
Drugs 
verkeer 
alleen op straat 
Dutroux 
maatschappij 

30 
15 
15 
10 
10 

   

Vraag 6 : Wat vond je van de enquête? 
Goed 
redelijk 

90 
10 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluiten : 
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De naambekendheid van de jeugdraad kan nog verbeterd worden, alhoewel deze met 60 % al 
goed kan genoemd worden.  De jongeren vinden eveneens dat de jeugdraad activiteiten moet or-
ganiseren.  De grabbelpas blijkt verder goed bekend te zijn en wordt ook als een goed initiatief 
ervaren.  De werking van het jeugdhuis kan nog beter, alhoewel 60 % van de bevraagden deze 
toch als goed bestempelt. 
 
Er heerst bij de kinderen een zeker gevoel van onveiligheid.  Het blijkt immers dat 50 % van de 
bevraagden vindt dat er thuis nog veilig kan gespeeld worden.  Mogelijk is dit te wijten aan de 
sterke toename van het wegverkeer in onze gemeente. 
 
Bij de ouders vindt 24 % dat er meer speelruimte voor de jeugd moet komen.  Ook de organisatie 
van activiteiten door de jeugdraad en o.a. de aandacht voor de drugsproblematiek komen aan bod.  
Verschillende ouders vonden dat er te weinig speeltuinen zijn in de gemeente. 
 
De meeste jongeren schijnen goed op te kunnen schieten met hun ouders.  Toch blijkt dat 82 % 
bij de vrienden het best terecht kan met zijn of haar problemen t.o.v. 44 % bij de ouders. 
 
Ook het gebruik van drugs (zowel legale als illegale) stemt tot nadenken, zeker als je de gemid-
delde leeftijd van het eerste gebruik bekijkt.  Voor de illegale drugs moet dit een beetje genuan-
ceerd worden, aangezien verschillende jongeren één of enkele keren experimenteren met drugs en 
er dan af blijven.  De problematiek mag echter niet genegeerd worden.  Het valt hier ook op dat 
de ouders anders antwoorden op deze vragen.  85 % vindt dat hun kinderen met hun problemen 
bij hen terecht kunnen, terwijl het gebruik van drugs serieus onderschat wordt.  Het is dan ook 
nodig om hierrond iets te ondernemen. 
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4.6. Doelstellingen van de gemeentelijke stuurgroep 
 
4.6.1. naar het jeugdwerk toe 
 
algemene doelstelling 1 : infrastructuur jeugdbewegingen 
De huisvesting van de jeugdverenigingen moet constant opgevolgd worden.  Vooral de veiligheid 
van de gebruikers moet gewaarborgd blijven, evenals het onderhoud van de lokalen. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het voorzien van een tegemoetkoming voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen, waardoor 

een betere werking en veiligheid voor de gebruikers kan gewaarborgd worden.  
Het bedrag hangt af van de procentuele verdeling van de subsidies in het subsidiereglement.  

  
• D.m.v. projecten mee instaan voor de veiligheid in en rond jeugdlokalen (brandveiligheid, 

EHBO, …).  Dit gebeurt via projectsubsidies, na bespreking door de jeugdraad.  De bedragen 
hangen af van de noodwendigheid van het moment, en zullen gehaald worden uit de project-
subsidies. 

  
• Ondersteunen van de vereniging via een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de groene speelruim-

ten rond de lokalen met materiaal en personeel.  Deze dienst zit vervat in de werkplanning van 
de groendienst en wordt geleverd na aanvraag aan het CBS.  Financieel is dit niet exact te ver-
talen, aangezien het een combinatie is van verschillende begrotingsartikels. 

 
Algemene doelstelling 2 : speelruimte 
De meeste bevraagden vragen om meer aandacht te besteden aan de aanleg en het ter beschikking 
stellen van open speelruimtes en speelbossen. 
 
Concrete doelstellingen 
• Er wordt een project opgestart met ADJ, waarbij alle groene ruimtes in de gemeente geïnven-

tariseerd worden, en waarna een beleid hieromtrent wordt uitgewerkt. 
 1999 : inventarisatie van het project; 

2000 : bepalen van het beleid; 
2001 : realisatie van de genomen beleidsopties. 

  
• De jeugdraad moet nauw betrokken worden bij de opstelling van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan, zodat de beschikbare speelruimte hier bij in kan opgenomen worden (pro memo-
rie). 

 
Algemene doelstelling 3 : fuifzalen 
Initiatieven nemen om de gemeentelijke turnzaal, alsook privé zalen ter beschikking te krijgen om 
fuiven in te organiseren. 
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Concrete doelstellingen 
• Het updaten van de brochure “Verantwoord fuiven” van de Nijlense jeugdraad en de versprei-

ding hiervan.  Het drukwerk en de verspreiding gebeurt via het gemeentebestuur (pro memo-
rie). 

• Het afsluiten van een fuifconvenant met de zaaluitbaters van de gemeente Nijlen.  D.w.z. dat 
er een overleg met deze personen zal opgestart worden op initiatief van het gemeentebestuur 
(pro memorie). 
1999 : updaten brochure + opstarten overleg; 
2000 : realisatie fuifconvenant; 
2001 : opvolging fuifconvenant. 

 
Algemene doelstelling 4 : huisvesting algemeen 
Het bestendigen van het ter beschikking stellen van lokalen aan bepaalde jeugdinitiatieven. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het gratis ter  beschikking stellen van één of meerdere lokalen aan jeugdhuis Kroenkel vzw., 

de Kesselse jeugdmuziekschool en het Jeugd Rode Kruis. 
  
• Het tegen bepaalde bedragen verhuren van polyvalente lokalen in gemeentelijke gebouwen.  

De retributies worden bepaald door de gemeenteraad. 
  
Algemene doelstelling 5 : vakantiewerking 
Het minstens op peil houden van het vrijetijdsaanbod op werkdagen in de schoolvakanties. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het bestendigen van de grabbelpasactiviteiten tijdens de zomervakantie en het vrijmaken van 

voldoende mensen en middelen voor de organisatie hiervan. 
1999 : 500.000,-Fr., waarvan 380.000,-Fr. in het SIF-plan ingeschreven staat; 
2000 : 500.000,-Fr., waarvan 380.000,-Fr. in het SIF-plan ingeschreven staat; 
2001 : 500.000,-Fr., waarvan 380.000,-Fr. in het SIF-plan ingeschreven staat; 

 
• Het coördineren van de activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang en de grabbelpas, 

zodoende dat deze initiatieven elkaar niet gaan beconcurreren (pro memorie). 
 
Algemene doelstelling 6 : jeugdwerkinitiatieven 
Het stimuleren van de werking van de diverse jeugdbewegingen en andere jeugdwerkinitiatieven. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het verlenen van werkingssubsidies, zijnde jaarsubsidie, kampsubsidie, projectsubsidie, ka-

dervormingssubsidie en bijkomende werkingstoelage.  De procentuele verdeling en de modali-
teiten voor het bekomen hiervan vindt U terug in het subsidiereglement in bijlage. 

  
• betere dienstverlening door de verdere uitwerking van de gemeentelijke uitleendienst. 
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1999 : uitwerken van de mogelijkheden in een overlegvergadering met vertegenwoordigers 
vanuit verschillende betrokken sectoren (culturele raden, CBS, technische dienst, jeugddienst, 
…); 
2000 : vernieuwing en uitbreiding materialenbank; 
2001 : vervolg 2000. 

 
• Het geven van een forfaitaire onkostenvergoeding voor het kampvervoer van de jeugdbewe-

gingen (reglement vervoer materialen). 
1999 : 275.000,-  2000 : 275.000,-  2001 : 275.000,- 

  
• Het promoten van PWA-werkkrachten voor de realisatie van onderhouds- en andere werken in 

opdracht van de verenigingen (pro memorie). 
 
4.6.2. Naar doelgroepen toe 
 
Algemene doelstelling 1 : informatieverstrekking 
Het op peil houden of verbeteren van de informatieverstrekking naar de jeugd toe. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het tamelijk regelmatig uitbrengen en verder uitbouwen van de jeugdkrant “Den Titel” door de  

jeugdraad.  Het drukwerk en de verspreiding gebeuren door het gemeentebestuur.  Ook in de 
gemeentekroniek en de jaarmarktkrant systematisch ruimte voorzien voor informatie voor en 
door de jeugd (pro memorie). 

  
• De plaatsing van ideeënbussen voor de bevolking in alle deelgemeenten, waar de inwoners alle 

klachten, opmerkingen of ideeën in kunnen steken.  De gemeentesecretaris fungeert hier als 
contact- of vertrouwenspersoon (pro memorie). 

  
• Het uitbouwen en regelmatig updaten van de infostand in het jeugdhuis.  Hiervoor worden o.a. 

de subsidies voor het jeugdhuis mede gebruikt.  Zo veel mogelijk beschikbare informatie voor 
jongeren wordt hier samengebracht (pro memorie).  De projectsubsidie voor het jeugdhuis 
wordt rechtstreeks gekoppeld aan de verstrekking van informatie en het inrichten van vor-
mingsactiviteiten (bedragen zie subsidiereglement). 

  
• De plaatsing van een WIS-computer in de bibliotheek in Nijlen in 1998, en de promotie hier-

van via de verschillende infokanalen.  Deze computer wordt betaald via het SIF-plan. 
 
Algemene doelstelling 2 : preventie en sensibilisering 
Het uitwerken van een preventie- en sensibiliseringsbeleid voor jongeren vanaf ± 10 jaar. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het opstarten van een overlegplatform rond drugs, met hierin de aanwezigheid van scholen, 

jeugdraad, jeugdhuis, politie, rijkswacht, OCMW, preventiedienst Lier, PIH, met als bedoeling 
van de werkingen rond de drugproblematiek op elkaar af te stemmen.  Het CBS zal dit overleg, 
i.s.m. het jeugdhuis en de jeugdraad, opstarten, waarna geëvolueerd zal worden naar een stuur-
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groep terzake. 
1999 : opstarten van het overlegplatform; 
2000 : uitwerking algemeen drugbeleid; 
2001 :  aanstelling preventiewerker voor algemene jeugdproblemen. 

  
• Het uitwerken van infoavonden of projecten rond specifieke thema’s.  Hier staan projectsubsi-

dies tegenover (telkens na aanvraag). 
  
• De samenwerking tussen verschillende sectoren bevorderen, zodat er niet naast elkaar gewerkt 

wordt (zie ook eerste concrete doelstelling). 
 
Algemene doelstelling 3 : kansarmen 
Het ondersteunen van projecten die de integratie van kansarmen beogen. 
 
Concrete doelstellingen 
• De verdere ondersteuning van het theaterproject van ARKTOS (vroeger PRISO) met een ge-

meentelijke toelage van 50.000,-Fr.  Verder kan er bemiddeld worden inzake een betoelaging 
voor bovenlokaal jeugdwerk vanuit het provinciaal jeugdwerkbeleidsplan.  Verder blijven we 
via het OCMW  betrokken in de stuurgroep rond dit project. 
1999 : 50.000,-  2000 : 50.000,-  2001 : 50.000,- 

  
• Het promoten van het PWA en vooral de zgn. Smet-banen bij werkloze, laaggeschoolde jonge-

ren (pro memorie) 
  
• De mogelijkheid voorzien om, in samenwerking met het OCMW, een tegemoetkoming in de 

lidgelden bij de jeugdbewegingen te voorzien voor kansarmen.  Dit zal gebeuren via de pro-
jectsubsidies in het subsidiereglement. 

  
• Via het OCMW en het SIF opstarten van een project “begeleid wonen” i.s.m. Oikonde (pro 

memorie). 
 
4.6.3. Naar overlegorganen toe 
 
Algemene doelstelling 1 : de jeugdraad 
• het nemen van initiatieven, ook naar de niet georganiseerde jeugd; 
• het verzorgen van de inspraak van de jeugd naar de gemeente toe. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het leveren van advies i.v.m. jeugdaangelegenheden, zowel op eigen initiatief als na vraag van 

een andere instantie (pro memorie). 
  
• Het voorzien van gemeentelijke infrastructuur voor de vergaderingen en de activiteiten, die 

uitgaan van de jeugdraad (pro memorie). 
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• Het voorzien van een werkingsbudget voor de dagelijkse werking van de jeugdraad, buiten de 
subsidies, waar de jeugdraad eventueel aanspraak op kan maken krachtens het subsidieregle-
ment. 
1999 : 40.000,-  2000 : 40.000,-  2001 : 40.000,- 

 
• Er voor zorgen dat de dienst welzijn van de gemeente voldoende sterk uitgebouwd wordt om 

een degelijke ondersteuning te bieden aan het jeugdwerk.  D.w.z. dat er iemand voltijds moet 
voorzien worden om het jeugdwerkbeleid op te volgen (pro memorie). 

 
Algemene doelstelling 2 : onderling overleg 
Het onderling overleg beter structureren en uitbreiden. 
 
Concrete doelstelling 
Het jaarlijks verplicht overleg tussen de culturele raden uitbreiden naar minstens 2 keer per jaar, 
en verder elke keer als een bepaalde situatie dit vereist.  Dit overleg gebeurt tussen cultuur-, 
sport-, senioren-, milieu- en jeugdraad, aangevuld met het Nijlens comité voor ontwikkelingssa-
menwerking. 
 
4.6.4. Naar andere sectoren 
 
Algemene doelstelling 1 : verkeersveiligheid 
Bevorderen van de verkeersveiligheid. 
 
Concrete doelstellingen 
• Het opstellen van een mobiliteitsplan en een verkeerscel in de scholen en het geven van infor-

matie aan de bevolking.  Dit gebeurt via de veiligheidsambtenaar van de gemeente Nijlen en 
de gemeentelijke verkeerscommissie.  De jeugdraad moet advies gevraagd worden aangaande 
de verkeersveiligheid aan de scholen en de jeugdbewegingslokalen. 

  
• De mogelijkheid open laten aan de jeugdraad om projecten i.v.m. verkeersveiligheid te organi-

seren i.s.m. ander instanties (scholen, particulieren en gemeentebestuur), en hier ook een pro-
jecttoelage voor te krijgen. 

 
Algemene doelstelling 2 : leefmilieu 
De mogelijkheid open laten om in de toekomst nog projecten te organiseren i.v.m. leefmilieu.  
 
Concrete doelstelling 
De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (door IOK) opvolgen en het project 
“Groene ruimte” i.s.m. ADJ hier aan koppelen, zodat er effectief ruimte blijft om groene ruimte 
open te stellen voor activiteiten van het jeugdwerk. 
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4.7. samenvatting vast- en doelstellingen 
 
4.7.1. vaststellingennota 
 

VASTSTELLINGENNOTA 
AARD GEGE-

VENS 
FEITEN (objectieve gegevens) MENINGEN (subjectieve gegevens) 

naar bestaand aan-
bod 
1.  jeugdbewe-

gingen 
 
 
 
2.  uitleendienst 
 
 
3.  speelruimte 
 
 
 
4.  jeugdhuiswer-

king 
 
 
5.  fuifzalen 
 
 
6.  vakantiewerking 
 
 

 
 
toestand lokalen is verbeterd, maar kan 
nog verbeteren 
daling ledenaantal bij sommige vereni-
gingen 
 
veroudering materialenbank - vervan-
ging materialen 
 
aanpassing speelpleinen in afgelopen 
jaren 
gebrek aan speelbossen 
 
jeugdhuis heeft een lokaal en een goede 
werking - organisatie vormingsactivitei-
ten 
 
momenteel weinig zalen toegankelijk 
voor fuiven 
 
kinderopvang, grabbelpas, sportkampen 
Vlanajo i.s.m. sportdienst 

 
 
voortzetten van lokalen- en infrastruc-
tuurbeleid 
info aan bevolking i.v.m. jeugdzaken 
 
 
problemen bij ontlening bepaalde mate-
rialen 
 
grote vraag naar open speelruimte en 
speelbossen - uittekenen speelruimtebe-
leid 
 
aanwezigheid van probleemjongeren en  
andere sociale problemen (drugs, 
school, …) 
 
vraag om overleg om zalen open te stel-
len voor fuiven - fuifreglement 
 
minstens op peil en mogelijk uitbreiden 
vakantieaanbod 

naar doelgroepen 
1.  leeftijdsgroepen 
 
 
 
 
 
 
2. kansarmen 

 
6-12 goed vertegenwoordigd in vereni-
gingsleven en lokale scholen 
 
12-16 jaar : haken dikwijls af in jeugd- 
of sportvereniging - sociale problemen 
(drugs, school, …) 
 
theaterproduktie ARKTOS (vroeger 
PRISO) voor kansarme jongeren uit 
impulsgebied 

 
vragen vooral open speelruimte, speel-
bossen en veilig verkeer 
 
uitwerken drug- en ander sociaal beleid 
 
 
 
projecten met kansarmen blijven onder-
steunen (vraag OCMW) 
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4.7.2. doelstellingennota 
 

DOELSTELLINGENNOTA 
rubrieken alg. doelstellingen concrete doelstellingen argumenten waarom 

naar het jeugdwerk 
1.  infrastructuur 

jeugdbeweging 
 
 
 
2.  speelruimte 
 
 
 
 
3.  fuifzalen 
 
 
 
 
4.  huisvesting 

algemeen 
 
 
 
5. vakantiewerking 
 
 
 
 
6.  jeugdwerk-

initiatieven 
 

 
opvolging huisves-
ting jeugdverenigin-
gen + veiligheid 
lokalen 
 
aandacht voor open 
speelruimte en 
speelbossen 
 
 
initiatieven om 
zalen beschikbaar te 
krijgen 
 
 
verder ter beschik-
king stellen lokalen 
 
 
 
minstens op peil 
houden vrijetijds-
aanbod tijdens 
schoolvakanties 
 
stimuleren werking 
diverse jeugdwerk-
initiatieven 

 
infrastructuursubsidie; 
projecten voor veiligheid in en rond 
jeugdlokalen; 
onderhoud groene zones rond lokalen. 
 
opstarten project “groene ruimte” i.s.m. 
ADJ; 
jeugdraad betrekken bij opmaak gem. 
ruimtelijk structuurplan. 
 
updaten brochure “verantwoord fuiven” 
afsluiten fuifconvenant met zaaluitbaters. 
 
 
 
Gratis ter besch. stellen lokalen aan 
jeugdhuis, JMS en JRK; 
goedkoop verhuren polyvalente lokalen 
in gemeentelijke gebouwen. 
 
bestendigen en voldoende ondersteunen 
van grabbelpasaanbod; 
coördineren activiteiten grabbelpas en 
kinderopvang. 
 
verlenen werkingssubsidies; 
uitwerking uitleendienst; 
forfaitaire onkostenvergoeding kampver-
voer; 
promoten PWA. 

 
Garanderen betere werking 
en veiligheid voor de ge-
bruikers van de jeugdloka-
len 
 
speelruimte is belangrijk, 
zowel voor verenigingen 
als individuele jeugd 
 
 
fuif is belangrijke bron van 
inkomsten - moet in eigen 
gem. mogelijk zijn tegen 
bepaalde voorwaarden 
 
mogelijkheid om buiten de 
vereniging act. te organise-
ren aanbieden - ondersteu-
nen werking initiatieven 
 
aanbod wordt als zeer 
waardevol ervaren door 
ouders en kinderen 
 
 
goede initiatieven moeten 
degelijk ondersteund wor-
den om de werking nog te 
verbeteren 

naar doelgroepen 
1.  informatie-

verstrekking 
 
 
 
 
2.  preventie en 

sensibilisering 
 

 
op peil houden of 
verbeteren van de 
info naar de jeugd 
 
 
 
uitwerken beleid 
voor + 10 jaar 
 

 
verder uitbouwen jeugdkrant; 
ideeënbussen in deelgemeenten; 
regelmatig updaten infostand jeugdhuis; 
plaatsing WIS-computer (1998). 
 
 
Opstarten overlegplatform i.v.m. drugs;  
organisatie infoavonden of projecten 
rond specifieke thema’s; 
samenwerking tussen sectoren bevorde-
ren. 
 

 
bekendmaking waardevolle 
en nieuwe jeugdwerkinitia-
tieven 
overleg met jeugd proberen 
op te bouwen 
 
drugs wordt als probleem 
ervaren - nu dikwijls naast 
elkaar werken van verschil-
lende instanties 
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rubrieken alg. doelstellingen concrete doelstellingen argumenten waarom 
vervolg doelgroe-
pen 
 
3. kansarmen 

 
 
 
ondersteunen pro-
jecten i.v.m. integra-
tie 

 
 
 
ondersteunen theaterproject ARKTOS; 
promoten PWA en Smetbanen; 
tegemoetkoming in lidgelden bij jeugd-
bewegingen; 
project begeleid wonen i.s.m. Oikonde 
(OCMW). 

 
 
 
kansarmen moeten zo veel 
mogelijk kansen op een 
normaal bestaan krijgen - 
ze mogen niet uitgesloten 
worden 

naar overlegorga-
nen 
1.  jeugdraad 
 
 
 
 
 
2.  onderling over-

leg 
 

 
 
nemen van initiatie-
ven; 
verzorgen inspraak 
van de jeugd 
 
 
beter structureren en 
uitbreiden 

 
 
leveren advies, ook ongevraagd; 
voorzien gem. infrastructuur voor verga-
deringen en activiteiten; 
voorzien werkingsbudget; 
structurele uitbouw dienst welzijnszaken 
 
jaarlijks overleg uitbreiden naar minstens 
2 keer per jaar, verder wanneer nodig 
geacht 

 
 
de belangen van de jeugd 
moeten steeds verdedigd 
worden 
 
 
 
naast elkaar werken van 
raden zonder overleg 

andere sectoren 
1.  verkeersveilig-

heid 
 
 
2. leefmilieu 

 
bevorderen veilig-
heid 
 
 
projecten organise-
ren 

 
advies geven over en voorstellen doen 
voor mobiliteitsplan - mogelijk projecten 
organiseren 
 
opvolgen opmaak gem. ruimtelijk struc-
tuurplan - project “Groene ruimte” op-
starten i.s.m. ADJ 

 
vooral in dorpskernen on-
veilig verkeer voor de 
jeugd 
 
er is nood aan open speel-
ruimte en speelbossen 
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5. Gemeentelijk jeugdwerkbeleid 
 
5.1. Uitwerking van de doelstellingen 
 
5.1.1. naar het jeugdwerk toe 
 
5.1.1.1. infrastructuur jeugdbewegingen 
• Het voorzien van een tegemoetkoming voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen, waardoor 

een betere werking en veiligheid voor de gebruikers kan gewaarborgd worden.  
Er wordt 30 % van het totaalbedrag van de subsidies voorzien voor infrastructuur.  

  
• D.m.v. projecten mee instaan voor de veiligheid in en rond jeugdlokalen (brandveiligheid, 

EHBO, …).  Dit gebeurt via projectsubsidies, na bespreking door de jeugdraad.  De bedragen 
hangen af van de noodwendigheid van het moment, en zullen gehaald worden uit de project-
subsidies (zie 5.2.1.) 

  
• Ondersteunen van de vereniging via een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de groene speelruim-

ten rond de lokalen met materiaal en personeel.  Deze dienst zit vervat in de werkplanning van 
de groendienst en wordt geleverd na aanvraag aan het CBS.  Financieel is dit niet exact te ver-
talen, aangezien het een combinatie is van verschillende begrotingsartikels. 

  
5.1.1.2. speelruimte 
• Er wordt een project opgestart met ADJ, waarbij alle groene ruimtes in de gemeente geïnven-

tariseerd worden, en waarna een beleid hieromtrent wordt uitgewerkt. 
 1999 : inventarisatie + budgetbepaling van het project; 

2000 : bepalen van het beleid; 
2001 : realisatie van de genomen beleidsopties. 

  
• De jeugdraad moet nauw betrokken worden bij de opstelling van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan, zodat de beschikbare speelruimte hier bij in kan opgenomen worden (pro memo-
rie). 

  
5.1.1.3. fuifzalen 
• Het updaten van de brochure “Verantwoord fuiven” van de Nijlense jeugdraad en de versprei-

ding hiervan.  Het drukwerk en de verspreiding gebeurt via het gemeentebestuur (pro memo-
rie). 

  
• Het afsluiten van een fuifconvenant met de zaaluitbaters van de gemeente Nijlen.  D.w.z. dat 

er een overleg met deze personen zal opgestart worden op initiatief van het gemeentebestuur 
(pro memorie). 
1999 : updaten brochure + opstarten overleg; 
2000 : realisatie fuifconvenant; 
2001 : opvolging fuifconvenant. 

5.1.1.4. huisvesting algemeen 



jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001 - 40 -gemeentebestuur Nijlen - gemeentelijke stuurgroep 

• Het gratis ter  beschikking stellen van één of meerdere lokalen aan jeugdhuis Kroenkel vzw., 
de Kesselse jeugdmuziekschool en het Jeugd Rode Kruis. 

  
• Het tegen bepaalde bedragen verhuren van polyvalente lokalen in gemeentelijke gebouwen 

(zie tabel retributies in bijlage). 
  
5.1.1.5. vakantiewerking 
• Het bestendigen van de grabbelpasactiviteiten tijdens de zomervakantie en het vrijmaken van 

voldoende mensen en middelen voor de organisatie hiervan. 
1999 : 500.000,-Fr., waarvan 380.000,-Fr. in het SIF-plan ingeschreven staat; 
2000 : 500.000,-Fr., waarvan 380.000,-Fr. in het SIF-plan ingeschreven staat; 
2001 : 500.000,-Fr., waarvan 380.000,-Fr. in het SIF-plan ingeschreven staat; 

  
• Het coördineren van de activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang en de grabbelpas, 

zodoende dat deze initiatieven elkaar niet gaan beconcurreren (pro memorie). 
  
5.1.1.6. jeugdwerkinitiatieven 
• Het verlenen van werkingssubsidies, zijnde jaarsubsidie, kampsubsidie, projectsubsidie, ka-

dervormingssubsidie en bijkomende werkingstoelage.  De procentuele verdeling en de modali-
teiten voor het bekomen hiervan vindt U terug in het subsidiereglement in bijlage. 

  
• betere dienstverlening door de verdere uitwerking van de gemeentelijke uitleendienst. 

1999 : uitwerken van de mogelijkheden in een overlegvergadering met vertegenwoordigers 
vanuit verschillende betrokken sectoren (culturele raden, CBS, technische dienst, jeugddienst, 
…) - budgetbepaling voor 2000 
2000 : vernieuwing en uitbreiding materialenbank; 
2001 : vervolg 2000. 

  
• Het geven van een forfaitaire onkostenvergoeding voor het kampvervoer van de jeugdbewe-

gingen (reglement vervoer materialen). 
1999 : 275.000,-  2000 : 275.000,-  2001 : 275.000,- 

  
• Het promoten van PWA-werkkrachten voor de realisatie van onderhouds- en andere werken in 

opdracht van de verenigingen (pro memorie). 
 
5.1.2. naar doelgroepen toe 
 
5.1.2.1. informatieverstrekking 
• Het tamelijk regelmatig uitbrengen en verder uitbouwen van de jeugdkrant “Den Titel” door de  

jeugdraad.  Het drukwerk en de verspreiding gebeuren door het gemeentebestuur.  Ook in de 
gemeentekroniek en de jaarmarktkrant systematisch ruimte voorzien voor informatie voor en 
door de jeugd (pro memorie). 

• De plaatsing van ideeënbussen voor de bevolking in alle deelgemeenten, waar de inwoners alle 
klachten, opmerkingen of ideeën in kunnen steken (normaal nog in 1998).  De gemeentesecre-
taris fungeert hier als contact- of vertrouwenspersoon (pro memorie). 
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• Het uitbouwen en regelmatig updaten van de infostand in het jeugdhuis.  Hiervoor worden o.a. 

de subsidies voor het jeugdhuis mede gebruikt.  Zo veel mogelijk beschikbare informatie voor 
jongeren wordt hier samengebracht (pro memorie).  De projectsubsidie voor het jeugdhuis 
wordt rechtstreeks gekoppeld aan de verstrekking van informatie en het inrichten van vor-
mingsactiviteiten (bedragen zie subsidiereglement). 

  
• De plaatsing van een WIS-computer in de bibliotheek in Nijlen in 1998, en de promotie hier-

van via de verschillende infokanalen.  Deze computer wordt betaald via het SIF-plan. 
  
5.1.2.2. preventie en sensibilisering 
• Het opstarten van een overlegplatform rond drugs, met hierin de aanwezigheid van scholen, 

jeugdraad, jeugdhuis, politie, rijkswacht, OCMW, preventiedienst Lier, PIH, met als bedoeling 
van de werkingen rond de drugproblematiek op elkaar af te stemmen.  Het CBS zal dit overleg, 
i.s.m. het jeugdhuis en de jeugdraad, opstarten, waarna geëvolueerd zal worden naar een stuur-
groep terzake. 
1999 : opstarten van het overlegplatform + budgetbepaling 2000; 
2000 : uitwerking algemeen drugbeleid + budgetbepaling 2001; 
2001 :  aanstelling preventiewerker voor algemene jeugdproblemen. 

  
• Het uitwerken van infoavonden of projecten rond specifieke thema’s.  Hier staan projectsubsi-

dies tegenover (telkens na aanvraag - zie 5.2.1.). 
  
• De samenwerking tussen verschillende sectoren bevorderen, zodat er niet naast elkaar gewerkt 

wordt (zie ook eerste concrete doelstelling). 
  
5.1.2.3. kansarmen 
• De verdere ondersteuning van het theaterproject van ARKTOS (vroeger PRISO) met een ge-

meentelijke toelage van 50.000,-Fr.  Verder kan er bemiddeld worden inzake een betoelaging 
voor bovenlokaal jeugdwerk vanuit het provinciaal jeugdwerkbeleidsplan.  Verder blijven we 
via het OCMW  betrokken in de stuurgroep rond dit project. 
1999 : 50.000,-  2000 : 50.000,-  2001 : 50.000,- 

  
• Het promoten van het PWA via het PWA-team en vooral de zgn. Smet-banen bij werkloze, 

laaggeschoolde jongeren (pro memorie) 
  
• De mogelijkheid voorzien om, in samenwerking met het OCMW, een tegemoetkoming in de 

lidgelden bij de jeugdbewegingen te voorzien voor kansarmen.  Dit zal gebeuren via de pro-
jectsubsidies in het subsidiereglement. 

  
• Via het OCMW en het SIF opstarten van een project “begeleid wonen” i.s.m. Oikonde (pro 

memorie). 
5.1.3. naar overlegorganen toe 
 
5.1.3.1. de jeugdraad 
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• Het leveren van advies i.v.m. jeugdaangelegenheden, zowel op eigen initiatief als na vraag van 
een andere instantie (pro memorie). 

  
• Het gratis voorzien van gemeentelijke infrastructuur voor de vergaderingen en de activiteiten, 

die uitgaan van de jeugdraad (pro memorie). 
  
• Het voorzien van een werkingsbudget voor de dagelijkse werking van de jeugdraad, buiten de 

subsidies, waar de jeugdraad eventueel aanspraak op kan maken krachtens het subsidieregle-
ment. 
1999 : 40.000,-  2000 : 40.000,-  2001 : 40.000,- 

  
• Er voor zorgen dat de dienst welzijn van de gemeente voldoende sterk uitgebouwd wordt om 

een degelijke ondersteuning te bieden aan het jeugdwerk.  D.w.z. dat er iemand voltijds moet 
voorzien worden om het jeugdwerkbeleid op te volgen (pro memorie). 

  
5.1.3.2. onderling overleg 
Het jaarlijks verplicht overleg tussen de culturele raden uitbreiden naar minstens 2 keer per jaar, 
en verder elke keer als er een bepaalde situatie dit vereist.  Dit overleg gebeurt tussen cultuur-, 
sport-, senioren-, milieu- en jeugdraad, aangevuld met het Nijlens comité voor ontwikkelingssa-
menwerking. 
 
5.1.4. naar andere sectoren 
 
5.1.4.1. verkeersveiligheid 
• Het opstellen van een mobiliteitsplan en een verkeerscel in de scholen en het geven van infor-

matie aan de bevolking.  Dit gebeurt via de veiligheidsambtenaar van de gemeente Nijlen en 
de gemeentelijke verkeerscommissie.  De jeugdraad moet advies gevraagd worden aangaande 
de verkeersveiligheid aan de scholen en de jeugdbewegingslokalen (pro memorie) 

  
• De mogelijkheid open laten aan de jeugdraad om projecten i.v.m. verkeersveiligheid te organi-

seren i.s.m. ander instanties (scholen, particulieren en gemeentebestuur), en hier ook een pro-
jecttoelage voor te krijgen. 

  
5.1.4.2. leefmilieu 
De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (door IOK) opvolgen en het project 
“Groene ruimte” i.s.m. ADJ hier aan koppelen, zodat er effectief ruimte blijft om groene ruimte 
open te stellen voor activiteiten van het jeugdwerk. 
 
 
 
 
 
5.2. Financiële verdeling 
 
5.2.1. verdeling subsidies 
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De subsidies worden verdeeld volgens de bepalingen, welke in het subsidiereglement in bijlage 
vermeld staan.  Hieronder vindt U de principes voor de verdeling van de verschillende onderde-
len.  In punt 5.2.1.6. vindt U een tabel met de simulatie voor de nieuwe verdeling, op basis van de 
bedragen voor 1998. 
 
De Kesselse Jeugd Muziekschool (JMS) en het jeugdhuis komen bij het totaalpakket, met enkele 
speciale regels i.v.m. hun werking.  Er wordt geen onderverdeling meer gemaakt tussen jeugdbe-
wegingen en jeugdraad.  De volgende punten worden in een nieuw te maken subsidiereglement 
geplaatst : 
 
5.2.1.1. kadervorming 
9 % van het totaal te verwachten subsidiebedrag van het Ministerie - modaliteiten zie reglement. 
 
5.2.1.2. jaarsubsidie 
6 % van het totaal te verwachten subsidiebedrag van het Ministerie - modaliteiten zie reglement. 
 
5.2.1.3. kampsubsidie 
20 % van het totaal te verwachten subsidiebedrag van het Ministerie - modaliteiten zie reglement. 
 
5.2.1.4. infrastructuursubsidie 
30 % van het totaal te verwachten subsidiebedrag van het Ministerie - modaliteiten zie reglement. 
 
5.2.1.5. projectsubsidie 
35 % van het totaal te verwachten subsidiebedrag van het Ministerie - modaliteiten zie reglement. 
 
1.  gewone regeling projecten 
We maken voor de gewone verdeling een onderscheid tussen twee soorten projecten, met voor 
elk een aparte manier van subsidiëring. 
 
• animatie of amusement : een subsidie van maximum 40 % van de totale projectkost, met 

een maximumbedrag van 10.000,-Fr. 
• lerend of cultureel vormend : (bv. initiaties, klassieke voorstellingen, …) een subsidie van 

maximum 80 % van de totale projectkost, met een maximumbedrag van 25.000,-Fr. 
 
Het project moet open staan voor meer personen dan enkel de leden van de vereniging.  Er 
moet steeds bewijslast binnengebracht worden voor de volledige opgegeven projectkost (dus 
niet enkel voor het bedrag van de toegewezen subsidie). 
 
2.  Bijzondere regeling projectsubsidies 
• jeugdraad : Projecten, uitgewerkt door de jeugdraad, moeten voor 100 % kunnen gesubsi-

dieerd worden.  Het project van ARKTOS wordt als initiatief i.s.m. de jeugdraad gezien, zodat 
de subsidie van daaruit te verantwoorden is.  De jeugdraad moet elke toelage ook kunnen 
verantwoorden.  

• jeugdhuis : Het jeugdhuis krijgt uit de projectsubsidies een vast bedrag van 100.000,-Fr., 
waar enkel het jeugdhuis gebruik van kan maken.  Dit is een garantieregeling.  Om deze toe-
lage te kunnen krijgen, moeten zij wel projectaanvragen binnenbrengen, die gesubsidieerd 
zullen worden zoals in punt 1 (gewone regeling projecten).  Per project moeten zij dan ook de 
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nodige bewijslast binnenbrengen, alvorens er kan uitbetaald worden.  Dit vast bedrag wordt 
voorzien, omdat van het jeugdhuis verwacht wordt dat zij speciale activiteiten organiseren, en 
om de organisatie van deze activiteiten aan te moedigen. 

 
• Kesselse jeugdmuziekschool : Er wordt een vast bedrag voorzien van 75.000,-Fr., waar-

voor de JMS projectaanvragen moet indienen.  De subsidiëring verloopt op dezelfde manier 
als bij 1 (gewone regeling projecten).  Deze subsidie wordt echter volledig voorbehouden 
voor de uitbetaling van de onkostenvergoeding van de leerkrachten.  Administratief kan dit 
een aanpassing teweegbrengen voor de vereniging.  Er moet immers voor 93.750,-Fr. 
(75.000 : 0,8) bewijslast binnengebracht worden.  Deze bewijslast is een overzicht van uitbe-
taalde onkostenvergoedingen, voor ontvangst getekend door de leerkrachten.  Er kan maxi-
maal voor 25.000,-Fr. per keer uitbetaald worden, zodat er minimum drie aanvragen per jaar 
moeten ingediend worden (telkens met bewijslast voor minimum 31.250,-Fr.). 
 
overgangsmaatregel : 
Voor een periode van drie jaar krijgt de JMS bovenop de toelage van 75.000,-Fr. nog een 
bijkomende projecttoelage, die stelselmatig afgebouwd wordt, om zo de vereniging in staat te 
stellen om andere bronnen van inkomsten aan te boren, zonder dat de werking van de vere-
niging in gevaar wordt gebracht.  Voor deze extra toelage moet jaarlijks een ledenlijst en een 
werkingsverslag van het huidige werkjaar (bv. in 1999 van het schooljaar ‘98-’99) binnenge-
bracht worden.  Volgende bedragen kunnen zo extra bekomen worden : 
 
1999 : 27.000,-Fr.  2000 : 17.000,-Fr.  2001 : 7.000,-Fr. 

 
5.2.1.6. bijkomende werkingstoelage 
overschotten uit vorige punten, uit te betalen na 01/12 van het lopende begrotingsjaar, na afzon-
derlijke aanvraag van de rechthebbende verenigingen - modaliteiten zie reglement. 
 
5.2.1.7. tabel simulatie wijzigingen t.o.v. 1998 
 
 huidige toestand simulatie vanaf 1999 

soort subsidie bedrag % bedrag % 
kadervorming 119.347,- 9 119.347,- 9 
jaarsubsidie 48.040,- 8  79.565,- 6 
kampsubsidie 240.200,- 40  265.216,- 20 
infrastructuursubsidie 312.260,- 52  397.823,- 30 
projectsubsidie 288.692,- 60  464.127,- 35 
Kesselse jeugdmuziekschool 125.077,- WB 0,- 0 
jeugdhuis Kroenkel 192.462,- WB 0,- 0 
TOTALEN : 1.326.078,-  1.326.078,- 100 
 
De bedragen in de tabel werden berekend op het totaalbedrag voor 1998, zoals het doorgegeven 
werd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
5.2.2. tabel financiële verdeling 
 
5.2.2.1. tabel financiële verdeling voor jeugd 
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FINANCIËLE  VERDELING VOOR  JEUGD (specifiek) 
artikelnummer + verklaring begroting 1998 raming 1999 bijkomende uitleg 

UITGAVEN 
76101.33202 : subsidies aan in-
stellingen t.d.v. gezinnen 

1.326.078,-  subsidie Vlaamse Gemeenschap 

76102.33202 : subsidies aan in-
stellingen t.d.v. gezinnen - vzw 
Priso 

50.000,- 50.000,- gemeentelijke subsidie aan vzw 
Arktos, na overname project van 
vzw Priso 

76201.33202 : subsidies aan in-
stellingen NV t.d.v. gezinnen - 
Jeugdmuziekschool Kessel 

50.000,- 50.000,- nominatieve subsidie gemeentebe-
stuur aan Kesselse jeugdmuziek-
school 

761.12402 : techn. benodigdheden 
voor rechtstreeks verbruik 

250.000,- 250.000,- werkingskosten jeugddienst, 
waarvan 200.000,- grabbelpas 

761.12408 : verzekeringen B.A., 
diefstal, brand, meubilair, enz… 

100.000,- 100.000,- uitgaven grabbelpas 

761.12248 : vergoeding voor an-
dere prestaties 

150.000,- 150.000,- uitgaven grabbelpas 

761.12302 : kantoorbehoeften 
voor rechtstreeks verbruik 

40.000,- 40.000,- werkingskosten jeugdraad 

761.12348 : andere administratie-
kosten 

20.000,- 20.000,- administratiekosten jeugddienst 

761.12406 : prestaties van derden, 
eigen aan de functie 

275.000,- 275.000,- 250.000,- forfaitaire onkostenver-
goeding kampvervoer 

G.U.  SCHULD 
761.21101 : fin. kosten v. leningen 
t.l.v. de gemeente 

48.845,- jaarplan  

761.91101 : gew. en periodieke 
aflossingen v. leningen t.l.v. de 
gemeente 

214.767,- jaarplan  

ONTVANGSTEN 
761.46548 : andere specifieke 
subsidies van de hogere overheden 

1.326.078,-  subsidies jeugdwerk - zie uitgaven 
761.33202 

761.16101 : rechtstreekse presta-
ties betreffende de functie 

30.000,- jaarplan  

 
tabel uitgaven niet gebonden aan artikelnummer 761 - zie volgende bladzijde. 
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5.2.2.2. tabel uitgaven niet gebonden aan artikelnummer 761 
 

UITGAVEN  NIET  GEBONDEN  AAN  ARTIKEL  761  
OF  NIET  SPECIFIEK  VOOR  JEUGD   

artikelnummer + verklaring  begroting 1998 raming 1999 bijkomende uitleg 
766…. (parken en plantsoenen), 
421.12703 (olie en brandstoffen 
vervoermiddelen), 421… (wedden 
en lonen gemeentepersoneel) 

pro memorie pro memorie onderhoud groene zones rond 
lokalen 

76601.744.51 : vervanging speel-
tuigen (B.U.) 

500.000,- jaarplan speelpleinen 

42101.761.60 : verkeersveilig-
heidswerken (B.U.) 

3.000.000,- jaarplan  

42103.735.60 : buitengewoon 
onderhoud van fietspaden en wan-
delwegen (B.U.) 

2.000.000,- jaarplan  

104…. Wedden en lonen gesubsi-
dieerde contractuelen 

12.630.837,- jaarplan wedde contactambtenaar jeugd, 
vervat in globaal bedrag wedden 

721…. Kleuter- en 722…. Basis-
onderwijs 
734…. Kunst- en 735…. Beroeps- 
en technisch onderwijs 

64.114.258,- 
 

103.999.915,- 

jaarplan 
 

jaarplan 

uitgaven gemeentelijk onderwijs 
(pro memorie) 

767…. Openbare bibliotheekwer-
king 

11.350.151,- jaarplan uitgaven gem. openbare biblio-
theek (pro memorie) 

844.11102, 844.1202, 844.11302, 
844.11701 
844.11702 : bijdragen arbeidsge-
neeskundige dienst 
844.123.17 : kosten beroepsoplei-

ding personeel 
844.435.01 : bijdr. werkingskosten 
gedragen door overheidsinstellin-
gen  

3.903.230,- 
 

40.000,- 
 

75.000,- 
 

1.300.000,- 

jaarplan 
 

jaarplan 
 

jaarplan 
 

jaarplan 

wedden en lonen gesub. contrac-
tuelen - kinderopvang OCMW 
verdere uitgaven betreffende bui-
tenschoolse kinderopvang, inge-
schreven in de gemeentebegroting 

764…. : sport en lichaamsont-
spanning 

34.987.016,- jaarplan gemeentelijke uitgaven voor sport 
en recreatie (pro memorie) 

 
5.2.2.3. verdere uitgaven pro memorie 
uitleendienst : Deze post zit vooral vervat in artikels met functionele code 421.  Er wordt immers 
personeel en materieel ingezet om het uit te lenen materiaal ter plaatse te brengen.  Verder wordt 
er uit de technische werkingskosten geput om eventueel verouderde of kapotte materialen te ver-
vangen of te vernieuwen. 
 
5.2.2.4. financiële planning 2000-2001 
Voor 2000 en 2001 werd geen specifieke verdeling gemaakt, omdat de wijze van uitvoering in 
principe niet zal wijzigen gedurende de periode 1999-2001.  De bedragen, die jaarlijks tijdens de 
begrotingsbesprekingen bepaald worden, zullen telkens in het jaarplan opgenomen worden.  Het 
spreekt voor zich dat de inspanningen inzake jeugd geenszins kunnen verminderen.  Er kunnen 
door bepaalde omstandigheden wel verschuivingen plaatsvinden.  Indien deze structureel zijn, zal 
er een aanpassing aan het plan gedaan worden en zal de normale procedure gevolgd worden. 
5.3. Gemeentegrensoverschrijdende open initiatieven uit andere gemeenten 
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• Het project van ARKTOS (vroeger PRISO), waar met kansarme jongeren uit het vroegere im-

pulsgebied regio Heist-op-den-Berg gewerkt wordt rond streektheater, en waar jongeren uit 
Nijlen in meewerken, krijgt een jaarlijkse nominatieve toelage van het gemeentebestuur van 
Nijlen van 50.000,-Fr.  Het OCMW van Nijlen geeft een gelijkaardige toelage, en zit bij in het 
project via een vertegenwoordiging in de begeleidende stuurgroep.  Een voorstelling van het 
project vindt U in bijlage bij dit plan. 

  
• Het gemeentebestuur is van mening om gewone werkingen, die hun maatschappelijke zetel en 

hun reguliere werking buiten de gemeentegrenzen hebben, niet te gaan betoelagen voor de 
aangesloten leden van onze gemeente.  Zij zal initiatieven, die hiervoor een vraag richten, 
doorverwijzen naar de provinciale jeugddienst, waar men bezig is met de uitwerking van 
nieuwe subsidiereglementen, en waar de mogelijkheid zou gecreëerd worden om een toelage 
voor bovenlokaal jeugdwerk aan te vragen.  Zo is er momenteel het jeugdpastoraal ‘t Verdiep 
in Lier, welke een jongerenwerking uitgebouwd heeft met vestiging in Lier, en waar verschil-
lende jongeren uit Nijlen bij aangesloten zijn. 

  
• Het gemeentebestuur van Nijlen geeft anderzijds subsidies aan Nijlense jeugdverenigingen op 

basis van ledenaantallen (zie subsidiereglement in bijlage).  Ook aangesloten leden, die niet in 
Nijlen wonen worden hier mee in de berekening van de subsidies opgenomen.  De subsidie 
wordt ook niet rechtstreeks aan de leden, maar aan de vereniging uitbetaald als ondersteuning 
van de werking.  Zij hebben voor leden van buiten de gemeente even veel kosten als voor de 
leden van binnen de gemeente. 

  
• Het uitlenen van materiaal kan aan een vereniging van buiten de gemeente, mits aanvraag aan 

het College en op voorwaarde dat het initiatief georganiseerd wordt op het grondgebied van de 
gemeente Nijlen. 


