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1. MAATSCHAPPELIJK KADER  
 

1.1. Gemeentebestuur 
 
1.1.1. coördinaten gemeentebestuur 
 
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen, Tf. 03/410.02.11, fax 03/481.70.48 
 
1.1.2. Samenstelling gemeentebestuur 
 
De gemeenteraad is samengesteld uit een CD&V-Nieuw Nijlen Nu coalitie en een SP.A-VLD-
Agalev-Vlaams Blok oppositie.  De zetelverdeling is als volgt: 
 
11 CD&V   7 Nieuw Nijlen Nu  3 VLD 
3 Vlaams Blok   2 SP.A    1 Agalev 
 
 
Burgemeester: Paul Verbeeck (CD&V)  – bevoegd voor algemeen beleid, personeel, 

politie, brandweer en wettelijke ambten. 
 
Schepenen: Jozef Van Assche (Nieuw Nijlen Nu)  – bevoegd voor ruimtelijke or-

dening, huisvesting, openbaar groen, begraafplaatsen, seniorenbeleid, 
landelijke omgeving. 

 
Marc Engelen (CD&V)  – bevoegd voor onderwijs, sociale zaken, 
PWA, pensioenen, gezondheid, markten en kermissen, ambulante 
handel. 
 
Liesbeth Van Bouwel (Nieuw Nijlen Nu)  – bevoegd voor cultuur, 
jeugd , informatie en communicatie, energie en ontwikkelingssamen-
werking. 
 
Romain Verreydt (CD&V)  – bevoegd voor openbare werken, over-
heidsopdrachten, arbeidsveiligheid en verkeersleefbaarheid. 
 
Luc Van Looy (CD&V)  – bevoegd voor leefmilieu, afvalbeleid, sport, 
beheer en verhuur openbare gebouwen en containerpark. 
 
Geert Verrelst (CD&V)  – bevoegd voor financiën en begroting, lokale 
economie, gezin-kinderopvang, werken in eigen beheer, emancipatie-
beleid en juridische zaken. 

 
Raadsleden: Leo Verelst (CD&V) – Alfons Daniëls (VL D) – Jan Zander (Vl. Blok) 

– Karel Van den Eynde (CD&V) – René Van Goubergen ( VLD) – 
Marc Verdonck (CD&V) – Paul Milants (VLD) – Joris V an Dessel 
(Vl. Blok) – Gaston Luyten (Nieuw Nijlen Nu) – Rudy  Smets 
(CD&V) – Paul Laurijssen (CD&V) – Linda Aerts (Nieu w Nijlen Nu) 
– Els Van Weert (Nieuw Nijlen Nu) – Ann Verreth (CD &V) – Luc 
Luyten (Nieuw Nijlen Nu) – Tom Dillen (Nieuw Nijlen  Nu) – Kurt 
Keirsmakers (SP.A) – Jozef Houben (SP.A) – Ferdi He ylen (Agalev) 
– Eduard Van den Bossche (Vl. Blok). 

 
Gemeentesecretaris: Jeff Daems 
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1.1.3. Identificatiegegevens voor het jeugdbeleid 
 
schepen voor jeugd:  Liesbeth Van Bouwel 
    Akkerstraat 23/A, 2560 Nijlen 

telefoon : 0478/45.44.22 
e-mail: VanBouwel_liesbeth@emc.com  
Zitdag: donderdag van 18.30 tot 19.30 uur 

 
Contactambtenaar:   Patrick Van Baelen – dienst welzijnszaken 
  p/a gemeentehuis – Kerkstraat 4, 2560 Nijlen 

telefoon: 03/410.02.32 
e-mail: patrick.van.baelen@nijlen.be  

 
 
1.2. Demografie 
 
1.2.1. De bevolking algemeen 
 
• bevolkingsaantal :  20.498 

bevolkingsaantal op 01/01/2001 (telling 31/12/2000), waaronder : 
 

� mannelijke inwoners :  10.234 
� vrouwelijke inwoners :  10.264 

 
• inwoners met een niet-Belgische nationaliteit :  
 

mannen : 84 
 vrouwen : 80  totaal :  164 
 
• bevolkingsaantal per fusiegemeente 
 

GEMEENTE MANNEN VROUWEN TOTAAL  % 
Nijlen 5.793 5.728 11.521 56,22 
Kessel 3.431 3.529 6.960 33,95 
Bevel 1.010 1.007 2.017 9,83 
TOTAAL :  10.234 10.264 20.498 100,00 

 
• bevolkingsevolutie 
 

BEVOLKINGSEVOLUTIE PERIODE 1997 -2001 
JAARTAL  INWONERS EVOLUTIE 
01.01.1997 20.168 + 71 
01.01.1998 20.297 + 129 
01.01.1999 20.407 + 110 
01.01.2000 20.422 + 15 
01.01.2001 20.498 + 76 
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BEVOLKINGSEVOLUTIE   IN  DETAIL  
 010197 010198 010199 010100 010101 

Geboorten  Mannen 90 96 80 112 82 
 Vrouwen 97 109 114 85 85 
 Totaal  187 205 194 197 167 

inwijkelingen  Mannen 338 349 395 329 347 
 Vrouwen 360 376 372 343 344 
 Totaal  698 725 767 672 691 

overlijdens  Mannen 97 102 109 99 98 
 Vrouwen 84 81 90 86 92 
 Totaal  181 183 199 185 190 

uitwijkelingen  Mannen 321 316 339 334 290 
 Vrouwen 312 302 313 335 302 
 Totaal  633 618 652 669 592 

evolutie  Mannen +10 +27 +27 +8 +41 
 Vrouwen +61 +102 +83 +7 +35 
 Totaal  +71 +129 +110 +15 +76 

nieuwe totalen  mannen  10.131 10.158 10.185 10.193 10.264 
 Vrouwen 10.037 10.139 10.222 10.229 10.264 

 Totaal  20.168 20.297 20.407 20.422 20.498 

 
 

BEVOLKINGSEVOLUTIE  NAAR  LEEFTIJDSGROEP  
Indicator + ja artal  0-19 jaar 20-64 jaar 65+ Totalen  

Volkstelling1991  4.795  12.283  2.511  19.589  
Rijksregister 1992  4.745 - 50 12.331 + 48 2.584 + 73 19.660 + 71 
Rijksregister 1993  4.677 - 68 12.382 + 51 2.656 + 72 19.715 + 55 
Rijksregister 1994  4.664 - 13 12.515 + 133 2.700 + 44 19.879 + 164 
Rijksregister 1995  4.630 - 34 12.561 + 46 2.802 + 102 19.993 + 114 
Rijksregister 1996  4.612 - 18 12.571 + 10 2.914 + 112 20.097 + 104 
Rijksregister 1997  4.559 - 53 12.636 + 65 2.970 + 56 20.165 + 68 
Rijksregister 1998  4.575 +16 12.638 + 2 3.084 + 114 20.297 + 132 
Rijksregister 1999  4.536 - 39 12.728 + 90 3.143 + 59 20.407 + 110 
Totaal + of -  - 259  + 445  + 632  + 818 
Bron: NIS, verwerking: APS 
 
• bevolkingspiramide op 31/12/2000  

 
piramide in bijlage 

 
1.2.2. Jeugd algemeen 
 
• jeugd en de totale bevolking 
 

NIJLEN : jeugd en de totale bevolking  
totale bevolking  20.498 100,00 % 
totale jeugd  5.922 28,89 % 

 
• jeugd in leeftijdsgroepen 
 

NIJLEN : jeugd in leeftijdsgroepen – totale bevolking  
CATEGORIE absolute cijfers  % 

totaal bevolkin g 20.498 100,00 
totaal jeugd  5.922 28,89 
jongeren van 19 tot 25 jaar  1.646 8,03 
jongeren van 13 tot 18 jaar  1.373 6,69 
kinderen van 7 tot 12 jaar  1.432 6,98 
kinderen van 0 tot 6 jaar  1.471 7,17 
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• evolutie jeugd t.o.v. totale bevolking 
 

jaartal  totaal bevolking  totaal jeugd  % jeugd t.o.v. totaal  
31/12/1993 19.882 6.316 31,76 % 
31/12/1994 19.997 6.244 31,20 % 
31/12/1997 20.297 5.826 28,70 % 
31/12/2000 20.498 5.922 28,89 % 

 
• territoriale spreiding van de bevolking 
 

NIJLEN : jeugd en de totale bevolkin g  
(per deelgemeente op 31/12/2000) 

CATEGORIE absolute ci jfers  % 
totaal bevolking 20.498 100,00 % 

totaal jeugd 5.922 28,89 
jeugd Nijlen 3.271 15,95 
jeugd Kessel 2.059 10,04 
jeugd Bevel 592 2,88 

 
• territoriale spreiding van de jeugd per leeftijdsca tegorie 
 

NIJLEN : jeugd in leeftijdsgroepen  
(per deelgemeente op 31/12/2000) 

CATEGORIE absolute ci jfers  % 
totaal jeugd 5.922 100,00 % 

jeugd Nijlen 19-25 jaar 872 14,72 
jeugd Kessel 19-25 jaar 604 10,19 
jeugd Bevel 19-25 jaar 170 2,87 
jeugd Nijlen 13-18 jaar 734 12,39 
jeugd Kessel 13-18 jaar 497 8,39 
jeugd Bevel 13-18 jaar 142 2,39 
jeugd Nijlen 7-12 jaar 806 13,61 
jeugd Kessel 7-12 jaar 496 8,37 
jeugd Bevel 7-12 jaar 130 2,19 
jeugd Nijlen 0-6 jaar 859 14,50 
jeugd Kessel 0-6 jaar 462 7,80 
jeugd Bevel 0-6 jaar 150 2,53 

 
• territoriale spreiding van de jeugd in leeftijd en geslacht 
 

NIJLEN : jeugd in leeftijdsgroepen  
(per deelgemeente en geslacht op 31/12/2000) 

CATEGORIE ABSOLUTE CI JFERS % 
 jongens  meisjes  jongens  meisjes  

totaal jeugd 3.049 2.873 51,48 48,51 
jeugd Nijlen 19-25 jaar 430 442 7,26 7,46 
jeugd Kessel 19-25 jaar 313 291 5,28 4,91 
jeugd Bevel 19-25 jaar 91 79 1,53 1,33 
jeugd Nijlen 13-18 jaar 399 335 6,73 5,65 
jeugd Kessel 13-18 jaar 251 246 4,23 4,15 
jeugd Bevel 13-18 jaar 78 64 1,31 1,08 
jeugd Nijlen 7-12 jaar 438 368 7,39 6,21 
jeugd Kessel 7-12 jaar 261 235 4,40 3,96 
jeugd Bevel 7-12 jaar 67 63 1,13 1,06 
jeugd Nijlen 0-6 jaar 427 432 7,21 7,29 
jeugd Kessel 0-6 jaar 232 230 3,91 3,88 
jeugd Bevel 0-6 jaar 62 88 1,04 1,48 
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• bevolkingsdichtheid algemeen 
 
aantal inwoners  oppervlakte (ha)  aantal inw/ha  aantal inw/km²  

20.498 3.916 5,2344 523,44 
inwoners Nijlen  opp. Nijlen  aantal inw/ha  aantal inw/km²  

11.521 1.780 6,4724 647,24 
inwoners Kessel  opp. Kessel  aantal inw/ha  aantal in w/km²  

6.960 1.479 4,7058 470,58 
inwoners Bevel  opp. Bevel  aantal inw/ha  aantal inw/km²  

2.017 657 3,07 307 

 
• bevolkingsdichtheid jeugd 
 

totaal jeugd  oppervlakte  aantal inw./ha  aantal inw/km²  
5.922 3.916 1,5122 151,22 

jeugd Nijlen  oppervlakte  aantal inw ./ha aantal inw/km²  
3.271 1.780 1,8376 183,76 

jeugd Kessel  oppervlakte  aantal inw./ha  aantal inw/km²  
2.059 1.479 1,3921 139,21 

jeugd Bevel  oppervlakte  aantal inw./ha  aantal inw/km²  
592 657 0,9010 90,1 

 
1.3. Situering gemeente 
 
1.3.1. Globale situering van de gemeente 
Nijlen is een fusiegemeente die behoort tot de provincie  Antwerpen, arrondissement Me-
chelen.  De gemeente bestaat uit de deelgemeenten Nijlen, Kessel en Bevel.  Kleine geïso-
leerde gehuchten zijn in Nijlen niet meer te onderscheiden. 
 
De gemeente grenst in het noorden aan Zandhoven, in het oosten aan Grobbendonk en He-
renthout, in het zuiden aan Heist-op-den-Berg en Berlaar en in het westen aan Ranst en Lier.  
Nijlen bevindt zich op ± 22 km ten zuidoosten van Antwerpen en op ± 24  km ten noordoos-
ten van Mechelen. 
 
Geografisch ligt Nijlen in het grensgebied van de Centrale Kempen en de Zuiderkempen.  
Het is een gebied dat wordt gekenmerkt door uitgesproken zandige bodems met een over-
gang naar lemig zand in de richting van Bevel.  De gemeente is gelegen in het samenvloei-
inggebied van Kleine Nete en Grote Nete.  De rivieren vormen respectievelijk de noordelijke 
en zuidelijke gemeentegrens.  Nijlen wordt dan ook gekenmerkt door een laaggelegen, vlak 
reliëf, dat samenhangt met de samenvloeiing van beide Netes. 
(Bron: gem. ruimtelijk structuurplan – eerste concept van voorontwerp februari 2001) 
 
1.3.2. ruimtelijke indeling gemeente Nijlen 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende zones met hun oppervlakte volgens hun 
gewestplanbestemming.  Per sector wordt een tabel gegeven.  De gegevens hiervoor wer-
den uit het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gehaald. 
 
Tabel 1: woongebieden 

Gewestplanbestemming  Opp. (ha)  
Woongebied 793,82 
Woongebied met landelijk karakter 65,39 
Woonuitbreidingsgebied 110,89 
Totaal woongebied  970,10 
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Tabel 2: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en  openbaar nut 
Gewestplanbestemming  Opp. (ha)  

Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 7,03 
Overstromingsgebied 141,64 
Totaal gebeiden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut  148,67 
 
Tabel 3: recreatiegebieden 

Gewestplanbestemming  Opp. (ha)  
Recreatiegebied 52,48 
Gebied voor dagrecreatie 11,93 
Gebied voor verblijfsrecreatie 37,18 
Totaal recreatiegebieden  101,59 
 
Tabel 4: landelijke gebieden 

Gewestplanbestemming  Opp. (ha)  
Parkgebied 69,50 
Bufferzones 22,50 
Groengebieden 252,70 
Bosgebieden 379,90 
Agrarische gebieden 1.911,30 
Totaal landelijke gebieden  2.635,90 
 
1.3.3. Sociaal-economisch profiel van de gemeente 
Nijlen was tot voor enkele jaren de bakermat van de diamantnijverheid in de provincie.  Door 
de langzame teloorgang van de sector is er een verschuiving van de tewerkstelling ontstaan.  
Artilat (schuimrubber) en het gemeentebestuur van Nijlen zijn momenteel de grootste werk-
gevers binnen de gemeente.  Verder zijn er nog een aantal mensen tewerkgesteld in de 
landbouwsector en vooral de bouwsector.  Nijlen kent ook een redelijk groot aantal kleine 
zelfstandigen. 
 
Verder is Nijlen voor tewerkstelling gericht op de grote steden Antwerpen, Brussel en Me-
chelen.  Ook busfabrikant Van Hool stelt verscheidende mensen van onze gemeente  te-
werk.  
 
1.4. Gemeentelijk jeugdwerkbeleid 
 
1.4.1. coördinaten gemeentelijk contactpunt voor je ugd 
 
Patrick Van Baelen – contactambtenaar voor jeugd 
dienst welzijnszaken - Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
Tf: 03/410.02.32 – fax 03/481.70.48 – e-mail: patrick.van.baelen@nijlen.be  
openingsuren dienst: van ma. tot vrij. van 09.00-12.00 en woe. van 13.00-17.00 uur 

 
1.4.2. aantal personeelsleden + kerntaken contactpu nt voor jeugd 
Momenteel is er één personeelslid (zie boven) specifiek vrijgesteld voor de functie jeugd.  
Daarnaast  zorgt hij tevens voor de administratieve begeleiding van het gemeentelijk comité 
voor ontwikkelingssamenwerking, dat jaarlijks ook een drietal activiteiten organiseert, waar 
hij de volledige administratieve en praktische afhandeling voor verzorgt. 
 
Als kerntaken voor jeugd heeft de contactambtenaar volgende zaken in zijn takenpakket zit-
ten: 
 
• secretariaat van de jeugdraad (verslagen vergadering en opvolging dossiers jeugdraad); 
• secretariaat dagelijks bestuur jeugdraad; 
• voorbereiden en opvolgen alle activiteiten jeugdraad; 
• opmaak jeugdwerkbeleidsplan; 
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• opmaak jaarplannen bij JWBP; 
• opmaak werkingsverslagen bij JWBP; 
• opvolging alle subsidiedossiers bij JWBP; 
• opvolging alle acties in JWBP; 
• uitwerken grabbelpasprogramma voor 6-12 jarigen (activiteiten, monitoren, leden, etc.); 
• administratieve ondersteuning tienerwerking  De Joeng (verkoop passen, inschrijving 

activiteiten, verzending ledenbrieven, …); 
• vertegenwoordiging in RvB jeugdhuis Kroenkel; 
• vertegenwoordiging in regionaal jongerenwelzijnsoverleg; 
• vertegenwoordiging in regionale werkgroep werking kwetsbare jeugd De Klink; 
• vertegenwoordiging in andere overlegorganen en werkgroepen (RSP, groene ruimte, 

etc.). 
 
1.4.3. gemeentelijke jeugdwerkprojecten 
 
1.4.3.1. grabbelpas 
De contactambtenaar zorgt, i.s.m. een werkgroep van de jeugdraad, voor de uitwerking van 
een activiteitenprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar tijdens elke zomervakantie.  In 
2001 is de grabbelpas aan de zevende editie toe.  Er worden een 60 à 70 activiteiten geor-
ganiseerd.  Voor de praktische coördinatie van het programma en de monitorenploeg worden 
er telkens twee jobstudenten aangesteld (één voor juli, één voor augustus). 
 
1.4.3.2. tienerwerking “De Joeng” 
Dit is een werking voor jongeren van 13 tot 16 jaar.  In tegenstelling tot de grabbelpas wor-
den er voor deze groep een heel jaar door activiteiten georganiseerd.  De tienerwerking is 
een gezamenlijk project van het jeugdhuis en de dienst welzijnszaken (contactambtenaar).  
Een groep begeleiders (animatoren) zorgt voor de praktische uitwerking van en de begelei-
ding bij de activiteiten, terwijl de contactambtenaar instaat voor de administratieve afhande-
ling (verkoop lidkaarten en Swappas, inschrijving leden voor activiteiten, regeling vervoer, 
versturen ledenbrieven, …).  De verslaggeving van de vergaderingen wordt door een coördi-
nator gedaan (dit is op vrijwillige basis). 
 
1.4.3.3. Project groene ruimte 
Dit is een project, waarbij het de bedoeling is om meer groen opengesteld te krijgen als 
speelruimte voor de jeugd.  I.s.m. de algemene dienst voor jeugdtoerisme (ADJ) en de 
jeugdbewegingen werd een actiedossier opgesteld, dat in de loop van de volgende jaren zijn 
uitvoering moet gaan krijgen.  Dit project zit in de definitieve goedkeuringsfase (zie verder 
jeugdruimteplan). 
 
1.4.4. jeugdraad 
In Nijlen is een autonome open jeugdraad actief, welke erkend werd door het gemeentebe-
stuur.  Deze jeugdraad heeft als kerntaken de adviesverlening aan de gemeente en perio-
diek het uitwerken van activiteiten en projecten  voor de Nijlense jeugd en het jeugdwerk.  De 
voorzitter van de jeugdraad is: 
 

Peter Meeusen, Nieuwstraat 55, 2560 Kessel, Tf. 03/480.56.19,  
email: peter_meeusen@hotmail.com 

 
De verdere samenstelling van de adviesraad vindt u in bijlage bij dit JWBP. 
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1.4.5. Coördinaten en werking gemeentelijke stuurgr oep JWBP 
 
1.4.5.1. coördinaten 
 

naam adres  instantie  
Liesbeth Van Bouwel p/a kerkstraat 4, 2560 Nijlen schepen voor jeugd 

voorzitter  stuurgroep 
Bart Aertgeerts, vervangen door 
Jelle De Bruyne 

p/a Noordstraat 25, 2220 Heist-o/d-Berg vzw De Klink 

Bert Peeters p/a Gemeentestraat 41, 2560 Nijlen Githo 
Ludwig Naulaerts p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen bibliotheek Nijlen 
Myriam Lanens p/a Statiestraat 13, 2560 Nijlen coördinatrice kinderopvang 
Hilda Obbels Pastorijstraat 63, 2590 Berlaar OCMW Nijlen 
Peter Vetters Torenvenstraat 33, 2560 Kessel jeugdhuis Kroenkel 
Roger Hoefkens p/a Statiestraat 11, 2560 Nijlen politie – jeugdbrigade 
Bart Van Tendeloo p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen SIF-coördinator 
Paul Verbeeck p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen burgemeester 
An Cautreels p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen dienst urbanisatie 
Patrick Van Baelen p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen contactambtenaar voor jeugd 

– secretaris stuurgroep 

 
1.4.5.2. werking 
De gemeentelijke stuurgroep staat in voor het opstellen van het JWBP.  Hiervoor krijgt deze 
stuurgroep de logistieke ondersteuning van de dienst welzijnszaken van de gemeente, welk 
de relevante gegevens verzamelt voor het plan.  Deze gegevens worden dan besproken in 
de stuurgroep, welke ook zelf initiatieven kan ontplooien, die bijdragen tot de inventarisatie 
van het huidige en uitwerking van het toekomstige jeugdbeleid van de gemeente Nijlen. 
 
Om dit doel te bereiken werkt de stuurgroep samen met een werkgroep van de jeugdraad, 
die specifiek het beleid naar de jeugdverenigingen zal gaan uitwerken. 
 
1.4.6. werkgroep JWBP van de Nijlense jeugdraad 
Dit is een werkgroep met een vertegenwoordiging van de Nijlense jeugdverenigingen en in-
dividuele jongeren, met als kerntaak het uitwerken van voorstellen voor het jeugdwerkbeleid 
van de gemeente naar het jeugdwerk toe.  Hiervoor brengt deze werkgroep verslag uit bij de 
gemeentelijke stuurgroep.  De werkgroep is als volgt samengesteld: 
 

naam adres instantie  
Liesbeth Van Bouwel p/a kerkstraat 4, 2560 Nijlen schepen voor jeugd 

voorzitter  werkgroep 
Antje Cambré p/a Kapucijnenvest 14, 2500 Lier Jeugdpastoraal ‘t Verdiep 
Kathleen Dillen Koningsbaan 34, 2560 Nijlen T/W De Joeng + chiro Pako 
Stijn Vercammen Watertorenstraat 41, 2560 Nijlen chiro Jong Leven 
Peter Vetters Torenvenstraat 33, 2560 Kessel jeugdhuis Kroenkel 
Bert Celis Legebaan 42, 2560 Nijlen chiro Jong Leven 
Karolien Peeters Rector de Ramstraat 9, 2560 Nijlen  KAJ Kessel + JRK 
Peter Meeusen Nieuwstraat 55, 2560 Kessel Voorzitter jeugdraad 
Renilde Demeersman Vekenstraat 7, 2560 Nijlen stuurgroep jeugdraad 
Eveline Rosschaert Koningsbaan 37, 2560 Nijlen scouts-gidsen Nijlen 
Patrick Van Baelen p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen contactambtenaar voor jeugd 

– secretaris werkgroep 
Bert Neujens Watertorenstraat 32, 2560 Nijlen Scouts Nijlen 
Michelle Desenfans Lindekensbaan 75, 2560 Kessel Chiro Nele 
Juliaan Daniëls Nieuwstraat 91, 2560 Kessel Chiro Gust 
Andries Gouweloose Wijngaardberg 9, 2560 Nijlen JH Kroenkel 
Carrie Verelst Oude Bevelsesteenweg 24, 2560 Kessel Chiro Nele 
Dominique Van Laeken St.-Lambertusstraat 4, 2560 Kessel Chiro Nele 
Els Lauvrys Spoorweglei 15, 2560 Nijlen Chiro Elckerlyc 
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1.5. Gemeentelijk jeugdbeleid – essentie 
 
1.5.1. jeugdvoorzieningen, andere dan jeugdwerk 
 
• Kinderopvang Dolfijn 

De buitenschoolse kinderopvang wordt sinds vorig jaar door de gemeente georganiseerd 
(daarvoor OCMW), met gesubsidieerde weerwerkgesco’s als begeleiders.  Hierboven 
staat een voltijds coördinatrice (vastbenoemd).  Er is elke werkdag voor- en naschoolse 
opvang voorzien voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  Men werkt hier sinds 1999 in leef-
tijdsgroepen.  Deze kinderen moeten in de gemeente wonen of er naar school gaan.  Tij-
dens de vakantieperiodes is de opvang tot hiertoe geconcentreerd geweest op één loca-
tie.  Dan is de opvang ook van 07.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds.  Tijdens het 
schooljaar is er opvang voorzien in vier locaties, zijnde: 
 
- Nijlen: oud rusthuis, Statiestraat 13 
- Nijlen: lokaaltje parochiezaal Zandlaan-Bouwelsesteenweg 
- Kessel: voormalige jongensschool Berlaarsesteenweg 
- Bevel: voormalige jongensschool Schoolstraat 

 
• Bibliotheek 

De Nijlense P.O.B. heeft een jeugdafdeling en vestigingen in de drie deelgemeenten.  
Verder kan hier internet geraadpleegd worden en wordt er specifiek een informatiehoekje 
uitgebouwd voor de jeugd(verenigingen).  Ook de CD-theek trekt de jeugd wel aan.  De 
jeugd blijft hoe dan ook de grootste gebruiker van het aanbod van de Nijense bib.  Het 
hoofdkantoor van de bib is gevestigd naast het gemeentehuis in Nijlen, Kerkstraat 4. 

 
• politie – jeugdbrigade 

De Nijlense politie beschikt over een jeugdbrigade, waar twee personen halftijds met 
jeugd bezig zijn.  Verantwoordelijke voor de jeugd is  Roger Hoefkens.  De Nijlense poli-
tie bevindt zich momenteel in de Statiestraat nr. 13 (voor het lokaal van jeugdhuis Kroen-
kel). 

 
• OCMW 

In het kader van hun taakopdracht zijn de maatschappelijk assistentes van het OCMW 
steeds meer bezig met de begeleiding van jongeren (bestaansminimum, budgetbegelei-
ding, begeleid wonen).  Via de vertegenwoordiging in de beheerraad van vzw De Klink 
(werking kwetsbare jeugd) en een samenwerking met vzw De Stappaert wordt er ook aan 
begeleiding van deze jeugd gedaan.  Via het SIF wordt momenteel 500.000,-BEF per 
jaar aan vzw De Klink gegeven voor de verdere uitbouw van een aanbod voor de maat-
schappelijk kwetsbare jeugd van Nijlen. 

 
1.5.2. Onderwijsinstellingen in de gemeente  
 
• basisonderwijs 

- Gemeentelijke basisschool Nijlen.  Deze heeft twee afdelingen (Kerkeblokken en 
Zandlaan). 
Gem. basisschool Kerkeblokken, Kerkeblokken 17, 2560 Nijlen 
Gem. basisschool Zandlaan, Zandlaan 34, 2560 Nijlen 

- Gemeentelijke basisschool Kessel, Kessel-Dorp 62/A, 2560 Kessel 
- Ges. vrije basisschool Nijlen, Zandlaan 46, 2560 Nijlen 
- Ges. vrije basisschool Kessel, Emblemsesteenweg 1/A, 2560 Kessel 
- ges. vrije basisschool Bevel, Bevel-Dorp 82, 2560 Bevel 
- ges. vrij St.-Calasanzinstituut, Nonnenstraat 21, 2560 Nijlen 
- basisschool van het gemeenschapsonderwijs Nijlen, A. Kanaalstraat 31, 2560 Nijlen 
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- basisschool van het gemeenschapsonderwijs Kessel, Nieuwstraat 26, 2560 Kessel 
• secundair onderwijs 

- GITHO (Gem. Instituut voor Technisch- en HandelsOnderwijs), Gemeentestraat 41, 
2560 Nijlen 

- ges. vrij St.-Calasanzinstituut, Nonnenstraat 21, 2560 Nijlen 
 
• kunstonderwijs 

- gemeentelijke academie voor beeldende kunsten, tijdelijk gevestigd in het voormalig 
rusthuis, Statiestraat 13, 2560 Nijlen.  Na de verbouwingswerken gaat deze groten-
deels terug naar de vaste locatie in de Tibourschrans, Tibourstraat 10, 2560 Nijlen. 

- gemeentelijke muziekschool (bij-afdeling van Lier), Statiestraat 13, 2560 Nijlen. 
 
• aantal schoolgaande jeugd in Nijlen 

 
leeftijdsgroep  totaal jeugd  Llnaantallen 01/02/01  % lln -tot. jeugd  

2,5 tot 06 jaar ± 760 757 99,60 % 
06 tot 12 jaar 1.443 1.320 91,47 % 
12 tot 18 jaar 1.353 840 62,08 % 

 
De gegevens voor het kleuter- en het basisonderwijs zijn zeker representatief, aangezien 
we aannemen dat de meeste kinderen (zeker kleuters) een school zoeken, die zo kort 
mogelijk bij hun huis ligt.  Voor het secundair onderwijs ligt de situatie enigszins anders.  
De cijfers geven hier een vertekend beeld, aangezien er in de beide secundaire scholen 
ook een redelijk groot percentage leerlingen van buiten de gemeente school lopen.   
 
De onderwijssector is in die zin een belangrijke actor op het jeugdwerkveld, aangezien 
het een uitgelezen terrein vormt voor promotie van activiteiten en bekendmakingen aller-
hande, zoals grabbelpas en tienerwerking.  Via de scholen kunnen ook grootscheepse 
acties worden ondernomen in bepaalde thema’s (zoals sport, ontwikkelingssamenwer-
king).  Zoals hierboven gesignaleerd, is dit voor de groep 12-16 jarigen iets moeilijker, 
aangezien een groot deel hiervan buiten de gemeente naar school gaat. 

 
1.5.3. jeugdvoorzieningen inzake hulpverlening 

- OCMW, Kessel-Dorp 54, 2560 Kessel (zitdagen in Nijlen en Bevel) 
- Rode Kruis afdeling Nijlen, Statiestraat 13, 2560 Nijlen 
- vzw De Roos, voedselbedeling voor behoeftigen, in samenwerking met OCMW 
- Welzijnsschakels 

 
1.5.4. vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren 
 
• sport 

- verenigingen voor voetbal, volleybal, basketbal, tennis, squash, petanque, gevechts-
porten, paardensport, atletiek, dansen, bowling, tafeltennis, …. 

- sportraad 
- Sportark en Ratjetoe (organisatie sport- en spelweken) 
 

• socio-culturele verenigingen 
- cultuurraad 
- gemeentelijk comité voor ontwikkelingssamenwerking 
- fanfares 
- vrije radio Bevel 
- Kesselse jeugdmuziekschool (zie verder) 
- hobbyverenigingen 
- toneelverenigingen 
- … 
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• gemeentelijke infrastructuur voor verenigingen 

- sportcentrum Nijlen (sporthal + zwembad) 
- turnzaal Kerkeblokken (school) 
- voetbalterrein FC Bevel (B-terrein) 
- sporthal De Putting (beheerd door een para-gemeentelijke vzw, met toelage van ge-

meentebestuur).  De vzw heeft het opstalrecht.  Na 20 jaar wordt de hal eigendom 
van het gemeentebestuur. 

- Cultureel centrum Kessel (gemeentelijke turnzaal, cafetaria, vergaderzalen) 
- lokalen voormalig rusthuis, Statiestraat 13, 2560 Nijlen 
- lokalen voormalige jongensschool Bevel, Schoolstraat 

 
1.6. vaststellingen 
 
De uitgangssituatie is momenteel zo dat het gehele jeugdwerkbeleid van de gemeente steunt 
op één ambtenaar, die instaat voor alle zaken die met het jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid 
van de gemeente te maken hebben.  Daarnaast staat deze ambtenaar nog voor ander zaken 
in, zoals de volledige ondersteuning van het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid.  Het is daar-
om ook begrijpelijk dat er geen vooruitgang zit in het gemeentelijk jeugdbeleid.  Er wordt ook 
gestipuleerd dat bijna 29 % van de Nijlense bevolking bestaat uit jeugd, hetgeen toch geen 
te verwaarlozen groep is. 
 
Het feit dat het ontwerp van JWBP niet tijdig voor advies zal kunnen voorgelegd worden is al 
een indicator dat deze ambtenaar overbelast is.  Om dus de ondersteuning voor het jeugd-
werk te optimaliseren likt het aangewezen om meer personeel te voorzien voor een uit te 
bouwen jeugddienst.  Als we de personeelsbezetting vergelijken met het Vlaamse gemiddel-
de, dan zouden we in Nijlen kunnen uitkomen op een voltijds equivalent van 1,6 voor 20.000 
inwoners.  Gezien in het licht van de acties, die in de volgende hoofdstukken bepaald zullen 
worden, is het ook aan te bevelen om extra personeel en middelen te gaan voorzien in de 
loop van de volgende jaren. 
 
De bibliotheek is vragende partij voor de uitbreiding van het aanbod aan informatie voor de 
jeugd.  De uitbouw van een JIP (Jongeren Informatie Punt) kan hiervoor zorgen.  Verder 
werd de samenwerking met vzw de Klink (maatschappelijk kwetsbare jeugd) geïntensifieerd 
en zal deze mogelijk in de toekomst nog uitbreiden. 
 
De buitenschoolse kinderopvang is vragende partij voor een meer gestructureerde samen-
werking in de vakantieperiodes (mogelijke uitwerking van vakantiespeelplein).  Het OCMW 
krijgt steeds meer dossiers van jongeren.  Hier dringt zich dus ook een mogelijke samenwer-
king op. 
 
De verdere uitwerking van het gemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid steunt dus vooral op 
een grotere inzet van personeel en middelen. 
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2. JEUGDWERK ONDERSTEUNEN 
 
A.  FEITEN  EN  MENINGEN 
 
2.1. Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven 
 
2.1.1. Inventaris 
• jeugdbewegingen (naam, adres lokaal en adres correspondentiepersoon) 

- Chiro Bechime, Netepad 8, Kelly Veltmans, Zwanenstraat 35, Nijlen 
- Chiro Bechibeng, Netepad 8, Kurt Gommers, Kard. Cardijnstr. 8, Bevel 
- Chiro Gust, Heidestraat 15/A, Jan Dhondt, Torenvenstraat 59, Kessel 
- Chiro Nele, St.-Lambertusstraat z/n, Inge Vingerhoets, Berlaarsestwg. 38, Kessel 
- Chiro Jong Leven, Rector de Ramstraat 54, Bert Celis, Legebaan 42, Nijlen 
- Chiro Elckerlyc, Kerkeblokken 7, Liesbeth Celis, Kapellebaan 58, Nijlen 
- Chiro Pakojo, Zandlaan 44/A, Merijn Gouweloose, Wijngaardberg 9, Nijlen 
- Chiro Pakome, Zandlaan 44/A, Annemie De bruyn, Boshoek 67, Nijlen 
- Scouts Sparrijders, Broechemsestwg. z/n, Guy Kegelaers, Broechemsestwg. 129, 

Nijlen 
- Gidsen Harlekijn, Broechemsestwg. z/n, Eveline Rosschaert, Koningsbaan 37, Nijlen 

 
• jongerenbewegingen 

- KAJ Nijlen, Gemeentestraat 24, Kat Bekers, Zellestraat 35, 2288 Bouwel 
- KAJ Kessel, Torenvenstraat 5, Veerle De Schutter, Sleutelstraat 16, Kessel 
- 13+ Kessel (zou niet meer bestaan) 
- 13+ Bevel (bestaat niet meer) 

 
• jeugdhuis 

Jeugdhuis Kroenkel, Statiestraat 13, Nijlen, Andries Gouweloose, Wijngaardberg 9, Nijlen 
 
• jeugddienst(verlening) 

- Sportark en Ratjetoe, contacpersoon Paul Jacobs, Azalealaan  8, Nijlen 
- Jeugd Rode Kruis, Statiestraat 13, Kelly De Cuyper, Karperweg 5, Kessel 
 

• jeugdmuziekatelier 
Kesselse jeugdmuziekschool, Berlaarsesteenweg 2 (CCK), Annemie Van Tendeloo, p/a 
Kerkstraat 4, Nijlen 

 
• grensoverschrijdende of intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 

- vzw De Klink – Noordstraat 25, 2220 Heist-op-den-Berg (werking maatschappelijk 
kwetsbare jeugd, met vertegenwoordiging uit Heist-op-den-Berg, Nijlen, Putte en Ber-
laar) 

- jeugdpastoraal ’t verdiep, Kapucijnenvest 14, 2500 Lier (jeugdpastorale werking met 
jongeren uit de regio Lier, Berlaar, Nijlen, geleid en ondersteund door de jeugdpastor 
van Lier en een pastoraal team).  De jeugdpastor is gestopt en men is op zoek naar 
vervanging. 

 
• gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 

- grabbelpas voor 6- tot 12-jarigen 
- medewerking aan tienerwerking voor 13- tot 16-jarigen 

 
2.1.2. Evolutie van het aantal jeugdorganisaties 
De twee plusserswerkingen hebben hun werking stopgezet, zodat we een minieme vermin-
dering kennen in het aantal specifieke jeugdverenigingen. 
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2.1.3. Functies, plaats en tijdstip van werking van  de plaatselijke jeugdwerkinitiatie-
ven 

• jeugdbewegingen 
Deze geven als belangrijkste functies spel, ontmoeting, creatieve activiteiten, vorming en 
permanente groepsvorming door.  Ze kennen hun reguliere werking op de zondagnamid-
dag.  De leiding komt op vrijdag of zaterdag ook nog samen, en af en toe zijn er speciale 
activiteiten, die meestal openstaan voor een groter publiek, en vooral dienen om de 
groepskas te spijzen, zodat de lokalen kunnen onderhouden worden en er nieuw materi-
aal kan aangekocht worden.  Zo kunnen het lidgeld en de kosten voor extra activiteiten 
redelijk beperkt gehouden worden voor de leden. 
 
Ze werken van september tot eind juni.  In de zomervakantie organiseren ze dan hun 
jaarlijks kamp, waar ze ongeveer 10 dagen met hun leden op kamp trekken.  Er wordt 
geen specifieke doelgroep van leden doorgegeven.  Voor de leiding van de vereniging 
gaat werking een heel jaar door. 

 
• jongerenbewegingen 

Hun werking is vergelijkbaar met deze van de jeugdbewegingen.  Zij richten zich echter 
tot de + 13-jarigen en hebben hun werking op donderdag en vrijdagavond. De activiteiten 
zijn dan ook meer op jongeren toegespitst. 

 
• jeugdhuis 

De hoofdbrok van de werking is gericht op zestienplussers.  Het aanbod is gevarieerd, 
gaande van info- en vormingsavonden, praatcafé, fuiven, cursussen, etc.  Er kan aan de 
activiteiten worden deelgenomen door leden en niet-leden.  De vaste openingsdag is 
momenteel de vrijdagavond, met regelmatig een activiteit op zaterdag of een andere 
weekdag.   Er wordt geen speciale doelgroep geviseerd. 
 
Daarnaast organiseert het jeugdhuis i.s.m. de gemeentelijke dienst welzijnszaken (con-
tactambtenaar voor jeugd) “tienerwerking De Joeng”, een werking voor tieners van 13 tot 
16 jaar.  Gedurende heel het jaar worden er activiteiten georganiseerd voor de tieners 
door een vaste werkgroep, welke ook instaat voor de begeleiding.  De contactambtenaar 
zorgt voor de verdere administratie van de zaak (verzending ledenbrieven, verkoop lid-
kaarten, inschrijving activiteiten, etc.). 

 
• jeugddienst(verlening) 

De vzw Sportark en Ratjetoe (het vroegere Vlanajo) organiseert sport- en spelkampen 
voor kleuters en 6- tot 12-jarigen gedurende de meeste vakantieperiodes van het jaar. 
Deelname gebeurt via inschrijving.  De bekendmaking en de inschrijvingen gebeuren via 
de gemeentelijke sportdienst. 
 
Het Jeugd rode kruis organiseert jaarlijks één of meerdere cursussen helpertje.  Verder 
heeft zij voor de leden een vergelijkbare werking als de jeugd- en jongerenverenigingen.  
Zo wordt er jaarlijks ook een kamp georganiseerd in de zomervakantie. 
 

• gemeentegrensoverschrijdende of intergemeentelijke initiatieven 
Vzw De klink richt zich tot de maatschappelijk kwetsbare jongeren van de regio Heist-op-
den-Berg, Nijlen, Putte en Berlaar.  Hiervoor werd een samenwerking met gemeentebe-
sturen en vooral de OCMW’s van de betrokken gemeente aangegaan.  Via de OCMW ‘s 
kwam men in contact met de bewuste jongeren, waar men nu workshops en andere acti-
viteiten voor organiseert.  Zo is er het straattheaterproject, dat intussen al een zekere 
traditie kent in de deelnemende gemeenten.   
 
Verder is er het technisch atelier “De Krik” en vanaf de zomer van 2001 wordt het project 
“De Speelbus” gelanceerd.  Met deze speelbus wil men vindplaatsgericht gaan werken 
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door een spelaanbod uit te werken in de wijken waarvan men vermoedt dat er zgn. maat-
schappelijk kwetsbare jongeren zitten.  De activiteiten gaan vooral in de weekends en op 
de woensdag door. Momenteel zijn er een 20-tal deelnemers uit Nijlen bij de werking be-
trokken (zie verder in dit JWBP). 
 
Het jeugdpastoraal heeft ook geen specifieke doelgroep voor ogen en biedt allerhande 
activiteiten aan.  Meestal wordt de nadruk wel gelegd op gezellig samenzijn, actuele 
thema’s (drugs, seks en dergelijke).  Verder zijn er ook gewone praatcafés.  De activitei-
ten van ’t Verdiep worden regelmatig gefrequenteerd door jongeren van Nijlen. 

 
• gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 

De grabbelpas richt zich specifiek naar de 6 tot 12-jarigen met een gevarieerd activitei-
tenaanbod tijdens de maanden juli en augustus.  De nadruk ligt hier vooral op het recrea-
tieve aanbod, alhoewel de nodige vorming niet uit de weg wordt gegaan.  De tienerwer-
king heeft een vergelijkbare werking.  Alleen is deze gericht op 13 tot 16-jarigen en wor-
den er gedurende het hele jaar (behalve juni en september) activiteiten georganiseerd. 

 
De meeste jeugd- en jongerenverenigngen richten zich tot de kinderen en jongeren uit de 
parochie of aansluitende straten van waar het lokaal gelegen is.  Van oudsher zijn ze immers 
zeer parochiegebonden. 
 
2.1.4. Objectieve gegevens (aantallen leden, begele iding, …) 
 
tabel overzicht jeugdverenigingen 

naam vereniging  aantal  
leden 

aantal  
leiding 

frequentie 
werking 

kamp-
prijs 

aantal 
lokalen 

eigenaar 
lokalen 

 1998 2000 1998 2000     
Chiro Bechime  43 52 10 7 1/week 3.000 9 ja 
Chiro Bechibeng  36 49 6 10 1/week 3.000 9 ja 
Chiro Gust  59 78 7 11 1/week 3.000 8 neen 

(parochie) 
Chiro Nele  70 80 8 12 1/week 3.000 5 caravans ja 
Chiro Jong Leven  36 49 14 11 1/week 3.500 8 ja 
Chiro Elckerlyc  30 51 4 8 1/week 3.500 10 neen 

(parochie) 
Chiro Pakojo  71 90 16 15 1/week 3.000 7 ja 
Chiro Pakome  78 105 15 16 1/week 3.000 6 ja 
Scouts Sparrijders  80 90* 15 12 1/week 3.500 7 ja 
Gidsen Harlekijn  70 101* 16 12 1/week 3.500 7 ja 
KAJ Nijlen   22  5 1/week 2.500 1 neen 

(parochie) 
KAJ Kessel  40 24 6 5 2/week 3.000 1 neen 

(parochie) 
jeugdhuis Kroenkel  185 200* 30  22 1/week geen 3 neen 

gemeente 
Jeugd Rode Kruis  21 34 6 5 2/maand 1.500 3 neen 

gemeente 
13+ Kessel  22 weg 7 weg weg weg weg weg 
13+ Bevel   weg  weg     
Kesselse JMS  123  141 9 13 ma-zat. geen  neen 
Het Spektakel (ARKTOS 
Berlaar) 

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

‘t Verdiep (jeugd - 
pastoraal Lier) 

93  121 8  25* ± dagelijks geen 3 neen 
particulier 

TOTALEN 1.072 1.287 182 189     
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Opmerkingen 
• Sommige verenigingen hebben in vergelijking met 1998 de bijdrage voor de kampen met 

± 500,-BEF opgetrokken.  De verenigingen geven ook aan dat het steeds minder haal-
baar blijft om de kampen zo goedkoop aan te bieden.  De noden zijn veranderd en de 
huur van kampplaatsen stijgt omwille van de verstrengde veiligheidsnormen.  Ook de 
aankoop van consumptiegoederen wordt steeds duurder. 

• Chiro Elckerlyc gaf in 1998 op dat ze eigenaar waren van het lokaal.  Nu vermelden zij 
dat de parochie (parochiale werken) eigenaar zijn van hun lokaal. 

• In de kolommen aantal leden en aantal leiding vinden we de aantallen van 1998 en 2000 
terug, zodat er een vergelijking kan gemaakt worden.  Dit aantal is echter niet steeds 
juist.  Sommige initiatieven werken immers niet strikt met aangesloten leden, maar met 
occasionele bezoekers (’t Verdiep en het jeugdhuis).  Zo geeft het jeugdhuis  200 leden 
op.  Dit zijn echter niet allemaal leden met een lidkaart.  Hier zijn eveneens de leden van 
de tienerwerking bij gerekend, aangezien deze ressorteren onder het jeugdhuis.  Er 
wordt geschat dat er jaarlijks zo’n 3 à 400 mensen het jeugdhuis bezoeken of deelnemen 
aan activiteiten.  De scouts en gidsen hebben een gezamenlijk leden- en leidingsaantal 
opgegeven, zodat hier een vermoedelijk gemiddelde van de twee werd genomen (op ba-
sis van geslacht en gemengde groepen). 

• Kesselse jeugdmuziekschool:  Hier werden op de vragenlijst 178 leden opgegeven, 
waarvan er 37 dubbel op de lijst voorkwamen, aangezien zij meer dan één cursus vol-
gen.  Eigenlijk zijn er dus effectief 141 leden, waarvan 127 jonger en 14 ouder dan 25 
jaar. 

• De leiding bestaat bijna volledig uit vrijwilligers.  Enkel ’t Verdiep (1) en de Klink (2) ma-
ken gebruik van beroepskrachten om de werking te ondersteunen en verder uit te bou-
wen. 

• Over het algemeen zien we het ledenaantal bijna overal in stijgende lijn gaan.  Enkel bij 
KAJ Kessel zien we een daling.  Deelname aan activiteiten is hier echter meer vrijblij-
vend, zodat dit het mindere aantal kan verklaren. 

• Bij de leiding merken we een lichte stijging. 
• De gemeente organiseert zelf de grabbelpas en participeert in de tienerwerking (via ad-

ministratie) en vzw De Klink (financieel en via de aanwezigheid in de beheerraad).  Dit 
heeft vooral te maken met het feit dat er in het verleden naar de doelgroep waarvoor de-
ze drie organisaties werken blinde vlekken werden gedetecteerd in het bestaande aan-
bod.  Het organiseren van een gepast aanbod via het traditionele jeugdwerk bood hier 
ook geen pasklare oplossing, zodat men gekozen heeft om hier een aanbod voor uit te 
bouwen via de gemeente en andere partners zoals De Klink en het jeugdhuis. 

 
2.2. Vernieuwende jeugdprojecten en internationale uitwisselingen 
 
2.2.1. Wat is er? 
Vzw De Klink kunnen we hier eventueel plaatsen in de sector ‘vernieuwende jeugdprojec-
ten’.  Het aanbod is zeker vernieuwend voor de regio en breidt constant uit, vooral voor de 
zgn. maatschappelijk kwetsbare jongeren.  Zo is destijds via Priso het theaterproject “Het 
Spektakel” ontstaan.  Dit werd later overgenomen door de vzw Arktos, welke het project na 
liquiditeitsproblemen overdroeg naar de speciaal hiervoor opgerichte vzw ‘De Klink’. 
 
Naast het theaterproject, dat zo kon bestendigd worden, werd er ook gestart met een tech-
nisch atelier, “De Krik”, waar men probeert om de jongeren, via het aanleren van technische 
vaardigheden, meer zelfvertrouwen te geven en hun kansen op de arbeidsmarkt wil verbete-
ren. 
 
Een nieuwe project (vanaf zomer 2001) is de realisatie van een regionale speelbus.  Deze 
‘bus’  zal de 'sociale’ wijken van de vier gemeenten (Heist-op-den-Berg, Nijlen, Putte en Ber-
laar) aandoen met een mobiele spelanimatie voor kinderen en jongeren vanaf drie jaar.  Via 
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dit vindplaatsgericht werken gaat men proberen om ook een doorstroming van de bewuste 
kinderen naar het traditionele jeugdwerk te bevorderen.  Het is immers de bedoeling dat de 
plaatselijke jeugdwerkinitiatieven gaan participeren in het project via het maken van gerichte 
promotie rond hun eigen werking. 
 
Jeugdhuis Kroenkel kan in de toekomst misschien mee instaan voor het lanceren van pro-
jecten rond “vernieuwend jeugdwerk”.  Voor sommige zaken kan men nu al zeggen dat er in 
het jeugdhuis experimenteel wordt gewerkt (organisatie van bepaalde activiteiten).  Dit kan in 
de toekomst nog beter gestructureerd worden.  Zo zijn er contacten gelegd voor een inter-
gemeentelijke jeugdhuissamenwerking tussen de jeugdhuizen van Nijlen, Berlaar en Grob-
bendonk.  Mogelijk komen daar in de toekomst Herenthout en Zandhoven bij. 
 
Het traditioneel jeugdwerk kan men zeker niet vernieuwend of experimenteel noemen. 
 
2.2.2. Wat is de mening hierover? 
Het aanbod wordt globaal gezien gunstig geëvalueerd qua aantal, soort en variatie.  Vooral 
de uitbreiding van de werking van de Klink wordt goed beoordeeld.  De verenigingen zelf 
zeggen dat de administratieve en financiële rompslomp hun werking wel een beetje beknot.  
Dit heeft vooral te maken met het feit dat men overal met vrijwilligers werkt.  De administratie 
komt boven op de praktische werking van de verenigingen.  Er is ook een groot verloop in de 
leidingsploegen, zodat het niet evident is dat één persoon zich een aantal jaren kan bezig-
houden met de administratie. 
 
Men vindt dat het vernieuwend jeugdwerk ondersteuning verdient. 
 
2.3. ondersteuning 
 
2.3.1. overzicht financiële ondersteuning door het gemeentebestuur 
Hieronder volgt  een overzicht van de huidige subsidiëring (2001) voor het jeugdwerk.  Ver-
der hebben we ook een tabel met een overzicht van de uitbetaalde subsidies in 2000 (in bij-
lage). In bijlage bij het JWBP voegen we ook het momenteel geldende subsidiereglement. 
 
Het gemeentebestuur verleent subsidies aan particuliere jeugdwerkinitiatieven, die een wer-
king kunnen aantonen, die overeenstemt met de voorwaarden uit het decreet.  Concreet 
worden er van het bedrag dat via het decreet aan de gemeenten wordt doorgestort volgende 
subsidies uitgekeerd: jaarsubsidies (basistoelage), kampsubsidies, projectsubsidies, infra-
structuursubsidies, kadervormingstoelages en een bijkomende werkingstoelage. 
 
Verder geeft het gemeentebestuur een forfaitaire vergoeding voor het kampvervoer aan de 
jeugdverenigingen, welke op kamp gaan.  Vroeger werd het kampvervoer (vervoer van mate-
riaal naar de kampplaats) door de gemeente verzorgd.  Toen dit logistiek niet meer mogelijk 
was, heeft men geopteerd voor het uitkeren van een forfaitaire vergoeding, gekoppeld aan 
het toekennen van een subsidie voor kampen. 
 
2.3.2. budgetten beschikbaar voor de ondersteuning van het jeugdwerk 
 
2.3.2.1. werkingskosten jeugdraad 
Hiervoor blijft hetzelfde bedrag voorzien als de vorige jaren, nl. : 
 
761.12302 : kantoorbehoeften voor rechtstreeks gebruik 40.000,- 
 
2.3.2.2. werkingskosten jeugddienst 
In de werkingskosten, die onder de functionele code 761 ingeschreven werden, zit ook het 
budget voor de grabbelpas vervat.  Van dit grabbelpasbudget wordt 380.000,-fr. vanuit het 
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SIF voorzien.  De bedragen staan bij op de volgende artikelnummers ingeschreven (zie vol-
gende bladzijde). 
 
761.12402 : techn. benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 200.000,- 
761.12408 : verzekeringen BA, diefstal, brand, meubilair, enz. 75.000,- 
761.12248 : vergoeding voor andere prestaties 150.000,- 
761.12348 : andere administratiekosten 15.000,- 
761.12406 : prestaties van derden, eigen aan de functie 250.000,- 
 
Voor het drukken van de grabbelpasbrochure en “den Titel” staat het gemeentebestuur in 
met eigen middelen.  Deze zitten vervat in de algemene werkingskosten (bv. voor aankoop 
papier, inkt, verspreiding publicaties, …). 
 
Het artikelnummer 761.12248 wordt gebruikt voor de organisatie van de grabbelpas.  Van 
artikelnummers 761.12402 wordt 150.000,-fr. voorbehouden voor de grabbelpas.  Het arti-
kelnummer 761.12406 wordt o.a. gebruikt voor de uitbetaling van de kostenvergoeding voor 
het kampvervoer van de jeugdbewegingen.  Verder kan de jeugddienst nog gebruik maken 
van de werkingskosten voor de gehele administratieve dienst voor bv. telefoon- en verzen-
dingskosten (421). 
 
2.3.2.3. subsidie Vlaamse Gemeenschap 
Deze subsidie staat volledig ingeschreven  in het volgende artikelnummer : 
 
76101.33202 : subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen 1.300.000,- 
 
De raming van de subsidies vanuit Brussel bedraagt 1.292.807,-fr.  Het gemeentebestuur 
voorziet 1.300.000,- fr.  Op basis van deze raming vindt u de verdeling van deze subsidies in 
de hierna volgende lijst.  De verdeling is opgemaakt volgens het subsidiereglement, dat als 
bijlage van het JWBP goedgekeurd werd (zie bijlage). 
 

VERDELING  SUBSIDIE  VLAAMSE  GEM EENSCHAP  IN  2001 
OMSCHRIJVING 2000 2001 VERSCHIL 

subsidie Vlaamse Gemeenschap 1.300.000,- 1.300.000,- + 8.265,- 
• jaarsubsidies 
• kampsubsidies 
• infrastructuursubsidies 
• kadervorming 
• projectsubsidies 

77.504,- 
258.347,- 
387.520,- 
116.256,- 
452.108,- 

78.000,- 
260.000,- 
390.000,- 
117.000,- 
455.000,- 

+ 496,- 
+1.653,- 

+ 2.480,- 
+ 744,- 

+ 2.892,- 

Bijkomende werkingstoelage reglement reglement reglement 
TOTAAL :  1.291.735,- 1.300.000,- + 8.265,- 

 
Vroeger kregen het jeugdhuis en de Kesselse jeugdmuziekschool een nominatieve subsidie.  
Deze twee verenigingen kunnen nu wel aanspraak maken op jaarsubsidies, projectsubsidies, 
kadervorming en eventueel bijkomende werkingstoelage.  In het subsidiereglement ziet u dat 
er bij de projectsubsidies een speciale regeling getroffen werd voor de muziekschool en het 
jeugdhuis 
 
2.3.2.4. andere subsidies voor jeugd 
De Kesselse jeugdmuziekschool krijgt buiten de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en 
het gratis gebruik van enkele lokalen nog een bijkomende gemeentelijke toelage, nl. : 
 
76201.33201 : subs. à inst. t.d.v. gezinnen jeugdmuziekschool Kessel 50.000,- 
 
In vergelijking met 1999 en vorig jaar worden er geen subsidies meer gegeven aan de vzw 
Arktos.  Het theaterproject is verzelfstandigd in vzw De Klink, met standplaats in Heist-op-
den-Berg en wordt betoelaagd door de verschillende OCMW’s en gemeentebesturen.  Voor 
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Nijlen komt er een toelage van 500.000,-fr. uit het SIF.  Deze wordt via het OCMW verleend.  
In 2001 kreeg de Klink ook een projectsubsidie van 50.000,-BEF voor de opleiding en beta-
ling van de begeleiders van de speelbus (i.s.m. de Nijlense jeugdraad). 
 
2.3.2.5. Evolutie budgetten 
Voor de subsidies is er al enkele jaren een status-quo qua bedragen.  De toelage van het 
Ministerie hangt af van het aantal kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar (kleine schomme-
lingen mogelijk dus).  Vanuit het gemeentebestuur worden er geen extra financiële inspan-
ningen gedaan. 
 
Momenteel is de ondersteuning vooral gericht op de jeugdverenigingen, aangesloten bij de 
jeugdraad.  Aan een toelage is geen verplichte aanwezigheid op vergaderingen gekoppeld. 
 
2.3.3. Materiële ondersteuning 
Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de groene zones rond de 
jeugdlokalen.  Deze gebeurt na aanvraag aan het college en elke vereniging heeft recht op 
één onderhoudsbeurt per jaar.  Verder is er de gemeentelijke uitleendienst, waar alle Nijlen-
se verenigingen gebruik van kunnen maken voor het ontlenen van grote materialen zoals 
podia, tentoonstellingspanelen, nadarafsluitingen e.d.  Er is niet bepaald een budget voor-
zien voor de eventuele uitbreiding van deze uitleendienst met bv. audiovisueel materiaal 
(vraag van verenigingen – zie enquête 1997).  Er is een reglement uitgewerkt door de cul-
tuurraad (bijlage). 
 
Daarnaast is er nog een uitleendienst voor klein sport- en spelmateriaal, dat de jeugddienst 
ter beschikking stelt van de jeugdbewegingen.  Het betreft hier materiaal voor de grabbelpas, 
dat de jeugdbewegingen gedurende het werkjaar kunnen ontlenen (wanneer dit niet nodig is 
voor de grabbelpas).  Deze uitleendienst wordt stelselmatig uitgebreid van het budget voor 
de grabbelpas.  Het betreft hier vooral de vervanging van kapot of versleten materiaal. 
 
Wanneer een vereniging elders materiaal huurt of ontleent (bv. provinciale uitleendienst), 
dan zorgt de gemeente in bepaalde gevallen voor het vervoer van dit materiaal naar het lo-
kaal van de vereniging.  De vereniging moet dan wel voor alle benodigde documenten zor-
gen. 
 
2.3.4. Wat is de mening hierover? 
De vraag naar audiovisuele apparatuur neemt toe.  Daarom werd ook voorgesteld om o.a. 
een video/data projector aan te laten kopen door de gemeente, welke dan ook door de vere-
nigingen kan gebruikt worden. 
 
Het onderhoud van de groene zones rond de jeugdlokalen wordt ook als onvoldoende be-
schouwd (zie verder infrastructuur).  Er gaan stemmen op om een speelpleinwerking op te 
richten, waardoor de kinderopvang ontlast wordt.  De vraag naar opvang stijgt immers elk 
jaar en het IBO kan hier niet meer aan voldoen.  De grabbelpas is hier geen oplossing.  Deze 
zou dan geïntegreerd moeten worden in deze speelpleinwerking. 
 
Het budget is ontoereikend om bvb. iets structureels te doen aan een ondersteuningsbeleid 
voor infrastructuur van jeugdverenigingen.  Mogelijk moeten er andere accenten gelegd wor-
den in de verdeling van de subsidies.  Het is echter wenselijk dat het subsidiebedrag ver-
hoogd wordt.  Dit vergt dan wel een financiële inspanning van het gemeentebestuur. 
 
We moeten opletten dat de grabbelpas en vzw De Klink minimum hun huidige toelages uit 
het SIF kunnen behouden, nu dit zal ophouden te bestaan.  De budgetten voor deze twee 
initiatieven moeten dan op een andere manier bestendigd worden, eventueel zelfs nog uit-
gebreid worden.  Het bedrag, dat dit jaar als projectsubsidie gegeven werd voor de Speel-
bus, moet een meer structureel karakter krijgen. 
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Het jeugdhuis en de jeugdmuziekschool zijn voorstander van een ander wijze van uitbetaling 
van de subsidies, aangezien zij (vooral het jeugdhuis) hier nu een grote administratie voor 
moeten voeren.  Hun werking is ook niet vergelijkbaar met deze van de andere jeugdvereni-
gingen (chiro, scouts, KAJ).  Verder wordt er gevraagd om de tienerwerking ook financieel 
een vaste toelage te geven, zodat deze werking kan bestendigd worden. 
 
2.4. Inspraak 
 
2.4.1. Wie werd bevraagd? 
Om de gegevens over de verenigingen te kunnen bekomen, hebben we een schriftelijke be-
vraging van de bij ons gekende jeugdwerkinitiatieven georganiseerd.  Deze werd door alle 
verenigingen ingevuld, alhoewel niet altijd even efficiënt .  Bij deze bevraging werden nog 
enkele gerichte vragen gevoegd, welke met de leidingsploeg van de verenigingen moesten 
beantwoord worden. 
 
Verder werden de leden van de werkgroep JWBP van de jeugdraad geconfronteerd met de 
bevindingen uit de vragenlijst en kon ook de gemeentelijke stuurgroep hier zijn mening over 
vormen.  Tenslotte hebben we nog een aantal bevoorrechte getuigen gericht bevraagd over 
enkele aspecten uit de bevraging van de jeugdwerkinitiatieven. 
 
De Kesselse Jeugdmuziekschool wordt ondersteund door de gemeente, maar is geen ge-
meentelijk initiatief.  Aangezien dit geen school is, en er geen diploma uitgeriekt wordt, kan 
de naam misschien beter veranderd worden in jeugdmuziekatelier. 
 
 
B. VASTSTELLINGEN 
 
Via de bevraging is men te weten gekomen dat verschillende verenigingen iets wensen te 
doen aan de dikwijls nog gebrekkige infrastructuur.  Verder wordt de organisatie van een 
jaarlijks kamp financieel steeds moeilijker om dragen.  Sommige verenigingen stellen een 
andere verdeling van de subsidies voor (zie ook volgende hoofdstukken).  Het jeugdhuis pleit 
voor het toekennen van een forfaitaire toelage, hetgeen administratief een grote vereenvou-
diging in kan houden. 
 
De jeugdverenigingen en de grabbelpas kunnen zeker niet als kinderopvang beschouwd 
worden.  Aangezien er steeds meer vraag komt naar opvang en het IBO hier niet meer aan 
kan voldoen, kan er ofwel een uitbreiding van de kinderopvang (het IBO) of de oprichting van 
een speelpleinwerking overwogen worden. 
 
De jeugdverenigingen stellen soms ook een gebrek aan speelruimte in de onmiddellijke om-
geving van hun lokaal vast.  Mogelijk kunnen hier voor sommige verenigingen afspraken met 
de scholen in de buurt worden gemaakt.  Ook het gebruik van de sportinfrastructuur staat ter 
discussie.  Sommige jeugdverenigingen willen al eens op een zondagnamiddag de sporthal 
gebruiken of gaan zwemmen, maar de infrastructuur is dan meestal gesloten.  Ze kunnen 
ook geen aanspraak maken op een goedkoper tarief voor gebruik van de zaal of het zwem-
bad. 
 
De uitleendienst wordt algemeen als redelijk tot goed beschouwd als het gaat om grote ma-
terialen zoals podia, nadars, tentoonstellingspanelen.  Er is vooral vraag naar audio-visueel 
materiaal.  Voor het onderhoud van de groene zones vraagt men een uitbreiding van het 
aantal onderhoudsbeurten. 
 
Het gebrek aan goede informatiedragers vanuit de gemeente wordt ook aangehaald door het 
jeugdwerk.  Zo wordt er o.a. gepleit voor meer infoborden en een beter systeem dan het hui-
dige, naast het uitwerken van andere kanalen (internet e.d.). 
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Vzw De Klink wordt beschouwd als een waardevol initiatief, aanvullend op het traditioneel 
jeugdwerk.  Dit verdient dan ook alle mogelijke ondersteuning vanuit de gemeenten, waar 
het werkzaam is.  In deze context kan er overwogen worden om ook jeugdpastoraal ’t Ver-
diep voor bepaalde aspecten van hun werking te gaan ondersteunen (bvb. voor hun uitleen-
dienst). 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven werd, is er een nood aan meer en betere onder-
steuning vanuit het gemeentebestuur.  Zo is er vanuit het jeugdhuis al meermaals de vraag 
gesteld om meer ondersteuning, vooral naar de drugsproblematiek toe.  In het vorig JWBP 
stond in dit kader o.a. de aanwerving van een preventiewerker, die tot op heden nog niet 
werd gerealiseerd.   
 
 
C. DOELSTELLINGEN  EN  CONCRETE  ACTIES 
 
Doelstelling en actie 1: oprichting speelpleinwerki ng 
Via de oprichting van een speelpleinwerking probeert men enerzijds de druk op de buiten-
schoolse kinderopvang te verlichten tijdens de vakantieperiodes, en anderzijds tegemoet te 
komen aan de stijgende vraag naar opvang, vooral in deze vakantieperiodes.  De grabbelpas 
wordt in deze op te richten speelpleinwerking geïntegreerd.  De organisatie van deze speel-
pleinwerking wordt toevertrouwd aan het IBO, met ondersteuning van de jeugdambtenaar. 
 
Concreet: 
2002: onderzoek naar de haalbaarheid en de manier van opstarten van de op te richten 

speelpleinwerking.  De buitenschoolse kinderopvang en de jeugdambtenaar maken 
een plan op voor het college met hierbij een kostenraming en een taakverdeling.  In-
dien een speelpleinwerking niet haalbaar blijkt, wort de grabbelpas uitgebreid. 

2003:  opstarten speelpleinwerking (kostprijs jaarplan 2003). 
2004:  evaluatie eerste werkjaar en verdere uitwerking (kostprijs jaarplan 2004). 
 
Beoogd resultaat: Een ruimer en meer geïntegreerd opvangaanbod voor de 6-12 jarigen 
aanbieden, in combinatie met IBO voor voor- en naopvang.  Een degelijk aanbod creëren in 
de vakantieperiodes, zonder dat er concurrentie tussen de verschillende actoren ontstaat. 
 
Doelstelling en actie 2: stelselmatige uitbreiding uitleendienst voor verenigingen 
De jeugdverenigngen zijn vragende partij voor het optimaliseren van een uitleendienst, waar 
o.a. audio-visueel materiaal kan ontleend worden.  Op basis van de vraag zal hier in de mate 
van het mogelijke en volgens de dan geventileerde noden aan voldaan worden.  Op deze 
wijze willen we het aanbod aan uit te lenen zaken optimaliseren en het voor de verenigingen 
simpeler maken om op een betaalbare manier aan degelijk materiaal te geraken.  Het beheer 
van deze uitleendienst, uitgezonderd deze van de feestelijkheden (podia, nadars, tentoon-
stellingspanelen, schragen, vlaggenmasten ed;) ligt in handen van de dienst welzijnszaken. 
 
Concreet: 
2002:  aankoop video-data projector 8.676 euro (350.000,-BEF) 
 opstellen reglement uitleendienst (met retributies) 
2003:  voorzien budget van 4.958 euro (200.000,-BEF) voor de uitbreiding van de uitleendienst 
2004: idem als 2003 
 
Beoogd resultaat: Het voor de jeugd- en andere verenigingen gemakkelijker en goedkoper 
maken van het gebruik van allerhande materiaal.  Het optimaliseren van deze service moet 
hiertoe bijdragen. 
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Doelstelling en actie 3: bestendigen en eventuele u itbreiding toelages voor grabbelpas 
en vzw De Klink 
Nu is het zo dat beide organisaties een substantiële toelage ontvangen vanuit het Sociaal 
Impulsfonds.  Wanneer dit ophoudt te bestaan, moet er een garantie komen voor de beide 
organisaties.  De toelage voor de grabbelpas kan vanaf 2003 gegeven worden aan de op te 
richten speelpleinwerking.  De toelage van de Klink moet behouden worden indien de wer-
king op hetzelfde peil blijft en eventueel uitgebreid worden indien de werking nog uitbreidt.  
Na het stopzetten van het SIF moet het OCMW verder blijven instaan voor de toekenning 
van een budget voor jeugd, dat minstens de rechten van vzw De Klink kan blijven dekken. 
 
Concreet: 
2002:  behoud van de toelages uit het SIF.  21.815 euro (880.000,-BEF) 
2003:  bestendiging en eventueel uitbreiding van de budgetten voor jeugd via het OCMW 
2004:  idem als 2003. 
 
beoogd resultaat: Minstens behoud en mogelijk uitbreiding van de werking van vzw De 
klink, op voorwaarde dat deze kwalitatief op minimum hetzelfde niveau blijft.  Via de Klink 
initiatieven op het vlak van preventie, eventueel i.s.m. andere gemeenten uit de regio. Indien 
speelpleinwerking geen optie blijkt t e zijn na het onderzoek, grabbelpas uitbreiden. 
 
Doelstelling en actie 4: herziening subsidieregleme nt voor jeugd. 
De bedoeling van deze herziening is om de toelages, die momenteel gegeven worden voor 
verschillende zaken, na een grondige evaluatie, beter op mekaar af te stemmen.  Verder 
willen we het subsidiereglement hiermee proberen te vereenvoudigen.  Aangezien de tijd 
ontbreekt om dit nog in 2001 te doen, zal de aanpassing in 2002 gebeuren.  Het nieuwe re-
glement zal dan ingaan vanaf 2003.  De jeugdambtenaar staat hiervoor in.  Hiervoor wordt 
rekening gehouden met de vragen en opmerkingen van de jeugdverenigingen. 
 
Concreet: 
2002:  Evaluatie huidig reglement en opmaak nieuwe subsidiereglement. 
2003:  Ingaan nieuw reglement 
2004:  evaluatie eerste jaar nieuw subsidiereglement en eventuele aanpassing. 
 
Dit nieuwe subsidiereglement zal bij het jaarplan voor 2003 gevoegd worden.  Volgende or-
ganisaties kunnen dan eventueel terug een toelage op naam krijgen:  jeugdhuis Kroenkel, 
Kesselse jeugdmuziekschool en vzw De Klink (speelbus). 
 
beoogd resultaat: een betere dienstverlening op een vereenvoudigde manier. 
 
Doelstelling en actie 5: uitbreiding onderhoud groe ne zones aan lokalen 
De jeugdverenigingen zijn vragende partij om het onderhoud van hun groene zones uit te 
breiden.  Aangezien de gemeente hier niet met eigen mensen voor kan instaan, moet hier 
een andere manier voor gezocht worden.  Een mogelijkheid is het uitbesteden.  De gemeen-
telijke groendienst zal hier de mogelijkheden onderzoeken en een oplossing uitwerken, i.s.m. 
de Nijlense jeugdverenigingen. 
 
Concreet: 
2002:  onderzoek naar de mogelijkheden van uitbesteding (kostprijs, periode, aantal keer 

per vereniging, firma’s) en budgetbepaling. 
2003:  uitwerking ondersteuningsbeleid voor de jeugdverenigingen (eventuele gedeeltelijke 

toelage voor het onderhoud van de groene zones, bemiddeling bij firma’s, opstelling 
globaal contract voor alle jeugdverenigingen).  Het budget komt in het jaarplan 2003. 

2004:  evaluatie en eventuele aanpassing beleid (jaarplan 2004). 
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beoogd resultaat: bijdrage leveren aan onderhoud van de omgeving en het zo aantrek-
kelijker maken voor de verhuur van lokalen. 

 
 
Doelstelling en actie 6: uitbreiding personeelsbest and voor jeugd 
De laatste jaren kreeg de jeugdambtenaar steeds meer taken.  Het personeelsbestand kreeg 
hier echter geen uitbreiding.  Om het jeugdbeleid verder te optimaliseren is het dus hoogst 
noodzakelijk dat er personeel bij komt in een eventueel autonoom op te richten jeugddienst.  
De op te richten speelpleinwerking zal immers zeer veel werk met zich meebrengen.  We 
gaan hier dan immers van enkel de zomervakantie naar alle vakantieperiodes. 
 
Concreet: 
2002:  onderzoeken van de mogelijkheden naargelang de noodwendigheden van de dienst 

(administratief bediende, jeugdconsulent, preventie- of straathoekwerker). 
2003:  aanstelling bijkomend personeel voor jeugd (budget jaarplan). 
2004:  evaluatie en bestendiging personeelsbestand (budget jaarplan). 
 
beoogd resultaat: het uitwerken van een geoptimaliseerd jeugdwerkbeleid, waar ruimte is 
om op nieuwe tendensen in te spelen, zonder dat de vaste werkzaamheden hier in het ge-
drang komen. 
 
Doelstelling en actie 7: open stellen infrastructuu r voor jeugdverenigingen 
De gemeentelijke infrastructuur kan op zondagnamiddag en tijdens periodes met een minde-
re bezetting tegen een voordeeltarief aan de jeugdverenigingen ter beschikking gesteld wor-
den (groepstarief zwemmen bvb. of tarief seriematig gebruik voor de sporthallen). 
 
beoogd resultaat: promoten van de gemeentelijke sportinfrastructuur, zodat deze ook in de 
daluren een groter rendement opbrengt.  Via dit aanbod bekomen dat kinderen en jongeren 
het aanbod beter leren kennen. 
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3. KADERVORMING 
 
A. FEITEN  EN  MENINGEN 
 
3.1. Aanbod en deelname 
 
In Nijlen is het aanbod aan vormings- en kadervormingsinitiatieven beperkt tot de cursus 
helpertje van het jeugd rode kruis en occasionele cursussen, georganiseerd door het jeugd-
huis.  Via de CM kan er aan kadervormingsinitiatieven worden deelgenomen (animatorcur-
sus). 
 
De jeugd- en jongerenbewegingen kunnen terugvallen op hun respectievelijke verbonden om 
de attesten animator, hoofdanimator en instructeur te bekomen. Verder wordt er via de 
dienst welzijnszaken nog promotie gemaakt voor initiatieven buiten de gemeente, die hun 
folders ter beschikking stellen.  Het gemeentebestuur voorziet zelf niet in specifieke vorming.  
De monitoren voor de grabbelpas, die geen animatorencursus hebben gevolgd, krijgen een 
korte inleiding (één of twee halve dagen) door de werkgroep grabbelpas van de jeugdraad. 
 
De doelgroep voor de kadervorming is  de groep jongeren vanaf 16 jaar.  De meeste organi-
sators waar de Nijlense jongeren gebruik van maken zijn de verbonden van chiro, KAJ en 
scouts.  Verder zijn er nog organisaties zoals Spelewei, Kaderschool Duinen-heide, CM, etc.  
Hieronder volgt een overzicht van deelnameprijs per organisatie. 
 

naam organisatie  animator  hoofdanimator  instructeur  
VIVES 5.500,- 136,34 e 5.000,- 123,94 e 5.000,- 123,94 e 
NDO (Vlaamse dienst speelplein-
werk) 

5.000,- 123,94 e 4.500,- 111,55 e   

jeugddienst DON BOSCO 3.950,- 97,91 e 3.950,- 97,91 e 3.950,- 97,91 e 
VFJ (Vlaamse Federatie voor jeugd-
huizen vzw) 

6.000,- 
8.000,- 

148,73 e 
198,31 e 

5.500,- 
6.750,- 

136,34 e 
167,32 e 

9.000,- 
12.000,- 

223,10 e 
297,47 e 

Spelewei 5.000,- 123,94 e 4.300,- 106,59 e   
Jeugdvakanties Duinen-heide 4.500,- 111,55 e 4.500,- 111,55 e   
vzw Jeugd en Gezondheid   1.865,- 46,23 e   
CM 3.350,- 83,04 e     
Chirojeugd Vlaanderen 3.700,- 91,72 e     
JGM (jongerengemeenschappen) ± 5.000,- 123,94 e     
 
Naast de cursussen animator, hoofdanimator en instructeur zijn er nog occasionele cursus-
sen of jaarlijks weerkerende themacursussen (zie hieronder). 
 

- VFJ: kwartee aan 1.900,-BEF per kwartee (47,09 e) 
- CM: BAL-adocursus: 1.870,-BEF (46,35 e) 
- Chirojeugd Vlaanderen: groepsleidingsweekend (1.200,-BEF – 29,74 e), Krinkel-

weekend (1.200,-BEF – 29,74 e), KIK (1.200,-BEF – 29,74 e), Kampkring (3.500,-
BEF deelnemers – 86,76 e, 1.750,-BEF begeleiding – 43,38 e) 

- KAJ: weekend 1.000,-BEF (24,78 e) 
- VVKSM: herfstontmoeting 620,-BEF (15,36 e) 
- JGM: trefdag 400,-BEF (9,91 e) 

 
Meestal leidt de kadervorming tot het afleveren van een attest ‘animator in het jeugdwerk’. 
 
3.2. ondersteuning 
 
3.2.1. Wat is er? 
De uitbetaling van de toelages voor kadervorming is gekoppeld aan het algemeen subsidie-
reglement bij de toelages van het ministerie (zie bijlage).  De bedragen evolueren mee met 
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het toegekende bedrag.  Jaarlijks wordt  6 % van het totaalbedrag voorzien voor kadervor-
ming.  Hieronder volgt een overzicht van de budgetten en de werkelijk uitbetaalde bedragen 
gedurende de laatste jaren. 
 

jaartal  begroting kadervo rming  uitbetaalde kadervo rming  
1996 116.874,- 2.897,23 e 43.020,- 1.066,43 e
1997 118.200,- 2.930,10 e 68.040,- 1.686,66 e
1998 119.347,- 2.958,53 e 110.585,- 2.741,33 e
1999 116.007,- 2.875,73 e 107.990,- 2.677,00 e
2000 116.256,- 2.881,91 e 140.165,- 3.474,59 e

 
Voorwaarden voor het uitbetalen van een subsidie zijn: 

- De cursus moet ingericht zijn door nationaal erkende jeugdorganisaties; 
- De cursus moet volledig beëindigd zijn; 
- Uitbetaling van de subsidie kan alleen na voorlegging van een attest of een gelijk-

waardig getuigschrift; 
- De cursist moet zijn werkterrein in het jeugdwerk binnen de gemeente hebben, en, 

indien niet woonachtig in de gemeente, geen aanvraag gedaan hebben in zijn/haar 
woonplaats. 

 
Momenteel wordt volgende regeling toegepast: 

- De basiscursus wordt volledig terugbetaald (= cursus animator). 
- Een bijkomende cursus wordt volledig terugbetaald op voorwaarde dat er dat jaar ge-

noeg fondsen op het begrotingspunt voor kadervorming voorradig zijn.  Anders wordt 
er 50 % uitbetaald. 

- De basiscursus krijgt altijd voorrang. 
- De uitbetaling van de cursus gebeurt rechtstreeks aan de cursist of, ingeval de vere-

niging de cursus voor de cursist betaald heeft, aan de vereniging. 
 
3.2.2. Wat is de mening hierover? 
De gemeente organiseert zelf geen kadervorming.  Het aanbod aan instellingen die kader-
vorming organiseren, is immers voldoende groot. 
 
De kadervorming wordt over het algemeen gunstig geëvalueerd.  Misschien kan er aan de 
uitbetalingstermijn iets veranderd worden (bv. maandelijks i.p.v één keer/jaar).  Eventueel 
kan er een procentuele beperking met een maximumbedrag per cursus worden ingebouwd, 
mogelijk een vaste maximale dagprijs. 
 
Personen, die in een bepaalde gemeente werkzaam zijn in een jeugdwerkinitiatief, maar er 
niet wonen, moeten wel in deze gemeente kunnen betoelaagd worden.  We moeten met de 
buurgemeenten afspraken maken om misbruik uit te sluiten (bvb. dubbele aanvraag voor één 
en dezelfde cursus). 
 
Ook gewone vorming zou moeten kunnen ingebracht worden voor subsidiëring.  Zo gebeurt 
het dat de jeugdraad of het jeugdhuis vormingsavonden of cursussen organiseert.  Deze 
zouden ook een toelage moeten kunnen krijgen, aangezien ze een meerwaarde vormen voor 
de werking van de verenigingen. 
 
3.3. Inspraak 
 
Voor dit thema werden de mensen van de werkgroep JWBP, de gemeentelijke stuurgroep en 
de leden van de jeugdraad bevraagd.  Dit gebeurde tijdens de vergaderingen van de werk-
groep en de jeugdraad. 
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B. VASTSTELLINGEN 
 
We merken dat de kadervorming steeds belangrijker wordt voor de verenigingen, aangezien 
het aantal aanvragen in stijgende lijn gaat.  We merken echter ook dat sommige kadervor-
minginitiatieven stelselmatig hun prijzen beginnen op te drijven (de gemeente betaalt toch 
terug).  We moeten daarom ook enkele beperkingen opleggen, zodat dit een beetje onder 
controle blijft. 
 
We moeten dus de procedure iets wijzigen.  Daarvoor moeten we dan ook een nieuw aan-
vraagformulier uitwerken, waar de regeling op de achterkant kan vermeld worden.  De be-
vraging van de verenigingen leerde ons ook dat men een uitbetaling op iets meer regelmati-
ge basis wenst.  De verenigingen vragen om rekening te houden met de kostprijs van hun 
vaste basiscursussen. 
 
C. DOELSTELLINGEN  EN  CONCRETE  ACTIES 
 
We gaan de wijze van uitbetaling wijzigen, om zo te proberen om de kostprijs per cursist 
onder controle te houden.  Daarom zullen de volgende basisregels worden uitgewerkt: 
 
• Het maximumbedrag dat kan terugbetaald worden per cursus bedraagt 150 euro 

(6.051,-BEF). 
• Een tweede maximumbedrag is dit van 30 euro (1.210,2 BEF) per dag. 
• De cursus wordt volledig terugbetaald, met de beperking dat bovengenoemde bedragen 

niet overschreden worden. 
• Gewone vormingsinitiatieven (niet georganiseerd door landelijk erkende jeugdorganisa-

tie) kunnen een toelage krijgen van maximum 70% van de deelnameprijs, met maxi-
mumprijzen van 75 euro (3.025,5 BEF) per cursus per deelnemer en 15 euro (605,09 
BEF) per dag. 

• Lokale verenigingen, die een vormingsinitiatief organiseren, hebben recht op de terugbe-
taling van 50 % van de kostprijs van dit vormingsinitiatief, met een maximumbedrag van 
150 euro (6.051,-BEF).  Hiervoor moet dan een dossier worden binnengebracht met de 
vermelding van de inkomsten en uitgaven en de bedoeling van de vorming.  Voor uitbe-
taling moet er ook een deelnemerslijst worden binnengebracht.  

• Er wordt vanuit de jeugd een comité opgericht, dat adviseert wanneer een initiatief als 
vorming kan worden beschouwd en welk bedrag er kan toegekend worden. 

• De betaling van de kadervorming gebeurt minimaal twee keer per jaar (uitwerking zie 
reglement) 

 
Concreet: 
 
2002: Er wordt een nieuw reglement rond kadervorming uitgewerkt, dat geïntegreerd blijft in 

het globale subsidiereglement (mogelijkheid van overheveling budgetten).  De huidige 
regeling blijft van kracht tot na de goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement. 

2003: Uitvoering van het nieuwe reglement. 
2004: Evaluatie en eventuele aanpassingen aan het reglement. 
 
beoogd resultaat: het bekomen van goed gevormde begeleiding in de jeugdverenigingen, 
alsook van de gemeentelijke initiatieven als grabbelpas en/of speelpleinwerking. 
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4.  TOEGANKELIJKHEID  VAN  HET  JEUGDWERK  
 
A. FEITEN  EN  MENINGEN 
 
4.1. Situering gemeente en jeugdwerk 
 
4.1.1. bevolkingsspreiding en –samenstelling 
Als we de aantallen jeugd per deelgemeente  bekijken, dan merken we dat de bevolkings-
dichtheid het grootst is in Nijlen.  In Bevel woont gemiddeld het minste aantal jeugd per ha.  
Uit de ‘Kliksons’ merken we dat 80 % van de 10 tot 16-jarigen in een alleenstaande woning 
woont. 
 
4.1.2. sociaal-economisch profiel 
Nijlen was tot voor enkele jaren de bakermat van de diamantnijverheid in de provincie.  Door 
de langzame teloorgang van de sector is er een verschuiving van de tewerkstelling ontstaan.  
Artilat (schuimrubber) en het gemeentebestuur van Nijlen zijn momenteel de grootste werk-
gevers binnen de gemeente.  Verder zijn er nog een aantal mensen tewerkgesteld in de 
landbouwsector en vooral de bouwsector.  Nijlen kent ook een redelijk groot aantal kleine 
zelfstandigen. 
 
Verder is Nijlen voor tewerkstelling gericht op de grote steden Antwerpen, Brussel en Me-
chelen.  Ook busfabrikant Van Hool stelt verscheidende mensen van onze gemeente  te-
werk.  
 
4.1.3. spreiding jeugdwerkaanbod 
Er is in elke deelgemeente een jongens- en meisjesafdeling van de chiro (in Nijlen zelfs twee 
jongens en twee meisjes).  Verder is er een afdeling van de VVKSM in Nijlen (scouts en gid-
sen) en een afdeling van KAJ in Nijlen en Kessel.  In Nijlen treffen we verder nog het Jeugd 
Rode Kruis en jeugdhuis Kroenkel. 
 
Deze verenigingen zijn niet specifiek gericht op bijzondere doelgroepen.  In de leeftijdscate-
gorie van 7 tot 18 jaar wordt er ongeveer 42 % van de jeugd bereikt door het traditionele 
jeugdwerk (zie hoofdstuk 2, ledenaantallen jeugdwerk). 
 
Verder is er de grabbelpas, welke door het gemeentebestuur wordt georganiseerd, en welke 
jaarlijks 250 à 300 kinderen bereikt tussen 6 en 12 jaar.  Er bestaat ook een tienerwerking 
met een 60-tal leden, welke georganiseerd wordt door jeugdhuis Kroenkel in nauwe samen-
werking met het gemeentebestuur (administratie bij de jeugdambtenaar). 
 
4.1.4. Drempels  
Voor sommige kinderen en jongeren ligt er zeker een financiële drempel, alhoewel het tradi-
tionele jeugdwerk de deelnameprijzen bewust laag tracht te houden.  Voor anderen wordt de 
integratie in het jeugdwerk bemoeilijkt door de geografische en maatschappelijke achter-
grond (bvb. zwarte wijk in Kessel). 
 
Ook het steeds maar toenemende verkeer kan een drempel zijn.  Door de gevaarlijke ver-
keerssituaties kan het zijn dat kinderen niet alleen naar de jeugdvereniging mogen.  Als de 
ouders dan geen tijd hebben om ze te brengen kunnen ze ook niet deelnemen aan de activi-
teiten.  In de Kloksons komt dit ook naar voor.  7,5 % van de bevraagde tieners zegt een 
vervoersprobleem te hebben, alhoewel ze in het dorp woonachtig zijn. 
 
Een andere drempel is zeker de mate waarin de jeugd belast wordt met schooltaken (vooral 
in het secundair onderwijs). 
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4.2. doelgroepspecifieke werkingen  
 
4.2.1. Wat is er voorhanden? 
In Nijlen zelf bestaat er geen specifieke werking.  Vzw De Klink speelt hier een voortrekkers-
rol met haar regionale werking voor maatschappelijke kwetsbare jongeren.  Hier worden, 
i.s.m. de OCMW’s en de jeugddiensten van de gemeenten Heist-op-den-Berg, Putte, Nijlen 
en Berlaar, jongeren tussen 13 en 26 jaar aangetrokken met een bepaalde maatschappelijke 
achtergrond.  Het gemeentebestuur en het OCMW van Nijlen steunen dit project financieel 
en logistiek. 
 
De werking van De Klink steunt op drie pijlers, nl. 

- Het spektakel: een straattheaterproject, waarbij via verschillende workshops een stuk 
wordt uitgewerkt, waarmee de groep dan in de zomervakantie een week op tournee 
trekt door de regio om voorstellingen te geven.  Op deze manier wordt de deelnemers 
een aantal vaardigheden aangeleerd, wordt hun zelfvertrouwen verbeterd, en wordt 
gepoogd om een basis te leggen naar de toekomst van de jongeren toe. 

- De Krik:  een hobby- en knutselatelier, waarbij het vooral de bedoeling is om een 
aantal vaardigheden aan te leren en een zinvolle bezigheid aan te bieden. 

- De speelbus:  Dit is een nieuw project,  waarmee het de bedoeling is om vindplaats-
gericht te gaan werken.  Men gaat met een werfkeet vol met sport- en spelmateriaal 
naar speelpleintjes en open plaatsen in de buurten waar veel jongeren zijn, om zo 
een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden, en om zo de werking van de twee an-
dere pijlers bekend te maken.  Verder kan het lokale jeugdwerk via deze weg mee 
promotie maken voor hun werking (dit project moet nog geëvalueerd worden). 

 
De hoofdbedoeling van vzw De Klink is om eigenlijk niet te hoeven bestaan.  Eigenlijk is het 
de bedoeling dat de jongeren, die ‘tijdelijk’ bij de Klink worden opgevangen, op termijn hun 
weg moeten kunnen vinden via het traditionele jeugdwerk.  Hier moet nog; aan gewerkt wor-
den. 
 
4.2.2. Wat is de mening hierover? 
Het feit dat er bij de jeugdverenigingen geen speciale aandacht wordt besteed aan maat-
schappelijk kwetsbare jeugd, hoeft niet te betekenen dat er daadwerkelijk niets voor gedaan 
wordt.  Sommige verenigingen proberen wel om contacten te leggen en de jongeren te inte-
greren in hun werking, maar dit blijft bijzonder moeilijk. 
 
De werking van vzw De Klink biedt mogelijkheden aan de jeugdverenigingen tot samenwer-
king om hun eigen toegankelijkheid te verhogen.  Zo kunnen er in het kader van de speelbus 
samenwerkingsverbanden gemaakt worden om zo een toegang te creëren tot de zgn. maat-
schappelijk kwetsbare jeugd. 
 
4.3. ondersteuning 
 
4.3.1. Wat is er? 
Het gemeentebestuur geeft momenteel zelf geen financiële ondersteuning om een grotere 
toegankelijkheid van het jeugdwerk te bevorderen voor alle kinderen en jongeren en voor 
bijzondere doelgroepen.  Via het OCMW en het SIF wordt vzw De Klink wel ondersteund 
voor de jaarwerking.  De Speelbus krijgt in 2001 een projectsubsidie van 50.000,-BEF voor 
de betaling van de animatoren van de speelbus (afspraak tussen de vier gemeentes). 
 
4.3.2. Wat is de mening hierover? 
Vzw de Klink wordt hier beschouwd als een noodzakelijk initiatief om de jongeren in eerste 
instantie op te vangen.  Geleidelijk aan zouden deze echter moeten kunnen doorstromen 
naar het traditionele jeugdwerk of naar andere socio-culturele verenigingen.  De ondersteu-
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ning van vzw De Klink moet dan ook een vast karakter krijgen.  Zo kan er jaarlijks een pro-
jecttoelage voorzien worden voor de speelbus.  Eventueel kan dit op naam worden inge-
schreven. 
 
Het gaat hier echter niet alleen over het jeugdwerk.  Vooral financieel kan er een drempel 
zijn voor deelname aan initiatieven.  Daarom wordt ook voorgesteld om hier structureel iets 
aan te doen, bvb. door het lanceren van een soort van kortingenpas voor de maatschappelijk 
kwetsbare jeugd.  De uitwerking van zo’n pas vereist een nauwe samenwerking met het 
OCMW.  Daar zijn de meeste jongeren gekend, die eventueel aanspraak kunnen maken op 
deze kortingenpas.  Bij het OCMW kan dan misschien een budget worden vrijgemaakt voor 
de uitwerking van deze pas. 
 
Het beperkt aantal opvangplaatsen via het lokale IBO zorgt ook voor problemen qua toegan-
kelijkheid in de vakantieperiodes.  Aangezien de grabbelpas geen opvanginitiatief is en hier 
dus ook niet aan deze nood kan verhelpen, zou de oprichting van een speelpleinwerking met 
opvang van ’s morgens tot ’s avonds hier een oplossing kunnen zijn.   
 
4.4. Inspraak 
 
Deze gegevens werden voorgelegd aan de leiding van jeugdverenigingen en een panel van 
bevoorrechte getuigen via een vraaggesprek.  De meningen hierboven zijn de belangrijkste 
resultaten van deze bevraging. 
 
 
B. VASTSTELLINGEN 
 
We merken op dat het beperkte opvangaanbod een rem is op de toegankelijkheid van het 
jeugdwerk.  Alhoewel de verenigingen wel open staan voor deelname van de zgn. maat-
schappelijk kwetsbaren, blijft dit zeer moeilijk te realiseren.  Hier zien we vooral financiële 
drempels, maar ook geografische beperkingen liggen aan de grond van de zaak.  Een derde 
aandachtspunt is het feit dat men dikwijls geen weet heeft van de kansarmoede.  Hier kan 
het OCMW een rol spelen in de verbreding van de toegankelijkheid. 
 
 
C. DOELSTELLINGEN  EN  CONCRETE  ACTIES 
 
Doelstelling 1: uitwerken van een vrijetijdspas voo r maatschappelijk kwetsbare jeugd 
Door het uitwerken van deze pas, waarmee kortingen op bv. lidmaatschap, aankoop uniform, 
deelname aan kampen van het jeugdwerk, maar ook kortingen op inkom bij manifestaties of 
bvb. om te gaan zwemmen, hopen we het aanbod meer toegankelijk te maken voor de 
maatschappelijk kwetsbare jeugd.  In 2002 moet er onderzocht worden hoe we deze doel-
stelling concreet kunnen gaan uitwerken.  Vzw De Klink en het OCMW kunnen hier een part-
ner zijn. 
 
Concreet: 
2002: uitwerking concept door het OCMW i.s.m. de jeugdambtenaar en de jeugdraad. 
2003: lancering van de vrijetijdspas 
2004: evaluatie en eventuele bijsturing (inhoudelijk en budgettair) 
 
Het is de bedoeling dat het OCMW een budget vastlegt voor het bijpassen van de kortingen 
naar de verleners hiervan. 
 
beoogd resultaat:  een betere integratie van de zgn. maatschappelijk kwetsbare jeugd be-
vorderen bij zowel de jeugdverenigingen, andere verenigingen of instanties en het gemeen-
telijk aanbod. 
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Doelstelling 2: Oprichting gemeentelijk vakantiespe elplein  
Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 2 (jeugdwerk ondersteunen). 
 
Doelstelling 3: versterken samenwerking met vzw De Klink 
Om de toegankelijkheid van het traditionele jeugdwerk te verbeteren, is de Klink een aange-
wezen partner.  Het is dan wel de bedoeling dat de lokale jeugdwerkinitiatieven een samen-
werking aangaan met deze organisatie voor het eventueel werven van nieuwe leden uit an-
ders moeilijk toegankelijke buurten. 
 
Concreet: 
2002: organisatie samenwerking rond de Speelbus 
2003: bestendiging en eventuele uitbreiding samenwerking 
2004: evaluatie en eventueel leggen van andere accenten 
 
beoogd resultaat:  verbetering bekendheid vzw De Klink.  Betere doorstroming van de Klink 
naar het reguliere jeugdwerk en/of andere instanties/verenigingen binnen de gemeente. 
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5.  JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR  
 
A. FEITEN  EN  MENINGEN 
 
5.1. lokalen en buitenterreinen 
 
5.1.1. Inventaris 
 
- aantal, oppervlakte en functie van jeugdwerklokalen 
 

Naam Aantal lok a-
len 

Tot. oppe r-
vlakte 

Zonering 
goed/fout 

Voldoende ja/neen  

Chiro Jong Leven 8 550 m² Fout Ja 
Chiro Elckerlyc 10 322 m² Goed Ja 
Chiro Pako-jo 7 146 m² Goed Neen 
Chiro Pako-me 6 108 m² Goed Neen 
Chiro Gust 9 256 m² Goed Ja 
Chiro Nele 6 138 m² Goed Neen 
Chiro Bechibeng 5 126 m² goed Ja 
Chiro Bechime 5 126 m² Goed Ja 
Scouts Sparrijders 5* 154 m² Fout Ja 
Gidsen Harlekijn 5* 182 m² Fout Ja 
KAJ Nijlen 1 ? Goed Ja 
KAJ Kessel 1 70 m² Goed Neen 
Jeugd Rode Kruis 4 ? Goed ? 
Jeugdhuis Kroenkel 3 162 m² Goed Neen 
grabbelpas Variabel Variabel Goed Meestal wel 
Kesselse Jeugmuziekschool 2 ? Goed Neen 

  
 Opmerkingen: 

De meeste lokalen liggen juist gezoneerd.  Voor enkele lokalen zijn er problemen.  
Daarom werd via het project groene ruimte het voorstel gedaan om een BPA op te 
stellen voor zonevreemde infrastructuur.  Dit zal mee in de opmaak van het ruimtelijk 
structuurplan van de gemeente Nijlen opgenomen worden.  Concreet gaat het hier 
om de lokalen van de scouts en gidsen (landbouwzone) en het lokaal van chiro Jong 
Leven (groenzone). 
* Bij de scouts en gidsen werden het sanitair en de materiaalruimte niet als lokaal op-
gegeven.  Hier hebben we dus geen oppervlakte van. 
* de grabbelpas krijgt bijna jaarlijks een andere locatie toegewezen door het college.  
Dit is meestal te wijten aan werkzaamheden, die in vorige locaties aan de gang zijn.  
Meestal is dit geen onoverkomelijk probleem, alhoewel het gemakkelijker zou zijn 
moest men over een vaste locatie beschikken, waar men ook het materiaal kan stoc-
keren. 
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- kwaliteit en veiligheid lokalen 
 

Naam Kwaliteit  Veiligheid  Kwaliteit 
sanitair 

Hygiëne san itair  

Chiro Jong Leven Middelmatig Goed Middelmatig Middelmatig 
Chiro Elckerlyc Goed Goed Goed tot zeer 

goed 
Zeer goed 

Chiro Pako-jo Slecht Middelmatig Slecht Matig 
Chiro Pako-me Slecht Middelmatig Slecht Matig 
Chiro Gust Goed Middelmatig goed Goed 
Chiro Nele Zeer slecht * Slecht Goed tot mid-

delmatig 
Middelmatig 

Chiro Bechibeng + Bechime Goed Goed Goed tot mid-
delmatig 

Middelmatig 

Scouts Sparrijders Goed Goed goed Goed 
Gidsen Harlekijn Zeer goed Zeer goed Zeer goed goed 
KAJ Nijlen Goed Slecht middelmatig Middelmatig 
KAJ Kessel Zeer slecht Middelmatig Middelmatig Middelmatig 
Jeugd Rode Kruis Zeer goed Zeer goed goed Goed 
Jeugdhuis Kroenkel Goed tot 

zeer slecht 
Zeer goed tot 
slecht * 

middelmatig Slecht 

Grabbelpas Variabel Variabel variabel Variabel 
Kesselse jeugdmuziekschool Middelmatig Middelmatig Zeer goed 

(nieuw) 
Goed 

  
Opmerkingen 

 * Chiro Nele zit momenteel in caravans, welke niet het minste comfort bieden. 
* Jeughuis Kroenkel beschikt over een polyvalente ruimte, welke ze als goed tot zeer 
goed beschrijven.  Verder is er een drankopslagplaats en een materiaalopslagplaats, 
welke ze als slecht omschrijven (te weinig plaats) 
 

- kwaliteit van de  nutsvoorzieningen 
 

Naam Elektriciteit  Verwarming  Water isolatie  
Chiro Jong Leven Goed Middelmatig Goed middelmatig 
Chiro Elckerlyc ? ? Goed ? 
Chiro Pako-jo Slecht Slecht Goed Slecht 
Chiro Pako-me Slecht Slecht Goed Slecht 
Chiro Gust Goed Goed Goed ? 
Chiro Nele Slecht Slecht Goed Slecht 
Chiro Bechibeng + Bechime ? ? Goed ? 
Scouts Sparrijders Goed Goed Goed ? 
Gidsen Harlekijn ? ? Goed ? 
KAJ Nijlen ? ? Goed ? 
KAJ Kessel ? ? Goed ? 
Jeugd Rode Kruis ? ? Goed ? 
Jeugdhuis Kroenkel Goed Slecht Goed Zeer slecht 
Grabbelpas Variabel Variabel Variabel variabel 
Kesselse jeugdmuziekschool Redelijk Goed Goed slecht 

 
 Opmerkingen 

Van de meeste verenigingen kregen we geen exacte gegevens binnen.  De situatie 
ziet er echter niet rooskleurig uit.  Het geeft echter wel een vertekend beeld, aange-
zien er verschillende verenigingen met bouw- en/of renovatieplannen bezig zijn.  Daar 
gaat de situatie dus merkbaar verbeteren.  Chiro Nele is in oktober begonnen, terwijl 
chiro Pako waarschijnlijk in het voorjaar van 2002 zal starten.  Chiro Jong Leven plant 
grote renovatiewerken, terwijl de scouts nog steeds bezig zijn met de stelselmatige 
renovatie van de binnenruimte van hun lokalen. 
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- buitenterreinen (oppervlakte, functie, voldoende) 
 

 Naam Oppervlakte  Functie  Voldoende  
Ja/neen 

Chiro Jong Leven 450 m² Speelruimte Ja* 
Chiro Elckerlyc ? speelruimte ? 
Chiro Pako-jo + Pako-me 940 m² Speelruimte Neen* 
Chiro Gust 2.420 m² speelruimte Meestal wel* 
Chiro Nele 1.200 m² speelruimte Ja 
Chiro Bechibeng + Bechime 2.400 m² Speelruimte Ja 
Scouts Sparrijders + gidsen Harle-
kijn 

2.800 m² speelruimte Ja 

KAJ Nijlen geen   
KAJ Kessel 600 m² speelruimte Ja 
Jeugd Rode Kruis ? Amfitheater Ja 
Jeugdhuis Kroenkel ? amfitheater Neen 
grabbelpas Variabel speelruimte Locatie per activi-

teit 
Kesselse jeugdmuziekschool Geen Geen Geen 

 
 Opmerkingen 

* Chiro Pako heeft momenteel nog een buitenterrein.  Dit zal binnen afzienbare tijd 
door de naastliggende school ingenomen worden voor de realisatie van de uitbreiding 
van de schoolgebouwen. 
* Chiro Gust beschikt meestal over voldoende buitenspeelruimte, behalve bij kampen, 
wanneer de bezoekende verenigingen bijkomend tenten moet plaatsen voor hun le-
den.  Voor chiro Gust blijft de toegangsweg tot hun lokaal één van de grootste pijn-
punten. 
* Bij chiro Jong Leven is een herverdeling van de buitenruimte gepland tussen de ei-
genaar (Kerkfabriek) en een privé persoon uit de straat.  De chiro zal dan een ander 
stuk grond in bruikleen krijgen om als speelruimte te gebruiken. 

 
- bodembedekking terreinen + mate van bespeelbaarheid 
 

Naam Soort bodemb edekking  bespeelbaa rheid  
Chiro Jong Leven Dals, zand, gras, grind Redelijk 
Chiro Elckerlyc Dals, gras Goed 
Chiro Pako-jo + Pako-me Dals + gras Redelijk 
Chiro Gust Gras, klinkers Goed 
Chiro Nele Gras Goed 
Chiro Bechibeng + Bechime Beton, dals, gras Goed 
Scouts Sparrijders + gidsen Har-
lekijn 

Gras Goed 

KAJ Nijlen Geen Geen 
KAJ Kessel Dals, gras Slecht 
Jeugd Rode Kruis Klinkers Middelmatig 
Jeugdhuis Kroenkel Klinkers middelmatig 
Grabbelpas Variabel variabel 
Kesselse jeugdmuziekschool Geen Geen 

 
 Opmerkingen 

* Over het algemeen wordt de mate van bespeelbaarheid als goed ervaren.  De soort 
van bodembedekking leent zich dan ook meestal wel tot het gebruik als speelterrein.   
* Chiro Pako is door de uitbreiding van de naastliggende school haar grasveldje kwijt.  
Als alternatief kan er misschien met de school overeengekomen worden dat de chiro 
op zondag haar speelplaats mag gebruiken.  
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5.1.2. Wat is de mening hierover 
Buiten de drie voornoemde verenigingen, waar in het ruimtelijk structuurplan van de ge-
meente Nijlen een oplossing voor wordt voorzien, zijn alle lokalen gelegen in een goede zo-
ne (gewestplan).  Over de kwaliteit en de veiligheid van de lokalen en buitenterreinen weten 
we dat deze zeker nog kan verbeteren.  Enkele verenigingen gaan dan ook een nieuw lokaal 
zetten of het huidige lokaal renoveren.  Voor chiro Gust blijft de toegangsweg tot hun lokaal 
een groot probleem. 
 
De beschikbare buitenruimte aan de lokalen is meestal toereikend, behalve bij chiro Pako en 
in mindere mate chiro Gust.  Het jeugdhuis zegt ook over te weinig buitenruimte te beschik-
ken.  Dit kan opgelost worden door voor activiteiten op locatie te gaan. 
 
5.2. eigendom en onderhoud 
 
5.2.1. Wat is er? 
 
- Lokalen 
 

Naam Eigenaar  Gebruik  Contract  Onderhoud  
Chiro Jong Leven Eigenaar Exclusief Neen zelf 
Chiro Elckerlyc Parochie Exclusief * ? zelf 
Chiro Pako-jo + pako-me Initiatief + 

parochie 
Exclusief ? zelf 

Chiro Gust Parochie Exclusief Mondelinge 
overeenkomst 

zelf 

Chiro Nele Eigenaar Exclusief Neen zelf 
Chiro Bechibeng + Bechime Eigenaar Exclusief ? zelf 
Scouts Sparrijders + gidsen Harle-
kijn 

Initiatief + 
parochie 

Exclusief ? zelf 

KAJ Nijlen Parochie Exclusief Huur zelf 
KAJ Kessel Parochie* Uren van 

activiteit 
Huur Zelf 

Jeugd Rode Kruis Gemeente Gedeeld met 
rode Kruis 

? Gemeente 

Jeugdhuis Kroenkel Gemeente Exclusief Gebruiks-
overeenkomst 

Zelf 

Grabbelpas Gemeente Gedeeld Neen gemeente 
Kesselse jeugdmuziekschool Gemeente Uren van 

activiteit 
Neen gemeente 

 
 Opmerkingen 

* Chiro Elckerlyc verhuurt haar lokalen, zodat hier steeds rekening mee moet gehou-
den worden.  De vereniging heeft wel de voorkeur voor het gebruik van de lokalen. 
* KAJ Kessel huurt een lokaal van de parochiezaal.  Er gaan dus regelmatig gelijktij-
dig activiteiten door in de grote zaal en hun lokaal, hetgeen storend werkt en een rem 
is op hun eigen werking (zij moeten altijd stil zijn).  Verder kan hun lokaal ook aan ie-
mand anders verhuurd worden, zodat hun materiaal steeds uit de weg moet staan. 
* Jeugdhuis Kroenkel vraagt om expliciet in het JWBP de voorwaarde op te nemen 
dat het gemeentebestuur garandeert dat het op de huidige locatie kan gevestigd blij-
ven, of dat men een minstens evenwaardige locatie voorziet bij eventuele herbe-
stemming van de lokalen van het voormalig rusthuis. 
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- Buitenterreinen 
 

Naam Eigenaar  Gebruik  Contract  Onderhoud  
Chiro Jong Leven Kerkfabriek Exclusief Kerkfabriek Zelf 
Chiro Elckerlyc Parochie Exclusief ? Zelf 
Chiro Pako-jo + pako-me Parochie + 

Zusters v. 
Vorselaar 

Exclusief 
(terreinen 
verdwijnen) 

? Zelf 

Chiro Gust Parochie Exclusief Mondelinge 
overeenkomst 

Zelf 

Chiro Nele Privé Exclusief ? Zelf 
Chiro Bechibeng + Bechime OCMW Exclusief ? Zelf + landbouwers 
Scouts Sparrijders + gidsen Harle-
kijn 

Initiatief + 
parochie 

Exclusief Dekanale 
werken 

Zelf 

KAJ Nijlen Geen Exclusief ? Zelf 
KAJ Kessel Parochie Gedeeld Neen Eigenaar + ge-

meente 
Jeugd Rode Kruis Gemeente Gedeeld Neen Gemeente 
Jeugdhuis Kroenkel Gemeente gedeeld neen gemeente 
Grabbelpas Gemeente gedeeld Neen gemeente 

 
 Opmerkingen 

De verenigingen kunnen één keer per jaar een onderhoudsbeurt van de buitenterrei-
nen bekomen na een aanvraag bij de jeugddienst met een standaardformulier.  
Sommige verenigingen zouden graag hebben dat dit onderhoud meer dan één keer 
per jaar kan geschieden, aangezien het voor hen moeilijk is om dit degelijk in eigen 
beheer te doen.  Dit werkt belastend voor de leiding en de volwassen begeleiders.  
Daarom wordt gevraagd om hier een andere regeling voor uit te werken. 

 
- gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur 

Het gemeentebestuur stelt een lokaal ter beschikking in het voormalige rusthuis aan 
de Statiestraat als huisvesting voor jeugdhuis Kroenkel.  Verder kan de Kesselse 
jeugdmuziekschool beschikken over enkele lokalen in het gemeenschapscentrum ’t 
Dorp in Kessel, zij het niet exclusief.  De grabbelpas kan beschikken over een ge-
meentelijk lokaal.  Dit kan jaarlijks variëren naargelang de beschikbaarheid en de ge-
schiktheid van de gemeentelijke lokalen. 

 
5.2.2. Wat is de mening over het aanbod? 
De eigenaar van de terreinen is meestal ofwel het gemeentebestuur, de Kerkfabriek of de 
vzw dekanale werken.  Bij de lokalen vinden we dezelfde instanties, maar soms zijn de vere-
nigingen eigenaar van het lokaal.  Meestal kunnen de jeugdverenigingen exclusief gebruik 
maken van de lokalen.  Ze staan dan ook zelf in voor het onderhoud.  Overeenkomsten met 
de eigenaars bestaan meestal niet (dikwijls mondelinge overeenkomst).  Het kan ook zijn dat 
de huidige leidingsploegen niet op de hoogte zijn van de eigendomsstructuur van de vereni-
ging.  Het aanbod aan lokalen en buitenterreinen is soms niet toereikend.  Voor de op te rich-
ten speelpleinwerking zal een vaste locatie met voldoende groot buitenterrein moeten aan-
geduid worden, dat bij voorkeur tijdens de vakantieperiodes exclusief gebruikt kan worden 
door deze speelpleinwerking. 
 
5.3. ondersteuning 
 
5.3.1. aanbod 
Het gemeentebestuur stelt momenteel 30 % van het beschikbare subsidiebudget van het 
ministerie ter beschikking van de jeugdwerkinitiatieven, welke infrastructuurwerken aan de 
lokalen of onderhoudswerken aan hun infrastructuur kunnen bewijzen (na aanvraag en bin-
nenbrengen facturen).  Hieronder volgt een tabel van het budget van de laatste jaren: 
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Jaar 1998 1999 2000 

Voorzien budget  312.260,- 386.689,- 387.520,- 
Effectief uitbetaald  281.034,- 295.741,- 265.028,- 
 
Het budget verhoogde jaarlijks (voor 2001 zijn de gegevens nog niet binnen).  In 2000 zien 
we een daling van de aanwending.  De infrastructuursubsidie zit vervat in het algemeen sub-
sidiereglement en kan gebruikt worden voor onderhoudswerkzaamheden aan lokalen, 
nieuwbouw en als huurtoelage voor verenigingen zonder eigen lokaal. 
 
Het gemeentebestuur geeft verder geen financiële of materiële ondersteuning voor het bou-
wen of verbouwen van jeugdwerkinfrastructuur die niet in eigen beheer is.  Jaarlijks heeft 
elke jeugdvereniging wel recht op één onderhoudsbeurt van de groene zone rond hun lokaal 
(na aanvraag met standaardformulier). 
 
5.3.2. meningen 
Om een structurele ondersteuning te geven aan het infrastructuurbeleid is de huidige subsi-
die ontoereikend.  Deze verdeling gebeurt nu volgens het gelijkheidsprincipe.   Misschien 
moet er meer met prioriteiten gewerkt worden.  Op deze manier kan men dan, gespreid in de 
tijd, alle verenigingen een groter budget toekennen.  Zo kunnen  de verenigingen misschien 
hun planning voor grotere werken afstemmen op het jaar waar ze eventueel meer subsidie 
kunnen krijgen voor infrastructuur. 
 
Het onderhoud van de buitenterreinen vergt voor een aantal verenigingen materieel en/of 
financieel een grote inspanning.  Hier wordt dan ook gevraagd om een oplossing uit te wer-
ken. 
 
5.4. inspraak 
 
De jeugdwerkinitiatieven werden via een gerichte enquête bevraagd omtrent de beschikbare 
jeugdwerkinfrastructuur.  Verder werd er in de werkgroep van de jeugdraad en in de algeme-
ne vergadering van de jeugdraad  nog een discussie over gevoerd.  De resultaten vindt u 
hierboven. 
 
 
B. VASTSTELLINGEN 
 
Het blijkt dat enkele verenigingen niet helemaal tevreden zijn over hun infrastructuur, aange-
zien ze met bouw- en/of renovatieplannen bezig zijn (sommigen al heel concreet).  Zij zijn 
vooral op zoek naar fondsen om hun bouwplannen te realiseren.  Vrijwilligers om de bouw te 
zetten heeft men meestal genoeg.   
 
De mensen van het jeugdhuis zijn ongerust over het blijvend gebruik van hun lokaal, nu er 
voor de IPZ een administratieve cel bij komt.  Zij zouden graag in hun lokaal blijven, alhoewel 
ze te weinig opbergruimte hebben. 
 
Het onderhoud van de buitenruimte zorgt voor problemen bij sommige verenigingen.  Het 
gemeentebestuur kan in eigen beheer niet voorzien in dit onderhoud, zodat er mogelijk een 
andere oplossing moet gezocht worden. 
 
Sommige verenigingen vinden hun beschikbare buitenspeelruimte aan het lokaal te klein.  
Misschien kan hier met de scholen iets geregeld worden (als deze in de onmiddellijke buurt 
gelokaliseerd zijn). 
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C. DOELSTELLINGEN  EN  ACTIES 
 
Doelstelling 1: ondersteuning nieuwbouw en renovati e jeugdlokalen 
Door middel van een infrastructuursubsidie zal er ondersteuning geboden worden aan de 
jeugdwerkinitiatieven uit Nijlen.  In 2002 behouden we de huidige toestand volgens het nu 
geldende subsidiereglement, maar werken we een prioriteitenregeling uit tegen de volgende 
jaren, zodat de toelage groter kan worden per vereniging.  Op basis van afspraken met de 
verenigingen zal een beurtrol uitgewerkt worden voor ondersteuning.  Er kunnen nog uitzon-
derlijke situaties voorkomen. 
 
Concreet: 
2002: voortzetting huidig subsidiebeleid en uitwerking nieuwe regeling.  Hier wordt 30 % van 

het normale subsidiebedrag voor voorbehouden. 
2003: start prioriteitenregeling.  Deze wordt gekoppeld aan het jeugdruimteplan, waar de 

prioriteiten voor elke vereniging en de planning voor de tegemoetkomingen worden 
beschreven.  Het definitieve budget hiervoor wordt in het jaarplan van 2003 bepaald. 

2004: voortzetting prioriteitenregeling. 
 
beoogd resultaat:  uitbouw van degelijke en aan alle veiligheidsnormen voldoende jeugd-
werkinfrastructuur. 
 
Doelstelling 2: ter beschikking stellen lokaal voor  jeugdhuis Kroenkel  
Deze doelstelling werd ingegeven door de ongerustheid, die er al enkele jaren heerst over de 
toekomst van de lokalen van het voormalig rusthuis aan de Statiestraat.  Nu de IPZ met een 
administratieve cel wordt uitgebreid, steekt deze ongerustheid terug de kop op.  Het ge-
meentebestuur garandeert hierbij dat het voor het jeugdhuis ofwel de huidige locatie zal 
voorbehouden, ofwel een minimaal gelijkwaardig alternatief biedt bij herlokalisatie (garantie 
van continue werking bij herlokalisatie).  Verder bekijkt het bestuur of er een betere en grote-
re opbergruimte voor het materiaal van het jeugdhuis kan voorzien worden. 
 
beoogd resultaat: bestendigen en verbeteren van het aanbod voor de zgn. niet georgani-
seerde jeugd 
 
Doelstelling 3: uitwerken betere regeling onderhoud  groene zones rond jeugdlokalen 
Aangezien de jeugdwerkinitiatieven dit als belastend ervaren en de gemeente niet kan in-
staan voor meer dan één onderhoudsbeurt per vereniging per jaar, moet hier een andere 
oplossing voor gezocht worden.  Mogelijk kan dit via uitbesteding aan een firma.  Aan de 
groendienst wordt opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken en een voorstel 
uit te werken. 
 
Concreet: 
2002: Regeling zoals in 2001 + uitwerken regeling voor de volgende jaren.  De budgetbepa-

ling voor deze nieuwe regeling zal ten laatste in het jaarplan voor 2003 en/of  het 
jeugdruimteplan vermeld staan.  De gemeentelijke groendienst zorgt voor de uitwer-
king van het dossier. 

2003: Ingaan nieuwe regeling of behoud huidige regeling  (ingeval er geen sluitende nieuwe 
regeling kan uitbewerkt worden). 

2004: vervolg regeling 2003 
 
beoogd resultaat: bijdrage leveren aan onderhoud van de omgeving en het zo aantrekkelij-
ker maken voor de verhuur van lokalen. 
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Doelstelling 4: zoeken locatie voor speelpleinwerki ng  
Vanaf 2003 moet er een gemeentelijk vakantiespeelplein operationeel worden, indien het 
onderzoek in 2002 uitwijst dat hier een budget voor kan vrijgemaakt worden.  Zonder een 
vaste locactie kan hier echter gen sprake van zijn.  In 2002 wordt opdracht gegeven aan de 
technische dienst om i.s.m. de buitenschoolse kinderopvang en de jeugdambtenaar een ge-
schikte locatie te bepalen.  De budgetten hiervoor worden na onderzoek bepaald 
 
Concreet: 
2002: onderzoek uitwerking vakantiespeelplein + uitwerking geschikte locatie 
2003: opstarten vakantiespeelplein met locatie 
2004: tussentijdse evaluatie en eventuele aanpassing locatie aan de noden van de speel-

pleinwerking. 
 
beoogd resultaat: ruimer en meer geïntegreerd opvangaanbod aanbieden, zonder dat er 
onderling tussen de actoren concurrentie ontstaat. 
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6.  PARTICIPATIE  EN   TERUGKOPPELING  BIJ  
OPMAAK  VAN  JEUGDWERKBELEIDSPLAN 

 
A. FEITEN  EN  MENINGEN 
 
6.1. opmaak van het JWBP 
 
6.1.1. Hoe en wie? 
Het college heeft aan een gemeentelijke stuurgroep de opdracht gegeven om het ontwerp 
van JWBP op te stellen.  Hiervoor werd niet specifiek een opdracht geformuleerd.  Het kwam 
erop neer dat de stuurgroep instaat voor de verwerking van de gegevens en de uitwerking 
van het ontwerp. 
 
De communicatie tussen het gemeentebestuur en de stuurgroep verliep via de schepen voor 
jeugd, welke tevens voorzitter was van de stuurgroep, en de gemeentelijk ambtenaar voor 
jeugd, welke secretaris van de stuurgroep was.  Hierna volgt de samenstelling van de stuur-
groep.  Verder was er ook een werkgroep van de jeugdraad, welke samen met de stuurgroep 
het ontwerp verder uitgewerkt heeft (samenstelling werkgroep op p. 11). 
 

naam adres  instantie  
Liesbeth Van Bouwel p/a kerkstraat 4, 2560 Nijlen schepen voor jeugd 

voorzitter  stuurgroep 
An Mortelmans Kesselsesteenweg 3/C, 2500 Lier voorzitter jeugdraad, later 

vervangen door Peter Meeu-
sen 

Jelle De Bruyne p/a Noordstraat 25, 2220 Heist-o/d-Berg vzw De Klink 
Bert Peeters p/a Gemeentestraat 41, 2560 Nijlen Githo 
Ludwig Naulaerts p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen bibliotheek Nijlen 
Myriam Lanens p/a Statiestraat 13, 2560 Nijlen coördinatrice kinderopvang 
Hilda Obbels Pastorijstraat 63, 2590 Berlaar OCMW Nijlen 
Peter Vetters Torenvenstraat 33, 2560 Kessel jeugdhuis Kroenkel 
Roger Hoefkens p/a Statiestraat 11, 2560 Nijlen politie – jeugdbrigade 
Bart Van Tendeloo p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen SIF-coördinator 
Paul Verbeeck p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen burgemeester 
An Cautreels p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen dienst urbanisatie 
Patrick Van Baelen p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen contactambtenaar voor jeugd 
 
6.1.2. Plaats, tijdstip en agenda bijeenkomsten stu urgroep en werkgroep 
 
06/02/2001: startvergadering gemeentelijke stuurgroep + werkgroep jeugdraad. 

Agenda: kennismaking, uitleg over de procedure, eerste krachtlijnen, bespreking 
raakpunten qua jeugdwerk bij deelnemers stuurgroep. 

 
22/02/2001: gemeentelijke stuurgroep. 

Agenda: overlopen plan 1999-2001 om na te gaan wat behouden kan blijven, wat er 
moet bij komen, wat kan er verbeterd worden; 

 
08/03/2001: werkgroep JWBP. 

Agenda: overlopen objectieve gegevens maatschappelijk kader, los gesprek over 
verschillende hoofdstukken in het JWBP met mogelijke aandachtpunten, bespreking 
enquête ‘identificatie jeugdverenigingen’. 

 
26/03/2001: gemeentelijke stuurgroep. 

Agenda:  overlopen eerste gegevens maatschappelijk kader en onderzoek raakpun-
ten organisaties met jeugdwerk. 
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17/04/2001: werkgroep JWBP. 
 Agenda: overlopen resultaten ‘de Kliksons’. 
 
26/04/2001: gemeentelijke stuurgroep. 

Agenda: resultaten ‘De Kliksons’, hoofdstuk jeugdwerk ondersteunen en hoofdstuk 
kadervorming. 

 
08/05/2001 en 05/09/2001: werkgroep JWBP 
 niet doorgegaan wegens te weinig deelnemers. 
 
Wegens tijdsgebrek bij de jeugdambtenaar (organisatie grabbelpas) kon er voor de zomer-
vakantie niet doorgewerkt worden aan het ontwerp van JWBP.  Dit heeft natuurlijk geleid tot 
een serieuze vertraging in het planningsproces.  De late goedkeuring van het nieuwe decreet 
is een tweede, minder belangrijke reden.  De grootste reden voor het laattijdig inleveren van 
het ontwerp is eigenlijk het tekort aan personeel voor jeugd. 
 
04/10/2001: gemeentelijke stuurgroep + werkgroep jeugdraad. 

Agenda: overlopen objectieve gegevens hoofdstukken één en twee – meningen van 
de leden van de vergadering – doelstellingen. 

 
18/10/2001: gemeentelijke stuurgroep + werkgroep jeugdraad 

Agenda: overlopen objectieve gegevens hoofdstukken drie en vier – meningen van 
de leden van de vergadering – doelstellingen 
 

15/11/2001: gemeentelijke stuurgroep + werkgroep jeugdraad 
Agenda: overlopen objectieve gegevens hoofdstukken vier tot zeven – meningen van 
de leden van de vergadering – doelstellingen 
 

06/12/2001: gemeentelijke stuurgroep + werkgroep jeugdraad 
Agenda: overlopen objectieve gegevens hoofdstukken acht tot elf – meningen van de 
leden van de vergadering - doelstellingen 

 
6.2. organisatie van de inspraak 
 
6.2.1. particuliere plaatselijke jeugdwerkinitiatie ven 
De jeugdverenigingen kregen een enquête in te vullen, énerzijds met de vraag naar algeme-
ne gegevens (ledenaantallen, lokalen, etc.) en anderzijds met gerichte, aanvullende vragen 
m.b.t. de eerste bevindingen bij de verschillende hoofdstukken van het JWBP.  Verder werd 
er vanuit de jeugdraad een werkgroep JWBP opgericht (zie boven), die tot taak kreeg de 
wensen van de jeugdverenigingen te bundelen;  De werkgroep kwam ook enkele malen sa-
men met de stuurgroep om de bevindingen te bespreken. 
 
6.2.2. Kinderen en jongeren 
De jongeren tussen 10 en 16 jaar werden bevraagd via de ‘Kliksons’.  Via de jeugdraad en 
de verenigingen kwamen we nog enkele noden op het spoor. 
 
6.2.3. deskundigen inzake jeugdaangelegenheden 
Hiervoor kwamen zeker de leden van de gemeentelijke stuurgroep in aanmerking.   Ook de 
jeugdraad en de werkgroep JWBP kunnen we als deskundigen uit het werkveld beschou-
wen. 
 
6.2.4. inspraak 
Voor de jeugdverenigingen werd een enquête uitgewerkt in april.  Voor de jongeren van 10-
16 jaar werd ‘de Kliksons’ uitgevoerd.   De bevoorrechte getuigen konden deels hun inspraak 
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hebben via de gemeentelijke stuurgroep en de vergaderingen van de werkgroep JWBP en 
de jeugdraad. 
 
6.2.5. ordening en selectie resultaten 
Dit werd door de jeugdambtenaar gedaan, samen met de collega’s van de dienst welzijnsza-
ken. 
 
6.3. organisatie van de terugkoppeling 
De resultaten van de Kliksons werden aan de deelnemende scholen verstuurd.   Het ontwerp 
van JWBP werd ter inzage gelegd in de bibliotheek, bij de infobalie en op de dienst welzijns-
zaken.  Elke jeugdvereniging kreeg hier een kopie van in handen, alvorens de jeugdraad 
hierover een advies uitbracht.  De eventuele opmerkingen worden dan bij in het advies op-
genomen.  De krachtlijnen van het JWBP zullen bekendgemaakt worden via de gemeente-
kroniek, de gemeentelijke webstek en eventueel een extra editie van ‘den Titel’. 
 
 
B. VASTSTELLINGEN 
 
Hoewel stroef op gang gekomen, kon er uiteindelijk toch inspraak georganiseerd worden.  
Het was echter een hels karwei om alles relatief vlot te laten verlopen.  De volgende keer 
moet er in ieder geval veel vroeger gestart worden met de bevragingen.  Mogelijk kunnen er 
al tussentijdse bevragingen georganiseerd worden. 
 
Het grootste knelpunt is uiteraard het feit dat de praktische uitwerking steeds op de schou-
ders van de jeugdambtenaar terechtkwam, hetgeen een immense werkdruk met zich mee-
brengt.  Om dit in de toekomst te vermijden, moet er ofwel personeel bij komen voor jeugd, 
of moet de beleidsplanning uitbesteed worden aan een externe organisatie. 
 
C.  DOELSTELLINGEN  EN  CONRETE  ACTIES 
 
Doelstelling en actie 1: promoten jeugdraad en idee ënbussen 
De participatie van de jeugd en de jeugdraad moet een meer permanent karakter krijgen.  
Verder moeten de ideeënbussen, die in de verschillende administratieve centra staan opge-
steld, beter gepromoot worden. 

 
Concreet: 
Promoten van de jeugdraad en de ideeënbussen als participatie- en inspraakmiddel voor 
heel de Nijlense jeugd via de gemeentelijke webstek en publicaties in de gemeentekroniek.  
Verder via de organisatie van participatieprojecten (vb. autoloze zondag) door de jeugdraad  
de Nijlense jeugd aansporen tot deelname aan het beleid. 
 
Beoogd resultaat: Een grotere bekendheid van de mogelijkheid tot participatie en inspraak 
bij de Nijlense bevolking. 

 
Doelstelling en actie 2: optimaliseren van de gemee ntelijke webstek 
De verdere uitwerking van de webstek met o.a. een elektronisch loket, moet bijdragen tot 
een beter interactie met de bevolking.  Wanneer dit elektronisch loket een feit is, hangt af 
van de intenties van de informatieambtenaar.  Als eerste dienst komt de dient bevolking-
burgerlijke stand aan de beurt.  Daarna volgt hopelijk de jeugddienst.  Er wordt gehoopt om 
dit loket in 2003 operationeel te hebben. 

 
Beoogd resultaat: mensen in de mogelijkheid stellen om buiten de openingsuren bepaalde 
administratieve zaken te regelen. 
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Doelstelling en actie 3: uitbreiden personeelsbesta nd voor jeugd 
De laatste jaren kreeg de jeugdambtenaar steeds meer taken.  Het personeelsbestand kreeg 
hier echter geen uitbreiding.  Om de participatie en inspraak van de Nijlense jeugd in goede 
banen te leiden, is hier dus extra personeel meer dan nodig.  
 
Concreet: 
2002: onderzoeken van de mogelijkheden naargelang de noodwendigheden van de dienst 

(administratief bediende, jeugdconsulent, preventie- of straathoekwerker). 
2003:  aanstelling bijkomend personeel voor jeugd (budget jaarplan 2003). 
2004:  evaluatie en bestendiging personeelsbestand (budget jaarplan 2004). 

 
Beoogd resultaat: Het uitwerken van een geoptimaliseerd jeugd- en jeugdwerkbeleid, waar 
ruimte is om op nieuwe tendensen in te spelen en om de participatie en inspraak goed te 
begeleiden, zonder dat de vaste werkzaamheden hierdoor in het gedrang komen. 
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7. COMMUNICATIE  EN  INFORMATIE  
VOOR  DE  JEUGD 

 
A. FEITEN  EN  MENINGEN 
 
7.1. informatie voor kinderen en jongeren 
 
7.1.1. aanbod 
 
gemeentelijke openbare bibliotheek:  Kerkstraat 4, 2560 Nijlen – Nijlen (03/410.02.35), 
Kessel (03/480.75.51), Bevel (03/481.80.93). 
 
Openingsuren: Nijlen: maandag, dinsdag, donderdag 14.00-20.00 uur, woensdag 

10.00-12.00 en 13.00-17.00 u., vrijdag 14.00-17.00 u., zaterdag 09.00-
12.00 uur. 

 
 Kessel: dinsdag 18.00-20.00 u., woensdag 14.00-16.00 u. en zondag 

10.00-12.00 uur. 
 
 Bevel: woensdag 14.00-16.00 u., donderdag 18.00-20.00 uur, zondag 

10.00-12.00 uur. 
 
In de hoofdpost in Nijlen is een internetverbinding en een WIS-computer ter beschikking.  
Momenteel is er nog maar één PC voor het internet beschikbaar.  In 2002 wordt dit uitge-
breid naar vier PC’s.  De bib kan zorgen voor initiatie internet voor de jeugdverenigingen en 
eventuele groepen maatschappelijk kwetsbare jeugd.  De verenigingen kunnen net als 
schoolklassen, één kaart voor hun vereniging hebben, waarmee ze dan boeken en CD’s 
kunnen ontlenen.  Dit kan handig zijn als men rond bepaalde thema’s gaat werken. 
 
Dienst welzijnszaken Nijlen:  Kerkstraat 4, 2560 Nijlen – 03/410.02.32 
Hier heeft de contactambtenaar voor jeugd verschillende infofolders en naslagwerken ter 
beschikking van de Nijlense jeugd. 
 
Jeugdhuis Kroenkel vzw: Statiestraat 13, 2560 Nijlen – 03/411.19.88 
Door de organisatie van informatiemomenten en het ter beschikking stellen  van publicaties 
allerhande via een inforek in het lokaal, staat het jeugdhuis mee in voor de informatiever-
spreiding. 
 
Jeugdbrigade politie Nijlen:  Statiestraat 13, 2560 Nijlen – 03/466.16.71 (algemeen num-
mer is 03/466.16.16) 
 
OCMW: Kessel-Dorp 54, 2560 Kessel – 03/491.84.10 
 
Gemeentekroniek:  periodieke publicatie, die gratis bedeeld wordt in alle woningen van de 
gemeente met hierin een katern voor informatie voor de jeugd en een driemaandelijkse acti-
viteitenkalender.  Vanaf 2002 zal deze tweemaandelijks verschijnen. 
 
7.1.2. Meningen 
Vanuit de verenigingen komt de vraag naar voor om een beter systeem van gemeentelijke 
infoborden uit te werken.  De gemeentelijke activiteitenkalender kan ook via de webstek en 
de gemeentekroniek verspreid worden.  Op de webstek kunnen ook links gemaakt worden 
met deze van de jeugdverenigingen.  Hier kunnen ook emailadressen van jeugdbewegingen, 
jeugddienst en jeugdraad vermeld worden. 
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Het aanbod van de bibliotheek wordt uitgebreid, en dat is een goede zaak.  Er wordt ook 
gevraagd om een toeristische folder voor de jeugdbewegingen te maken, zodat verenigingen 
die op kamp komen in Nijlen, een beeld krijgen van onze gemeente.  Er is een samenwer-
king in de maak tussen Lier, Berlaar en Nijlen om een gezamenlijke toeristische folder uit te 
werken.  Hier kan dan de jeugd in betrokken worden. 
 
7.2. adviesraad 
 
7.2.1. Wat is er? 
De gemeente Nijlen heeft een autonome, open jeugdraad, welke in principe elke 1e vrijdag 
van de maand vergadert (behalve in juli en augustus).  Het secretariaat wordt waargenomen 
door de gemeentelijk ambtenaar voor jeugd, p/a Kerkstraat 4, 2560 Nijlen.  Deze is tevens 
secretaris van het dagelijks bestuur, dat eveneens één keer per maand samenkomt om de 
agenda van de volgende jeugdraad te bepalen en de vorige jeugdraad te evalueren.  Mo-
menteel staat de werking van de jeugdraad op een laag pitje bij gebrek aan voldoende ge-
motiveerde leden voor het dagelijks bestuur. 
  
Iedereen kan deelnemen aan de vergaderingen van de jeugdraad, voor zover deze personen 
geen politiek mandaat uitoefenen (uitzondering is de schepen van jeugd, welke wel op de 
jeugdraad aanwezig mag zijn, maar welke geen stemrecht heeft, net als de contactambte-
naar voor jeugd).  De jeugdraad kan adviezen geven over alle zaken, die de jeugd aanbe-
langen.  Hiervoor werd met het gemeentebestuur een afsprakennota uitgewerkt welke u in 
bijlage bij dit plan kan vinden.  Men kan op vraag van het bestuur, maar ook uit eigen initia-
tief een advies uitwerken.  Onderwerpen van adviezen zijn o.a. de gemeentebegroting, sub-
sidiedossiers, het JWBP, …. 
 
De jeugdraad kan ook zelf activiteiten uitwerken.  Zo werden in het verleden al acties gehou-
den rond spelen, ontwikkelingssamenwerking, huisvuil, EHBO, veiligheid in de jeugdlokalen, 
etc.  Verder publiceert de jeugdraad ook een infoblaadje ‘Den Titel’, dat telkens verschijnt als 
er belangrijke zaken te melden zijn, of wanneer de jeugdraad activiteiten organiseert. 

 
De jeugdraad krijgt jaarlijks een budget van 40.000,-BEF uit de gemeentebegroting, waar-
mee zaken kunnen gefinancierd worden (steeds via bestelbon).  Verder kan men uit het sub-
sidiebudget putten voor de financiering van bepaalde projecten (zie reglement).  De contact-
ambtenaar voor jeugd zorgt voor logistieke ondersteuning via het versturen van mailings, het 
verzorgen van drukwerk, de verslaggeving van jeugdraad en dagelijks bestuur, etc. 
 
Er is geen concrete samenwerking met andere adviesraden.  Het is wel de bedoeling dat de 
adviesraden minimum één keer per jaar samenkomen om te overleggen over allerhande 
zaken, maar dit gebeurde in het verleden te onregelmatig. 
 
7.2.2. meningen 
Zoals hierboven reeds aangehaald draait de werking van de jeugdraad momenteel zeker niet 
op volle toeren.  Het contact met het gemeentebestuur, dat meestal via de schepen voor 
jeugd of de jeugdambtenaar verloopt, kan altijd vlotter dan nu het geval is.  Het overleg met 
de andere adviesraden is de laatste twee jaren onbestaande.  Met de jeugdwerkinitiatieven 
is er een redelijke tot goede samenwerking via de vergaderingen van de jeugdraad, waar 
gezamenlijke problemen van deze organisaties kunnen besproken worden. 
 
7.3. communicatie en inspraak 
 
7.3.1. Wat is er? 
Er zijn geen specifieke inspraakinitiatieven naar jeugd in de gemeente, uitgezonderd de 
klassenraden in de secundaire scholen en natuurlijk de jeugdraad.  Deze  focussen zich op 
het beleid van de school en niet op het gemeentelijk jeugdbeleid. 



Gemeentebestuur Nijlen - 46 - JWBP 2002 - 2004 

 
In de drie deelgemeenten staat ook een ideeënbus opgesteld, waar elke burger voorstellen 
of opmerkingen naar het bestuur toe in kan deponeren.  Deze bussen worden beheerd door 
de gemeentesecretaris.  Bij de gemeentesecretaris kan men ook terecht voor inzage in de 
verslagen van de diverse gemeentelijke commissies. 
 
Verder is het gemeentebestuur bezig met de uitwerking van een webstek (www.nijlen.be), 
waarmee het mogelijk moet worden om interactief te gaan werken.  Zo zal er op termijn een 
elektronisch loket worden geïnstalleerd.  Dan kunnen bv. subsidiedossiers via het web wor-
den doorgestuurd, enz. 
 
7.3.2. meningen 
De communicatie van de jeugdwerkinitiatieven met de jeugdambtenaar verloopt redelijk vlot, 
maar is te veel gebaseerd op het vraag/antwoord stramien.  De jeugdambtenaar kan geen 
extra accenten leggen, aangezien de tijd hiervoor ontbreekt.  Dit ervaren sommige jeugdver-
enigingen als een minpunt.   
 
De communicatie van de verenigingen met het bestuur verlopen steeds op schriftelijke wijze, 
hetgeen communicatiestoornissen en nodeloos tijdverlies met zich meebrengt. 
 
De rol van inspraakorgaan van de jeugdraad is nog te weinig bekend bij de jeugd in het al-
gemeen.  Hier zou iets aan moeten gedaan worden.   
 
 
B. VASTSTELLINGEN 
 
De jeugdverenigingen blijven vragen naar goede informatiedragers, die zichtbaar in de ge-
meente staan opgesteld.  Er worden voorbeelden van andere gemeenten aangehaald ter 
illustratie.  Dit is een gegeven dat bij elke voorbereiding van een JWBP terugkomt. 
 
Het aanbod van de bibliotheek wordt gevoelig uitgebreid.  Met vier internetcomputers kan er 
ook voorzien worden in een initiatie internet voor de verenigingen.  Verder moet de commu-
nicatie tussen de jeugd en de jeugdverenigingen en het gemeentebestuur nog versoepelen.  
Dit kan eventueel via de uitbreiding van het contactpunt voor jeugd en een betere bekend-
making van de taken van de jeugdambtenaar en de jeugdraad. 
 
 
C. DOELSTELLINGEN  EN  CONCRETE  ACTIES 
 
Doelstelling 1: uitwerken goed informatiesysteem vo or de verenigingen  
Het is de bedoeling dat de Nijlense verenigingen hun activiteiten op een degelijke manier 
kunnen bekendmaken bij de Nijlense bevolking.  Hiervoor worden volgende zaken voorge-
steld. 
 

- Het uitwerken van een systeem van infoborden aan plaatsen waar veel Nijlense 
mensen verzamelen (kerken, sporthallen, zalen, etc.).  Hier eventueel een aanpla-
kreglement voor uitwerken. 

- Opname van de activiteiten van de verenigingen in de tweemaandelijkse uitgave van 
de gemeentekroniek. 

- Opname van een activiteitenkalender op de gemeentelijke webstek. 
 
Concreet: 
2002: De informatieambtenaar verzamelt de activiteiten van de verenigingen voor de ko-

mende maanden en plaatst deze zowel op de webstek als in de gemeentekroniek.  
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Hiervoor wordt een standaardformulier uitgewerkt, zodat men steeds de nodige gege-
vens kan invullen. 

 De gemeentelijke technische dienst onderzoekt de mogelijkheden voor het plaatsen 
van infoborden op strategische plaatsen, in overleg met de jeugdraad en eventueel 
afgevaardigden van andere raden.  De technische dienst stelt dan een dossier samen 
voor de plaatsing van de infoborden. 

2003: Plaatsing infoborden (kostprijs in jaarplan 2003). 
 Gemeentekroniek en webstek 
2004: evaluatie systeem + eventuele aanpassing. 
 
beoogd resultaat: een beter bekendheid van het jeugdwerkaanbod en van de andere socio-
culturele verenigingen bij de bevolking van onze gemeente. 
 
Doelstelling 2: uitwerken betere samenwerking en ov erleg tussen de culturele raden  
Via het op regelmatige basis organiseren van een overlegvergadering tussen de culturele 
raden (minimum twee maal per jaar) willen we bekomen dat er meer overleg en samenwer-
king komt tussen deze organisaties.  Dit zou in de toekomst moeten leiden tot het gezamen-
lijk organiseren van activiteiten en eventueel gezamenlijk indienen van adviezen over be-
paalde materies.  De jeugdraad zal via het advies op het jaarplan ook onrechtstreeks advies 
uitbrengen op de gemeentebegroting voor jeugd, maar vraagt hierbij om voor goedkeuring 
van de begroting, deze ter kennis te brengen van de vergadering. 
 
Concreet: 
De gemeente organiseert in 2002 een eerste overlegvergadering met de andere culturele 
raden.   Daar wordt dan afgesproken hoe de toekomstige samenwerking er zou kunnen gaan 
uitzien.  Deze samenwerking moet dan een permanent karakter krijgen in de loop van de 
volgende jaren.  Mogelijk kan er in 2003 en 2004 een budget voorzien worden voor de orga-
nisatie van gezamenlijke activiteiten. 
 
beoogd resultaat: een betere en geïntegreerde samenwerking tussen de verschillende so-
cio-culturele sectoren.  Een opleving van het socio-culturele leven in onze gemeente. 
 
Doelstelling 3: Optimaliseren webstek met elektroni sch loket  
Via het creëren van een elektronische loketfunctie kan de webstek bijdragen tot een meer 
open beleid van de gemeente t.o.v. haar inwoners.  Zo kan er bv. een chatbox geopend wor-
den, waar de inwoners hun grieven in kwijt kunnen.  Verder moeten de verschillende regle-
menten voor jeugd op de webstek geplaatst worden (downloadbaar), zodat deze via het loket 
kunnen verstuurd worden.   
 
Concreet: 
De gemeentelijk informatieambtenaar zorgt voor de verdere uitwerking van de webstek.  Een 
firma zorgt voor jet interactieve gedeelte.  In 2002 of 2003 moet dit operationeel zijn.  Verder 
worden in 2002 links met de webstekken van de Nijlense jeugdverenigingen op de gemeen-
telijke webstek geplaatst, alsook de nodige info over de jeugdraad en de verenigingen met 
emailadressen. 
 
beoogd resultaat: bekomen van extra toegang tot het gemeentelijk apparaat, zowel voor 
particulieren als verenigingen + vereenvoudigen aanvragen materiaal en subsidies. 
 
Doelstelling 4: uitbreiding internetaanbod via de b ibliotheek  
Door de aankoop van vier nieuwe internet PC’s zal het gemeentebestuur het aanbod voor de 
gebruikers gevoelig uitbreiden.  Verder zal het internet in de bibliotheek gratis worden. 
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Concreet: 
In 2002 worden nieuwe PC’s aangekocht en geïnstalleerd in de bibliotheek.  Het gebruik van 
het internet zal gratis worden aangeboden.  Verder wordt er de mogelijkheid geboden om 
een initiatie internet te volgen met een personeelslid van de bib.  Dit aanbod wordt vooral 
gericht naar verenigingen en maatschappelijk kwetsbaren, maar ook individuele burgers 
kunnen hier gebruik van maken. 
 
beoogd resultaat: betere bereikbaarheid van het web, ook voor de maatschappelijk kwets-
bare jeugd. 
 
 
Doelstelling 5: personeel  
Een preventiewerker kan ook ingeschakeld worden voor taken als communicatie en informa-
tie, meer bepaald om de communicatie tussen de verschillende actoren rond een drugbeleid 
te optimaliseren. 
 
beoogd resultaat: het uitwerken van een geoptimaliseerd jeugdwerkbeleid, waar ruimte is 
om op nieuwe tendensen in te spelen, zonder dat de vaste werkzaamheden hier in het ge-
drang komen. 
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8.  GEINTEGREERD  JEUGDWERKBELEID  
 
8.1. INTRAGEMEENTELJK 
 
8.1.1. sociaal impulsfonds 
 
8.1.1.1. welzijnsvoorzieningen, die zich ook richten naar kinderen en jongeren 
Buiten het OCMW zijn er in onze gemeente geen andere welzijnsvoorzieningen, die zich 
richten naar kinderen en jongeren.  Via het OCMW is er wel een samenwerking met Kinder-
land in Berlaar en vzw De Stappaert in Lier.  Ook vzw De Klink vangt maatschappelijk ach-
tergestelde jongeren op die doorverwezen werden door het OCMW. 
 
Verder is er ook een regionaal jongerenwelzijnsoverleg, ontstaan bij de Klink, waar ook de 
contactambtenaar voor jeugd en een vertegenwoordiging van het OCMW in zetelen (niet in 
SIF opgenomen, opgericht in 2000). 
 
8.1.1.2. indicatoren rond maatschappelijke achterstelling m.b.t. de jeugd 

- Het aantal kinderen dat wordt geboren in kansarme gezinnen ligt in Nijlen bijna 87 % 
lager dan globaal in het Vlaamse Gewest. 

- Het aantal kinderen van alleenstaanden in vergelijking met het totaal aantal inwoners 
bedraagt in Nijlen 1,02 % (t.o.v. 1,78 % in het Vlaamse Gewest). 

- Het aantal jongeren dat via de bijzondere bijstand ambulante, semi-ambulante of re-
sidentiële zorg ontvangt ligt 50 % lager dan in het Vlaamse Gewest. 

 
8.1.1.3. bestaansminimumtrekkers tot 26 jaar 
 

Aantal  1998 1999 2000 
Totaal 43 32 38 
Aantal – 26 jaar    
 
8.1.1.4. gemiddeld inkomen per inwoner 
 

Plaats/regio  Jaartal 1991  Jaartal 1997  Stijging (abs. + %)  
Vlaamse gewest  327.800,- 420.600,- 92.800,- + 28,28 % 
Provincie Antwe rpen 339.600,- 428.400,- 88.800,- + 26,12 % 
Arr. Mechelen  331.500,- 429.300,- 97.800,- + 29,47 % 
Gemeente Nijlen  294.200,- 375.600,- 81.400,- + 27,66 % 
 
8.1.1.5. kernlijnen van het SIF-beleidsplan m.b.t. kinderen en jongeren 
De hoofddoelstelling is om aan alle jongeren optimaal kansen te bieden op een zinvolle ont-
plooiing van al hun mogelijkheden.  Dit gebeurt door de organisatie van minimum 42 grab-
belpas- en 20 tieneractiviteiten per jaar.  Verder biedt vzw De Klink opvangmogelijkheid aan 
momenteel (cijfers 2000) 17 jongeren tussen 12 en 23 jaar via het project ‘Het Spektakel’.  
Tenslotte worden de jeugdraad en jeugdhuis Kroenkel vermeld met de organisatie van mini-
mum 45 activiteiten per jaar (zonder dat ze hiervoor een trekkingsrecht ontvangen vanuit het 
SIF). 
 
8.1.1.6. overleg 
De jeugdraad en de jeugddienst worden momenteel niet echt betrokken bij de opmaak van 
het SIF-plan. 
 
8.1.1.7. meningen 
Het SIF gaat zijn laatste jaar in.  We weten nog niet hoe het daarna verder geregeld zal wor-
den (vermoedelijk één gezamenlijk fonds).  We moeten ervoor zorgen dat vzw de Klink haar 
ondersteuning blijft behouden en deze mogelijk nog uitbreiden indien hier een noodzaak voor 
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bestaat.  Hier zal vooral het OCMW voor moeten aangesproken worden.  Ook de preventie-
werker, zoals deze in het vorige JWBP stond vermeld, moet mogelijk mede door het OCMW 
worden aangesteld. 
 
8.1.2. Veiligheids- en samenlevingscontract 
In Nijlen is er geen veiligheids- of samenlevingscontract.  Een onderdeel van een eventueel 
op te maken contract kan de opmaak van een drugbeleid zijn.  Dit wordt best uitgewerkt als 
initiatief van de politieraad. 
 
8.1.3. buitenschoolse kinderopvang 
Het jeugdwerk en de jeugddienst zijn geen rechtstreeks betrokken partij in de buitenschoolse 
kinderopvang.  Sommige scholen verzorgen zelf de opvang, terwijl andere deze opvang toe-
vertrouwen aan het gemeentelijk IBO ‘Dolfijn’. 
 
- voor- en naschoolse opvang in de scholen 

Deze gebeurt in volgende scholen:  
 

Naam onderwijsinstelling  Capaciteit  personeel  
Vrije basisschool Kessel-station 28 kinderen 1 onderw. 
Gemeentelijke basisschool Kessel (enkel voor- en middagopvang) 100 kinderen 1 onderw. 
Basisschool van het gemeenschapsonderwijs ‘de Zevensprong’ 100 kinderen 1 onderw. 
Vrije basisschool Zandlaan (enkel vooropvang) 206 kinderen 2 onderw. 

 
- dienst voor opvanggezinnen 

 
Naam initiatief  Capaciteit  personeel  

Dienst opvanggezinnen van de Landelijke Beweging 27 onthaalmoeders 2 fte 
CJGP Opvanggezinnen “Prikkebol” vzw 6 onthaalmoeders Huismoeders 

 
- particuliere opvanggezinnen 

 
Naam initiatief  Capaciteit  personeel  

Hilde Francken ± 5 kinderen Huismoeder 
Conny Roofthooft ± 4 kinderen Huismoeder 

 
- initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 

In Nijlen is het IBO Dolfijn actief met vier vestigingsplaatsen (2 in Nijlen, 1 in Kessel en 1 
in Bevel).  De leeftijd van het doelpubliek is tussen 2,5 en 12 jaar.  Tijdens de vakantie 
wordt de opvang gecentraliseerd in de hoofdpost in Nijlen, waar dan gedurende de dag 
74 kinderen kunnen opgevangen worden.  Gedurende het jaar is dit 58 voor de hoofd-
post, 28 kinderen in Bevel en 21 kinderen in Kessel (geen cijfers van post Zandlaan be-
kend). 
 
Dolfijn is gesloten voor één week tussen kerstmis en nieuwjaar en gedurende drie we-
ken tijdens de zomervakantie.  Het personeel bestaat uit een team van speciaal opgelei-
de begeleidsters (VDAB opleiding) onder leiding van een lokaal begeleider (aantal niet 
medegedeeld). 

 
8.1.4. lokaal cultuurbeleidsplan 
Momenteel is er geen lokaal cultuurbeleidsplan in Nijlen.  Dit is wel komende n.a.v. het nieu-
we decreet op de culturele raden.  Momenteel staat een contactambtenaar in voor het cul-
tuurbeleid van de gemeente Nijlen. 
 
8.1.4.1. overzicht culturele infrastructuur 

- lokalen in gemeenschapscentrum ‘t Dorp (polyvalente zaal, cafetaria en lokalen) in 
gemeentelijk beheer; 



Gemeentebestuur Nijlen - 51 - JWBP 2002 - 2004 

- lokalen in het voormalig rusthuis te Nijlen in gemeentelijk beheer; 
- alle zalen en zaaltjes in de gemeente in privé beheer of van de parochie. 

 
8.1.4.2. overleg 
Het overleg tussen cultuur en jeugd gebeurt via de ambtenaren, die samen op de dienst wel-
zijnszaken werken.  Tussen de jeugdraad en de andere culturele raden moet er normaal 
minimum één keer per jaar een overlegvergadering plaatshebben.  Dit is de laatste jaren 
echter serieus verwaterd, mede te verklaren door de mindere werking van enkele raden tij-
dens de afgelopen drie jaar. 
 
8.1.4.3. kernlijnen 
De kernlijnen van het gemeentelijk cultuurbeleid liggen in het organiseren van de 11-
juliviering, eventuele open monumentendagen en eventueel de 11-novemberherdenking.  
Verder organiseert de cultuurraad nog activiteiten om de samenwerking tussen bepaalde 
groepen socio-culturele verenigingen te bevorderen (bv; concertavond met de Nijlense har-
monies en fanfares).  Voor de volgende jaren staan wel enkele nieuwigheden gepland, nl. 
 

- de uitwerking van een cultuurpas tegen september 2002, waarmee dan kortingen op 
inkomprijzen bij culturele manifestaties kunnen bekomen worden. 

- De oprichting van een programmatie vzw (oprichting 2002, begin werking 2003).  Het 
is de bedoeling om op deze manier meer culturele activiteiten te organiseren in Nij-
len, ook naar de jeugd toe. 

 
8.1.4.4. meningen 
Als de intenties vanuit de cultuurraad uitgewerkt worden, dan kan dit een gevoelige uitbrei-
ding van het aanbod betekenen, hetgeen we enkel maar toejuichen.  Verder kunnen er qua 
infrastructuur extra inspanningen geleverd worden naar de jeugdsector toe.  Een fuif is im-
mers ook een socio-culturele activiteit, en de toegankelijkheid voor fuiven is niet overal even 
groot. 
 
8.1.5. andere beleidssectoren 
 
8.1.5.1. sportdienst en sportraad 
De sport- en jeugddienst overleggen i.v.m. de organisatie van activiteiten voor o.a. grabbel-
pas en tienerwerking.  Verder is er een sportraad, die een beetje op zichzelf werkt en bijna 
geen contact heeft met andere raden.  Er bestaat een subsidiereglement voor de subsidië-
ring van jeugdafdelingen van sportverenigingen (in 2001 750.000,-BEF aan verbonden). 
 
8.1.5.2. andere 
Er zijn gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening en verkeersleefbaarheid.  Deze heb-
ben echter geen contacten met de jeugdsector.  Het gemeentelijk onderwijsnet is goed uit-
gebouwd.  Een lijst van onderwijsinstellingen vindt u op p. 13 van dit JWBP.  Het onderwijs 
staat los van het gemeentelijk jeugdbeleid.  Occasioneel is er samenwerking door het ver-
spreiden van informatie van het jeugdwerk naar de kinderen en jongeren via de scholen. 
 
8.1.5.3. meningen 
Er is zeker een betere samenwerking tussen de sport- en de jeugdsector gewenst, ook en 
vooral rond de organisatie van activiteiten in het kader van de grabbelpas en het aanbod van 
infrastructuur aan jeugdverenigingen. 
 
Rond ruimtelijke ordening en verkeer wil de jeugd ook haar zegje meepraten.  Vooral wan-
neer er plannen zijn om fietspaden of nieuwe speelpleinen aan te leggen, of wanneer er 
speelpleinen worden heringericht, vindt men dat deze plannen tenminste op voorhand voor 
toetsing aan de jeugdraad moeten worden voorgelegd. 
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8.1.6. inspraak 
Via het opvragen van gegevens en een gesprek met de coördinatoren van de verschillende 
sectoren kwamen we tot bovenstaand overzicht.  Het meest concrete resultaat is dat er aan-
zetten gegeven werden tot een betere toekomstige samenwerking. 
 
 
8.2. BOVEN-  EN  INTERGEMEENTELIJK 
 
8.2.1. Wat is er? 
 
vzw de Klink 
In Heist-op-den-Berg werkt vzw De Klink met jongeren uit het impulsgebied (Heist, Nijlen, 
Berlaar en Putte), welke veelal gerekruteerd worden via de lokale OCMW’s.  De werking 
concentreert zich op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar.  Er 
wordt zowel beleidsmatig als via projecten gewerkt.  De belangrijkste doelgroep is echter de 
13 tot 25-jarigen. 
 
De bedoeling is om de structurele maatschappelijke achterstelling te bestrijden en proberen 
terug te dringen.  De projecten (atelierwerking) worden gedurende het hele jaar georgani-
seerd.  Zo zijn er een straattheaterproject (’t Spektakel), een technisch atelier (de Krik), een 
redactieploeg voor een tijdschriftje (SOS De Klink) en sedert de zomer van 2001 de Speel-
bus (meer uitleg als bijlage). 
 
Momenteel zijn er twee vormingswerkers voltijds in dienst.  Er is een freelance artistiek bege-
leider.  Verder stelt het OCMW van Nijlen voor 2 dagen per week een klusjesman (art. 60) ter 
beschikking, terwijl het OCMW van Heist-op-den-Berg een poetsvrouw levert voor een halve 
dag per week. 
 
Via het SIF is er een tegemoetkoming van 500.000,-BEF.  De gemeentes geven elk 50.000,-
BEF voor de betaling en opleiding van de begeleiders van de Speelbus (Nijlen in 2001 via 
projectsubsidie JWBP). 
 
Jeugdpastoraal ’t Verdiep  
Dit is een regionale jongerenwerking, die jongeren bereikt tussen 13 en 25 jaar, welke ge-
middeld twee keer per maand samenkomen.  Het doelpubliek bestaat zowel uit kansarme 
jeugd, studenten als werkende jongeren.  Het Verdiep is een ontmoetingsplaats voor jonge-
ren, dat zich tot doel stelt om: 
 

- open te staan voor alle jongeren (vanaf 15 jaar); 
- jongeren kansen te bieden tot ontmoeting en wederzijds gesprek; 
- vorming en animatie aan te bieden d.m.v. activiteiten ; 
- spel- en informatiemateriaal ter beschikking te stellen van jongeren en hun begelei-

ders; 
- langdurige projecten te organiseren waarin het groepsproces centraal staat; 
- het eigen initiatief van jongeren te stimuleren en te ondersteunen. 

 
’t Verdiep bereikt vooral jongeren uit Nijlen, Berlaar en Lier (± 120 leden en 25 begeleiders, 
waarvan tot 1 oktober 2001 één beroepskracht).  Het jeugdpastoraal wordt momenteel niet 
financieel of materieel ondersteund door de gemeente Nijlen. 
 
Intergemeentelijke samenwerking tienerwerking  
Sedert het najaar van 2001 organiseren de tienerwerkingen van Heist-op-den-Berg, Berlaar 
en Nijlen gezamenlijke uitstappen voor hun doelpubliek.  De deelnemers betalen in de drie 
gemeenten hetzelfde bedrag voor de uitstap.  Het zijn de gemeentebesturen van elke ge-
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meente, die afwisselend het busvervoer verzorgen (Heist 2 keer, Nijlen 2 keer en Berlaar 1 
keer per jaar). 
 
Regionale samenwerking jeugdhuizen  
Vanuit jeugdhuis Kroenkel werd het initiatief genomen om een samenwerking te organiseren 
met ander jeugdhuizen of jeugdhuiswerkingen uit de regio.  Voorlopig blijft dit beperkt tot het 
gezamenlijk organiseren van activiteiten.  Dit kan eventueel later inhoudelijk een uitbreiding 
krijgen.  Dit project zit  nog in een opstartfase, zodat hier nog niet veel meer over kan gezegd 
worden.  Dit wordt door vrijwilligers (bestuursleden) van Kroenkel uitgewerkt.  Hier is verder 
geen ondersteuning van de gemeente en er is geen betaalde werkkracht aanwezig. 
 
8.2.2. Meningen 
We merken hier een gediversifieerd aanbod op, dat vooral de laatste twee jaar werd uitge-
bouwd.  Het aanbod wordt over het algemeen goed geëvalueerd.  Aangezien enkele initiatie-
ven (tienerwerking en jeugdhuizen) nog in de opstartfase zitten, kunnen we hier nog geen 
resultaten van opmaken.  De twee andere instanties worden qua aanbod als goed ervaren.  
De gemeente (en het OCMW) participeren vooral financieel bij de Klink, aangezien zij zelf dit 
aanbod niet kunnen uitwerken.  Zo wordt er ook logistieke en financiële ondersteuning gebo-
den aan de samenwerking rond de tienerwerking.  Het tieneraanbod is verder immers rede-
lijk beperkt in de gemeente en het is niet opportuun om een gelijkaardige werking op poten te 
gaan zetten.  De tienerwerking is toch een gezamenlijk initiatief van jeugdhuis Kroenkel en 
het gemeentelijk contactpunt voor jeugd. 
 
Jeugdpastoraal ’t Verdiep is vragende partij voor een financiële ondersteuning van de ge-
meenten van de regio waarin dit initiatief werkzaam is.  Er zijn ook plannen om terug een 
samenwerking met Voeren aan te knopen.  Verder is Nijlen nog verzusterd met Güssing 
(Oostenrijk).  Mogelijk kunnen met deze twee gemeenten uitwisselingsprojecten opgestart 
worden voor de jeugd.  Het gemeentebestuur kan dan eventueel financiële ondersteuning 
geven voor internationale uitwisselingen tussen jeugdwerkinitiatieven. 
 
8.2.3. Inspraak 
We hebben de verantwoordelijken van de verschillende initiatieven bevraagd omtrent hun 
werking.  Dit gebeurde via gesprekken en voorstelling van het initiatief.  De initiatieven, die in 
een opstartfase zitten,  konden natuurlijk nog niet geëvalueerd worden (jeugdhuizen en tie-
nerwerkingen). 
 
Als belangrijkste resultaten van deze bevragingen kwam naar voor dat er vooral geld en ma-
teriële ondersteuning nodig is om de initiatieven draaiende te houden.  Sommige initiatieven 
vragen ook vooral logistieke ondersteuning.  Hiervoor moet dan wel extra personeel op de 
dienst welzijnszaken ingeschakeld worden voor jeugd. 
 
 
8.3. VASTSTELLINGEN 
 
De initiatieven, die een samenwerking beogen, moeten hiervoor ook de nodige ondersteu-
ning kunnen krijgen, zonder dat dit de huidige ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven 
beïnvloedt.  Om al deze zaken draaiende te houden is er zeker regelmatig overleg nodig, 
hetgeen soms niet zo gemakkelijk is.  Een tweede aandachtspunt is de financiële en logistie-
ke ondersteuning die als zeer belangrijk wordt ervaren.  Om deze logistieke ondersteuning te 
kunnen bieden is er momenteel te weinig personeel voor jeugd beschikbaar.  Mogelijk kan dit 
door een andere dienst gedaan worden.  Indien niet, dan moet er extra personeel ter  be-
schikking gesteld worden. 
 
Verder moet het gemeentebestuur de sector informeren over de acties, die genomen wor-
den, en die een effect kunnen hebben op de leefwereld van de sector. 



Gemeentebestuur Nijlen - 54 - JWBP 2002 - 2004 

8.4. DOELSTELLINGEN  EN  CONCRETE  ACTIES 
 
Doelstelling 1: verbeteren overleg en samenwerking culturele raden  
Om tot een beter geïntegreerd jeugdwerkbeleid te kunnen komen, moet er vooreerst vol-
doende overleg met andere sectoren kunnen plaatsvinden.  Dit is echter zeer belastend voor 
de uitvoerend ambtenaar, die dan ook op deze overlegmomenten aanwezig moet zijn en 
taken zal moeten opnemen in het kader van dit overleg. 
 
Concreet: 
Jaarlijks wordt minimaal twee keer een overlegvergadering belegd met de andere culturele 
raden.  Deze kunnen uitgebreid worden met het Nijlens comité voor ontwikkelingssamenwer-
king en de milieuraad. 
 
beoogd resultaat: een op de noden van elke deelsector afgestemd geïntegreerd socio-
cultureel beleid bekomen.  De inspraak van de verschillende actoren bevorderen. 
 
Doelstelling 2: informatie en adviesvraag bij secto rgebonden initiatieven  
Het gemeentebestuur informeert de betrokken adviesraad i.v.m. initiatieven, die een effect 
kunnen ressorteren op het werkterrein van de sector. 
 
Concreet: 
Wanneer het gemeentebestuur met plannen bezig is rond ruimtelijke ordening en verkeer, 
die een ingreep betekenen op de leefwereld van kinderen en jongeren, brengt het de betrok-
ken adviesraad op de hoogte van deze initiatieven.  Zij zal dit doen door de ontwerpplannen 
voor te leggen aan de adviesraad of door een informatiesessie hierrond te organiseren, 
waarop zij ook de adviesraad zal uitnodigen. 
 
De adviesraad brengt dan een advies over de uitwerking van dit initiatief.  Concreet wordt 
hier gedacht aan de realisatie van fietspaden, het aanbod rond speelruimte (zowel nieuwe 
als af te schaffen speelruimte).  Dit advies moet dan bij het dossier gevoegd worden, alvo-
rens het ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  Het advies is niet bin-
dend, maar het college is verplicht om te motiveren waarom het eventueel niet wordt ge-
volgd. 
 
beoogd resultaat: uitwerking van een inclusief jeugdbeleid, waar voldoende ruimte is voor 
inspraak. 
 
Doelstelling 3: garanderen ondersteuning vzw de Kli nk  
Na het stopzetten van het SIF kan het OCMW waarschijnlijk autonoom beslissen wat men 
met de budgetten gaat doen, die men dan waarschijnlijk vanuit een fonds gaat krijgen voor 
de werking.  We moeten ervoor zorgen dat vzw de Klink minimaal zijn huidige ondersteuning 
kan behouden, en indien hier een noodzaak voor wordt aangetoond, deze ondersteuning 
zelfs moet kunnen uitgebreid worden. 
 
Concreet: 
Het OCMW blijft verder instaan voor de financiële ondersteuning van vzw De Klink.  Indien 
deze ondersteuning wordt stopgezet of verminderd, moet hier een gefundeerde motivatie 
voor gegeven worden.  Als hierdoor de werking van de Klink achteruitgaat, dan moet het 
gemeentebestuur i.s.m. het OCMW hier een oplossing voor voorzien. 
 
beoogd resultaat: bestendiging en eventueel versteviging van de werking van De Klink. 
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9.  RUIMTE  VOOR  DE  JEUGD 
 
Het gemeentebestuur heeft hier de optie genomen om in te spelen op de prioriteit ‘ruimte 
voor de jeugd’.  Daarvoor zal dus ook een apart jeugdruimteplan worden opgesteld in de 
loop van 2002.  Hier zal men waarschijnlijk niet tijdig klaar mee zijn om de trekkingsrechten 
van 2002 al te kunnen krijgen.  Hieronder volgt een overzicht van de punten waar de ge-
meente Nijlen in dit jeugdruimteplan aan wil werken en van de lopende acties in dit kader. 
 
9.1. SPEELRUIMTEBELEID 
 
Uit de ‘Kliksons’ is gebleken dat 52 % van de bevraagden vindt dat er niet genoeg plaats is 
voor jongeren.  23 % van de jongeren speelt effectief in de straat of op pleintjes in de buurt.  
Bijna de helft speelt thuis, hetgeen een indicator kan zijn voor het gebrek aan of het niet 
goed ingericht zijn van het aanbod aan open speelruimte.  De zaken die men specifiek aan-
geeft van waar men speelt of zou willen spelen zijn o.a. een bos, fuifzaal, speelstraat, skate-
park en het sportcentrum. 
 
In het kader van meer ruimte voor de jeugd loopt in de gemeente Nijlen het project ‘groene 
ruimte’ i.s.m. de vzw ADJ.  Momenteel ligt dit een beetje stil, aangezien dit gekoppeld werd 
aan de opmaak van het ruimtelijk structuurplan voor de gemeente Nijlen.  Voor de concreet 
te nemen acties moeten nog ontwerpen en kostenramingen gemaakt worden door de groen-
dienst van de gemeente Nijlen.  Normaal gezien moet het actiedossier voor groene ruimte 
definitief goedgekeurd worden in de loop van 2002. 
 
Nijlen beschikte in 1997 over een 10-tal buurtspeelpleintjes en één grotere speeltuin.  Met 
het KB op de veiligheid en de uitbating van de speeltoestellen groeit er bij de groendienst, 
welke moet instaan voor het onderhoud, de overtuiging om alle buurtspeelpleintjes te ont-
mantelen (alle toestellen weg te halen).  In het jeugdruimteplan zal bekeken worden welke 
omwille van hun ligging (bvb verouderde buurt) kunnen veranderd worden in wijkontmoe-
tingsplaatsen i.p.v. speelpleintjes.  Op andere locaties (nieuwe wijken) kunnen dan nieuwe 
speelpleintjes aangelegd worden in nauw overleg met en met inspraak van de betrokken 
wijkbewoners en de kinderen.  Hiervoor moet een onderzoek opgestart worden. 
 
Momenteel loopt er in de jeugdraad een werkgroep skaters, welke een ontwerp van skate-
park gaan uitwerken, dat in de loop van 2002 zal geplaatst worden.  Hiervoor werd voorlopig 
1.500.000,-BEF op de gemeentebegroting voor 2002 geplaatst.  
 
De kwaliteit van de speelruimte zal beoordeeld worden aan de hand van de richtlijnen uit het 
nieuwe KB op de veiligheid en uitbating van speeltoestellen.  Dit wordt een taak voor de 
groendienst. 
 
Enkele jeugdverenigingen hebben te kennen gegeven dat de beschikbare buitenspeelruimte 
aan hun lokalen soms te klein uitvalt.  De verenigingen kunnen één keer per jaar aanspraak 
maken op een onderhoudsbeurt van de groene ruimte rond hun lokaal.  Dit wordt als te wei-
nig ervaren en men vraagt hiervoor oplossingen. 
 
In het jeugdruimteplan zullen deze punten worden geconcretiseerd. 
 
9.2. FUIVEN 
 
Uit de Kliksons en besprekingen met jeugdverenigingen is gebleken dat er een gebrek is aan 
geschikte fuifinfrastructuur.  Sommige zalen zijn parochiegebonden of er mag van de uitbater 
niet gefuifd worden.  Dit heeft tot gevolg dat er redelijk wat tentenfuiven georganiseerd wor-
den in Nijlen, met de nodige hinder tot gevolg. 
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De jeugdraad heeft met een werkgroep fuiven gedaan gekregen dat de gemeente de zaal 
van het gemeenschapscentrum ’t Dorp (gemeentelijke turnzaal) in Kessel één keer per 
maand ter beschikking stelt voor fuiven.  Het algemeen reglement voor deze zaal wordt in 
december 2001 aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  Dit reglement werd op-
gemaakt door de cultuurraad, met inspraak van de jeugdraad. 
 
De verdere uitwerking van een fuifbeleid zal beschreven worden in het nog op te stellen 
jeugdruimteplan. 
 
9.3. REPETITIERUIMTE 
 
Het jeugdhuis is vragende partij voor de inrichting van een geschikte repetitieruimte voor 
beginnende groepjes.  Verder werd er bij de gemeente geen echte vraag opgevangen wat 
betreft het aanbieden van repetitieruimte.  In het voormalig rusthuis in Nijlen werd een ruimte 
ingericht als repetitieruimte van de Nijlense harmonie en het symfonisch orkest.  Mogelijk 
kunnen hier, mits het maken van de nodige afspraken, beginnende groepjes repeteren op de 
vrije momenten (maandag tot donderdag).  De inrichting van de zaal kan dan eventueel ver-
der verfijnd worden (deurisolatie, elektrische installatie, etc.). 
 
De uiteindelijke nood aan repetitieruimte moet nog verfijnd worden n.a.v. de opmaak van het 
jeugdruimteplan. 
 
9.4. uitwerking jeugdruimteplan (JRP) 

 
In maart 2002 wordt gestart met de opmaak van het JRP.  Dit zal gebeuren i.s.m. de 
jeugdraad, de jeugdraad en eventueel individueel geïnteresseerden.  Verder zal de schepen 
van jeugd en iemand van de gemeentelijke technische dienst zitting hebben in de werkgroep, 
alsook de jeugdambtenaar.  Voor elke deelgebied van het JRP worden specialisten ter zake 
uitgenodigd om te participeren. 

 
De werkgroep staat dan in voor de opmaak van dit JRP, alsook voor de tussentijdse evalua-
tie tijdens de jaren van uitvoering, welke dan minimaal zal lopen van 2003 t.e.m. 2007. 

 
Via de werkgroep zal er constant overleg zijn met de doelgroep.  Verder zal regelmatig ver-
slag worden uitgebracht van de stand van zaken via de gemeentelijke webstek en de ge-
meentekroniek.  Het totale budget wordt bepaald naargelang de opmaak van het JRP vor-
dert.  Minimaal wordt er jaarlijks 24.790,00 euro voorzien voor jeugdruimte.  De goedkeuring 
van het JRP moet indien mogelijk samen met de gemeentebegroting verlopen. 
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10. FINANCIEEL  PROGRAMMA  
 
10.1. Begroting planningsjaar 
 
De Nijlense gemeentebegroting is niet zo opgevat dat je met één oogopslag kan zien welke 
uitgaven er voor jeugd specifiek gedaan worden.  Zo zijn bv. de uitgaven voor personeel ver-
vat in één globaal artikel voor het administratief personeel en is dit niet per dienst verdeeld.  
Voor de monitoren van de grabbelpas is dit wel het geval, voor de coördinatoren (jobstuden-
ten) dan weer niet.  Hieronder volgt een overzicht van de gemeentebegroting in 2001. 
 

Uitgaven met artikelnummer 761  
Artikelnummer + verkl aring  Begr. 2001  Subsidieerbaar?  Verklaring kolom 3  
761.12402: techn. ben. Voor rechtstreeks 
verbruik 

200.000,-BEF 200.000,-BEF Uitgaven grabbelpas (155.000 
uit SIF) 

761.12408: verzekeringen BA, diefstal, … 75.000,-BEF 75.000,-BEF Uitgaven grabbelpas (uit SIF) 
761.12248: vergoeding voor andere pre-
taties 

15.0000,-BEF 150.000,-BEF Betaling monitoren grabbelpas 
(uit SIF) 

761.12302: kantoorbehoeften voor recht-
streeks verbruik 

40.000,-BEF 40.000,-BEF Werkingskosten jeugdraad 

761.12348: andere administratiekosten 15.000,-BEF 0,-BEF Werkingskosten jeugddienst 
761.12408: prestaties van derden, eigen 
aan de functie 

250.000,-BEF 250.000,-BEF Onkostenvergoeding kamp-
vervoer 

761.33202: subs. À inst. T.d.v. gezinnen  1.300.000,-BEF 1.300.000,-BEF Subsidies aan jeugdwerk 
76101.33201: subs. À inst. T.d.v. gezin-
nen – Kesselse jeugdmuziekschool 

50.000,-BEF 50.000,-BEF Subsidie Kesselse JMS 

Totalen:  2.080.000,-BEF 2.065.000,-BEF  
Investeringen  

76101.74451: aankoop speeltuigen 500.000,-BEF 0,-BEF Eigen patrimonium 
76101.72160: aanleg speelterreinen 1.000.000,-BEF 0,-BEF Eigen patrimonium 
Totalen:  1.500.000,-BEF 0,-BEF  

Ontvangsten  
761.46548: andere specifieke subs. Van 
de hogere overheden 

1.300.000,-Bef 0,-BEF Subsidies jeugdwerk – zie 
uitgaven 

761.16101: rechtstr. Prestaties betreffen-
de de functie 

35.000,-BEF 0,-BEF Inkomsten verkoop grabbel- 
en swappas 

Totalen:  1.335.000,-BEF 0,-BEF  

 
UITGAVEN NIET VERBONDEN AAN HET ARTIKELNUMMER 761  

ARTIKELNUMMER + VERKLARING   begr. 2001  
onderhoud groene zones rond jeugdlokalen  

766 : parken en plantsoenen (GU + BU) 1.463.316,- 
421.12703 : olie en brandstoffen vervoermiddelen 1.000.000,- 
421.11101 : wedden en lonen gemeentepersoneel 9.989.408,- 
421.11102 : wedden en lonen gesubsidieerde contractuelen 34.199.558,- 
421.14002 : materialen en benodigdheden voor wegen en waterlopen voor onmiddellijk verbruik 2.000.000,- 
421.14012 : huur- en onderhoudskosten voor materiaal en benodigdheden voor wegen en wa-
terlopen 
 

200.000,- 

onderwijs  
721 kleuteronderwijs + 722 basisonderwijs 62.648.895,- 
721 + 722 BU investeringen kleuter- en basisonderwijs 7.416.500,- 
734 kunstonderwijs + 735 beroeps- en technisch onderwijs 100.379.557 
734 + 735 BU investeringen kunst- en beroeps- en technisch onderwijs 
 

41.959.000,- 

wedde contactambtenaar jeugd (totale bedragen admin istratieve dienst)  
104.11102 : wedden en lonen gesubsidieerde contractuelen 7.765.791,- 
104.11202 : vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 396.972,- 
104.11302 : patronale bijdragen RSZ.PPO gesubs. contractuelen 439.719,- 
104.11701 : premies verzekering arbeidsongevallen 
 

332.167,- 
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bibliotheek  
767 : openbare bibliotheekwerking 11.579.359,- 
767 : BU investeringen openbare bibliotheekwerking 1.125.000,- 

OCMW (buitenschoolse kinderopvang)  
844 : sociale hulp en gezinsvoorziening (kinderopvang- GU) 
844 : sociale hulp en gezinsvoorziening (kinderopvang – BU) 

10.307.608,- 
700.000,- 

sport  
764 : sport en lichaamsontspanning 21.753.033,- 
764 : BU investeringen sport en lichaamsontspanning 21.200.000,- 

ANDERE  INVESTERINGEN 
42105.73160 : verkeersveiligheidswerken 
42106.76160 : fietspad Zwanenstraat/Katerstraat 
87901.71160 : aankoop gronden in uitvoering (groene ruimte) 
76402.71160 : aankoop grond Bevel-Heikant 

2.000.000,- 
10.250.000,- 
1.000.000,- 
2.700.000,- 

 
10.2. beleidsopties 2002-2004 
 
10.2.1. oprichting speelpleinwerking  
In 2002 wordt er onderzocht wat het kostenplaatje van de op te richten speelpleinwerking 
gaat zijn.  In het jaarplan voor 2003 zal dan de geraamde kostprijs vermeld worden.  Nu is er 
dus nog geen budget voorzien in de begroting voor 2002. 
 
10.2.2. uitbreiding uitleendienst voor verenigingen  
Voor 2002 staat hier 8.676 euro (350.000,-BEF) ingeschreven op de gemeentebegroting.  Deze 
wordt vooral gebuikt voor de aanschaf van een video/data projector en eventueel een 
scherm.  Voor de volgende jaren wordt dan telkens 4.958 euro gevraagd (200.000,-BEF). 
 
10.2.3. bestendigen budget grabbelpas  
Voor 2002 is hier in totaal 10.535 euro (424.981,-BEF) voorzien.  Deze cijfers zitten vervat in 
volgende artikels: 761.12248, 761.12402  en 761.12408.  Hiervan werd 8.180,48 euro 
(330.000,-BEF) voorzien in het SIF.  Indien er geen speelpleinwerking komt, dan zal het budget 
voor de grabbelpas uitgebreid worden voor 2003.  Komt de speelpleinwerking er wel, dan 
gaan de huidige budgetten voor grabbelpas over naar deze speelpleinwerking. 
 
10.2.4. bestendigen budget vzw De Klink  
Dit bedrag is niet terug te vinden in de gemeentebegroting, maar wel in deze van het OCMW 
voor een bedrag van 500.000,-BEF of 12.394,67 euro.  Dit staat onder één globaal bedrag 
steun, waar ook o.a. Oikonde een budget van ontvangt.  Met het OCMW moeten afspraken 
gemaakt worden om dit budget, na beëindiging van het SIF, te bestendigen. 
 
10.2.5. herziening subsidiereglement voor jeugd  
In 2002 wordt een nieuw reglement uitgewerkt, dat van kracht wordt op 01/01/2003.  Voorlo-
pig wordt het budget van de 80 % regeling volgens het nu geldende reglement verdeeld.  
Voor 2002 is hier dus een budget van 32.589 euro (1.314.637,-BEF) voorzien.  Als het jeugd-
ruimteplan tijdig klaar is, komt hier  nog een extra budget van 8.147 euro (328.649,-BEF) bij.  
Dit werd voorzien in de begroting, maar zal niet opgebruikt worden als het jeugdruimteplan 
niet tijdig gerealiseerd wordt. 
 
10.2.6. uitbreiding onderhoud groene zones rond jeu gdlokalen  
Hier zal in 2002 onderzocht worden welke alternatieven er kunnen aangeboden worden.  
Dan zal ook een globale kostprijs berekend worden.  Indien haalbaar, zal er in 2003 en 2004 
een budget voorzien worden voor de verdere uitwerking van deze doelstelling.  De budgetten 
worden telkens in het jaarplan voor het desbetreffende jaar vermeld. 
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10.2.7. uitbreiding personeelsbestand voor jeugd  
In 2002 wordt er onderzocht wat er aan personeel moet bij komen om het contactpunt voor 
jeugd volwaardig uit te bouwen tot een jeugddienst (administratie, jeugdconsulent, preventie- 
of straathoekwerker).  In 2002 wordt ook het gemeentelijk personeelsbehoeftenplan aange-
past.  De budgetten worden dan vermeld in het jaarplan voor 2003.  Eventueel kan er tus-
sentijds in 2002 iemand aangesteld worden voor de uitwerking van de grabbelpas en het 
onderzoek naar de op te richten speelpleinwerking.  Dit moet dan van het globale budget 
voor administratief personeel gebeuren (tijdelijk contract voor bv. 8 of 9 maanden – februari 
tot oktober). 
 
10.2.8. uitwerken vrijetijdspas voor maatschappelij k kwetsbare jeugd 
De uitwerking van dit initiatief zal in 2002 onderzocht worden.  Het is de bedoeling dat het 
OCMW hier een budget voor gaat voorzien, zodat dit niet op de gemeentebegroting zicht-
baar wordt.  Als uiteindelijk het gemeentebestuur hier een budget voor moet voorzien, dan 
wordt dit in de desbetreffende jaarplannen vermeld. 
 
10.2.9. versterken samenwerking met vzw De Klink  
Voor de speelbus blijft in 2002 1.240 euro (50.021,-BEF) voorzien via een projectsubsidie.  
Vanaf 2003 wordt dit een nominatieve toelage.  Het bedrag kan eventueel nog wijzigingen 
naargelang de noodwendigheden. 
 
10.2.10. ondersteuning nieuwbouw en renovatie jeugd lokalen  
In 2002 wordt hier nog in voorzien via de infrastructuursubsidie (onderdeel van globaal sub-
sidiereglement).  Vanaf 2003 wordt hier, na wijziging van dit subsidiereglement, een andere 
regeling toegepast, waardoor er een groter budget kan vrijgemaakt worden.  In het jeugd-
ruimteplan wordt hier verder naar verwezen. 
 
10.2.11. uitwerken goed informatiesysteem voor de v erenigingen  
In 2002 wordt het concept bepaald voor de plaatsing en het beheer van gemeentelijke infor-
matiedragers op publieke plaatsen.  De realisatie wordt naar het begrotingsjaar 2003 door-
verwezen.  Het budget komt dan in het jaarplan van 2003. 
 
10.2.12. aanleg skatepark  
Dit gebeurt op initiatief van de jeugdraad en de skaters.  Het bestuur heeft 37.184 euro 
(1.499.999,-BEF) voorzien voor de aanleg van dit skatepark, dat in 2002 moet uitgerust worden. 
 
10.3. begroting 2002, 2003 en 2004  
 

Artikelnummer  
 

2002 2003 2004 Subsidieerbaar volgens decreet  

 
Uitgaven met artikelnummer 761 

 
761.12248 vergoedingen 
voor andere prestaties 

3.718,- e Speelplein-
werking? 

Speelplein-
werking? 

Ja (vergoeding grabbelpasmoni’s) 

761.12302 kantoorbe-
hoeften voor rechtstreeks 
verbruik 

992,- e 992,- e 992,- e Ja (werkingskosten jeugdraad) 

761.12348 andere admi-
nistratiekosten 

372,- e 372,- e 372,- e Neen (werkingskosten contactpunt 
jeugd) 

761.12402 technische 
benodigdheden voor 
rechtstreeks verbruik 

4.958,- e Speelplein-
werking? 

Speelplein-
werking? 

Ja (werkingskosten grabbelpas) 

761.12406 prestzties van 
derden, eigen aan de 
functie 

6.197,- e 6.197,- e 6.197,- e Ja (onkostenvergoeding kampvervoer 
jeugdverenigingen) 

761.12408 1.859,- e Speelplein-
werking ? 

Speelplein-
werking ? 

Ja (verzekering grabbelpas) 
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76101.33202 subsidies 
aan instellingen t.d.v. 
gezinnen 

40.736,- e* Jaarplan Jaarplan Ja (subsidies hogere overheid) – 
indien geen jeugdruimteplan in 2002 
beschikking over 32.589,- e voor 
uitvoering subsidiereglement 

Totalen:  58.832,- e 7.561,- e 7.561,- e  
 

Buitengewone uitgaven met artikelnummer 761 
 

76101.74451 uitrusting 
speelterreinen 

37.184,- e Jaarplan Jaarplan Neen (werken gemeentelijke infra-
structuur – skatepark) 

 
Ontvangsten met artikelnummer 761 

 
761.16101 rechtstreekse 
prestaties betreffende de 
functie 

868,- e Speelplein-
werking ? 

Speelplein-
werking ? 

Inkomsten van verkoop grabbel- en 
swappas 

 
Uitgaven niet gebonden aan artikelnummer 761 

 
76201.33202 subsidies à 
inst. t.d.v. gezinnen – 
Kesselse JMS 

1.239,- e 1.239,- e 1.239,- e Ja (ondersteuning jeugdmuziekate-
lier) 

76402.33202 subsidies à 
inst. t.d.v. gezinnen - 
jeugdverenigingen 

18.592,- e ? ? Neen (subsidies jeugdsport) 

844.  uitgaven buiten-
schoolse kinderopvang 

279.384,- e ? ? neen 

 Wedde contactambtenaar jeugd  (totaal budget administratieve dienst) 
104.11102 wedden en 
lonen ges. contractuelen 

202.382,- e Jaarplan Jaarplan Neen 

104.11202 vakantiegeld 
ges. contractuelen 

10.374,- e Jaarplan Jaarplan Neen 

104.11302 patr. bijdragen 
RSZPPO ges. contr. 

11.596,- e Jaarplan Jaarplan Neen 

104.11502 vergoeding 
verplaatsingskosten van 
en naar werk ges. contr. 

372,- e Jaarplan Jaarplan Neen 

 
Buitengewone uitgaven niet gebonden aan artikelnumm er 761 

 
42102.73160 verkeersvei-
ligheidswerken 

49.579,- e Jaarplan Jaarplan Neen 

42104.76160 fietspad 
Zwanenstraat/Katerstraat 

254.091,- e ? ? Neen 

10401.742.98 aankoop 
van ander bureauma-
teriaal 

8.676,- e Jaarplan jaarplan Ja (uitbreiding uitleendienst voor 
jeugd) 

76401.71160 aankoop 
gronden sportcentrum 

61.973,- e ? ? Neen (mogelijke toekomstige plaat-
sing skatepark) 

76101.72160 aanleg 
gronden omgeving sport-
centrum 

74.368,- e ? ? Neen (mogelijke toekomstige plaat-
sing skatepark) 

76701.74253 aankoop 
informaticamaterieel 

14.874,- e ? ? Neen (aankoop internetcomputers 
bibliotheek) 

84401.72360 aanpas-
singswerken locatie Kes-
sel 

12.395,- e ? ? Neen (werken locatie kinderopvang) 

84401.74198 aankoop 
van ander meubilair 

3.858,- e ? ? Neen (aankoop meubilair kinderop-
vang 
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11.  BIJLAGEN  
 
11.1. advies jeugdraad over het ontwerp JWBP 
 
11.2. advies afdeling Jeugd en Sport over het ontwe rp Jeugdwerkbeleidsplan 
 
11.3. 2e advies jeugdraad over het ontwerp + advies Afdelin g Jeugd en Sport 
 
11.4. samenstelling gemeentelijke adviesraad + besl issing erkenning  
 
11.5. subsidiereglement gemeente Nijlen 
 
11.6. reglement aanvragen materiaal en vervoer 
 
11.7. bevolkingspiramide 
 
11.8. tabel uitbetaalde subsidies 2000 
 
11.9. dossier vzw De Klink 
 
11.10. overzicht data opmaak, adviesverlening en go edkeuring jeugdwerkbeleidsplan 
 
11.11. notulen van de gemeenteraad houdende goedkeu ring van het jeugdwerk-

beleidsplan 2002-2004 


