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Voorwoord 

Beste, 

 
Voor u ligt het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007. Ruim een decennia geleden 
startten we met het invoeren van deze planmatige aanpak. Mede door deze 
aanpak, is er de voorbije 12 jaar heel wat gewijzigd op het vlak van 
jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid. 
 

Zo zijn we stilaan geëvolueerd van jeugdwerkbeleid naar jeugdbeleid zonder 
de specifieke vragen van het jeugdwerk uit het oog te verliezen: uit de 
enquêtes bleek immers de grote appreciatie voor onze gemeentelijke 
logistieke ondersteuning. Ook de resultaten van de voorbije plannen 
waarborgen een grotere professionalisering van de werking door 
kadervormingsubsidies en verruimen de financiële armslag van de verenigingen 
via infrastructuursubsidie, met specifieke aandacht voor de groene ruimte en 
brandveiligheid en projectwerking. 
 

De gemeente profileert zich meer en meer als actieve speler binnen het 
jeugdbeleid: denken we maar aan de succesvolle vakantiewerking Grabbelpas 
en Speelpleinwerking alsook het speelstraat-initiatief uit het vorige JWBP. 
Ook het jeugdhuis met daaraan gekoppeld de tienerwerking kent een 
succesvolle opmars. 
 

De keerzijde van dit succes vertaalt zich in een onaangepaste infrastructuur. 
Dit is bij uitstek de taak van de beleidsverantwoordelijken om een 
langetermijnvisie hieromtrent te ontwikkelen. 
 

Met dit plan trachten we verdere stappen te nemen inzake inspraak en 
adviesverlening.  Zo zullen we jaarlijks bepaalde doelgroepen bevragen, een 
jaarlijks overlegmoment houden met de bevoorrechte getuigen en een 
gestructureerd inspraakproces uitwerken. Het is mijn overtuiging dat enkel 
via een door iedereen gekende en vastgelegde procedure inspraak -en 
informatiemomenten door iedereen gedragen worden. 
 

Tenslotte kijk ik er naar uit om de kruisbestuiving tussen de verschillende 
beleidsdomeinen binnen onze gemeente te bevorderen. De aanstelling van een 
cultuurbeleidscoördinator is alvast een pluspunt. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

Liesbeth Van Bouwel 
Schepen van Jeugd 
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Inleiding 

Een Jeugdwerkbeleidsplan opstellen is niet niks… uiteindelijk moet de inhoud van 
dit plan er voor zorgen dat er aan de noden en behoeften van de Nijlense 
kinderen en jongeren de komende drie jaren voldaan wordt. Dit plan stippelt dan 
ook het jeugd(werk)beleid uit voor de jaren 2005, 2006 en 2007. Een apart 
Jeugdruimteplan moest deze keer niet opgesteld worden maar wel mee 
geïntegreerd worden in het eigenlijke Jeugdwerkbeleidsplan. Op die manier kan 
dan aan de prioriteit jeugdruimte voldaan worden. 
 
Door het oprichten van een Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan, het bevragen van 
kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar, het bevragen van bevoorrechte 
getuigen, verschillende vergaderingen en de medewerking van tal van instanties 
kon de opmaak van dit plan op een vlottere manier verlopen. 
Bovendien zijn we op deze manier heel wat te weten gekomen, rechtstreeks 
vanuit de kinderen en jongeren zelf, over wat die behoeften en noden dan wel 
mogen zijn. Die inspraak is een erg belangrijk gegeven bij het opmaakproces. 
 
De resultaten van de verschillende bevragingen (enquêtes, postkaarten, e-mails, 
rond-de-tafel-gesprekken, klasgesprekken, tekeningen, opstellen, enz.) werden 
uiteraard niet mee opgenomen in dit boek. Dit zou tot een nog dikker werk 
resulteren… 
Wie echter geïnteresseerd is in de resultaten van de bevragingen kan deze 
uiteraard wel inkijken op de jeugddienst. 
 
 
Namens de Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan 2005 – 2007: 
 
Gunther Melis 
Jeugdconsulent 
Jeugddienst Nijlen 
 
 
 
Opmerking: het spreekt uiteraard voor zich dat de stuurgroep Jeugdwerk-
beleidsplan 2005 – 2007 bij alle hoofdstukken de nodige inspraak en 
betrokkenheid gekregen heeft. 
Dit werd niet apart bij elk hoofdstuk nog eens vermeld. 
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9. 

0 Maatschappelijk kader – Gemeente Nijlen 

0.1 Een korte kennismaking met de gemeente 

Nijlen is een gemeente met 20 638 inwoners. Nijlen is sinds 1977 de fusie-
gemeente van Bevel, Kessel en Nijlen. 

0.2 De gemeentelijke beleidsorganen 

0.2.1 De gemeentelijke administratie 

De gemeentelijke administratie gebeurt op één centrale plaats, namelijk in het 
Nijlense gemeentehuis. 
 
Adres: Gemeentehuis Nijlen 
  Kerkstraat 4 
  2560 NIJLEN 
 
Telefoon: 03 410 02 11 
Fax:  03 481 70 48 
 
Internet: http://www.nijlen.be 
 
Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeentesecretaris, Jeff Daems. 

0.2.2 De gemeenteraad 

De gemeenteraad vergadert in principe elke eerste dinsdag van de maand om 
20 uur in het gemeentehuis. 
 
De gemeenteraad bestaat uit 27 leden met de volgende zetelverdeling: 
 
 CD&V: 11 zetels 
 NNU: 7 zetels 
 VLD: 3 zetels 
 Vlaams Blok: 3 zetels 
 SP.A: 2 zetels 
 Groen!: 1 zetel 
 
De coalitie in Nijlen wordt gevormd door CD&V en NNU. De oppositie bestaat uit 
de andere partijen, VLD, Vlaams Blok, SP.A en Groen!. 
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Samenstelling van de gemeenteraad: 
 
CD&V 
Paul Verbeeck  Bouwelsesteenweg 114  2560 NIJLEN 
Marc Engelen  Zandlaan 58    2560 NIJLEN 
Romain Verreydt  Landstraat 49   2560 KESSEL 
Luc Van Looy  Rooiestraat 20   2560 BEVEL 
Geert Verrelst  Molenstraat 69   2560 NIJLEN 
Leo Verelst   Koningin Astridlaan 10  2560 NIJLEN 
Rudy Smets   Stationssteenweg 85  2560 KESSEL 
Paul Laurijssen  Koningsbaan 27   2560 NIJLEN 
Ann Verreth   Torenvenstraat 91   2560 KESSEL 
Sina Van Den Bogaert Woeringenstraat 16/b  2560 NIJLEN 
Lieve Van den Eynde Nijlensesteenweg 51/b  2560 BEVEL 
 
NNU 
Jef Van Assche  Bevel-Dorp 43   2560 BEVEL 
Liesbeth Van Bouwel Grote Steenweg 11   2560 KESSEL 
Gaston Luyten  Breugelhoevestraat 35  2560 NIJLEN 
Linda Aerts   Nonnenstraat 6/d   2560 NIJLEN 
Els Van Weert  J.E. Claeslaan 1   2560 NIJLEN 
Luc Luyten   Energiestraat 1   2560 NIJLEN 
Tom Dillen   Akendoren 20   2560 BEVEL 
 
VLD 
René Van Goubergen Azalealaan 3    2560 NIJLEN 
Paul Milants   Kempensestraat 10  2560 BEVEL 
Bernadette Mariën  Spoorweglei 34   2560 NIJLEN 
 
Vlaams Blok 
Jan Zander   Watertorenstraat 8/a  2560 NIJLEN 
Joris Van Dessel  Molenstraat 92   2560 NIJLEN 
Eduard Van Den Bossche Voetbalstraat 54   2560 NIJLEN 
 
SP.A 
Kurt Keirsmakers  Statiestraat 26/b   2560 NIJLEN 
Marianne Hermsen  Nieuwe Bevelsesteenweg 26 2560 KESSEL 
 
Groen! 
Ferdi Heylen  Terlakenweg 57   2560 KESSEL 
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0.2.3 Het schepencollege 

Het College van Burgemeester en Schepenen bestaat uit zeven leden: de 
Burgemeester en 6 schepenen. Zij vergaderen in principe elke maandagavond in 
de schepenzaal van het gemeentehuis. 

0.2.4 Samenstelling en bevoegdheden van het schepencollege 

Burgemeester 
Paul Verbeeck 
Partij: CD&V 
Bevoegdheden: 

Algemeen beleid, personeel, politie, brandweer, 
wettelijke ambten en burgerlijke stand 

 
Eerste schepen 
Jef Van Assche 
Partij: NNU 
Bevoegdheden: 
Ruimtelijke ordening, huisvesting, 
openbaar groen, begraafplaatsen, 
seniorenbeleid en landelijke omgeving 
 

Tweede schepen 
Marc Engelen 
Partij: CD&V 
Bevoegdheden: 
Onderwijs, sociale zaken, pensioenen, 
gezondheid, markten en kermissen, 
PWA, ambulante handel en toerisme 

 
Derde schepen 
Liesbeth Van Bouwel 
Partij: NNU 
Bevoegdheden: 
Cultuur, jeugd, informatie en 
communicatie, energie en 
ontwikkelingssamenwerking 
 

 
Vierde schepen 
Romain Verreydt 
Partij: CD&V 
Bevoegdheden: 
Openbare werken, arbeidsveiligheid, 
overheidsopdrachten en 
verkeersleefbaarheid 

 
Vijfde schepen 
Luc Van Looy 
Partij: CD&V 
Bevoegdheden: 
Leefmilieu, afvalbeleid, sport, 
beheer openbare gebouwen en 
containerpark 

 
Zesde schepen 
Geert Verrelst 
Partij: CD&V 
Bevoegdheden: 
Financiën en begroting, lokale economie, 
onderhoud openbare wegenissen, 
gezin en kinderopvang en 
emancipatiebeleid 
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0.3 Gegevens i.v.m. het jeugdbeleid 

0.3.1 De Schepen van Jeugd 

Schepen van Jeugd: Liesbeth Van Bouwel 
Contactgegevens:  p/a Kerkstraat 4 
    2560 NIJLEN 
 
  Tel.:  03 411 18 12 
 
  E-mail: VanBouwel_Liesbeth@emc.com 
 

0.3.2 De gemeentelijke jeugddienst 

Contactgegevens:  Jeugddienst Nijlen 
    Kerkstraat 4 
    2560 NIJLEN 
 
  Tel.:  03 410 02 32 
  Fax:  03 481 70 48 
 
  E-mail: jeugddienst@nijlen.be 
 
Jeugdconsulent: Gunther Melis 
 
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 12 uur 
   + woensdag van 13 uur tot 17 uur 
   + donderdag van 17 uur tot 20 uur 
 

0.3.3 De gemeentelijke jeugdraad 

Contactgegevens:  Jeugdraad Nijlen 
    p/a Kerkstraat 4 
    2560 NIJLEN 
 
  Tel.:  03 410 02 32 
  Fax:  03 481 70 48 
 
  E-mail: jeugddienst@nijlen.be 
  Internet: http://www.jeugdraadnijlen.be 
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Samenstelling Jeugdraad Nijlen: 
 

Stuurgroep: 
 
Voorzitter:  Kathleen Dillen 
Secretaris:  Gunther Melis 
Penningmeester: Stein Lenaerts 
 
 
 

Stuurgroepleden: 
Eveline Rosschaert 

 Sean De Vijlder 
 
Schepen: Liesbeth Van Bouwel 
 

Leden: 
 
 
Chiro Bechime: 
  Liesbeth Van den Eynde 
  Lore Verswijfel 
Chiro Jong Leven: 
  Sacha Jennis 
  Tony Nuyts 
vzw De Klink: 
  Jelle de Bruyne 
KAJ Kessel: 
  Willem Peeters 
  Johan Faasen 
Chiro Gust: 
  Koen Van Bael 
  Gijs Verbeke 
KAJ Nijlen: 
  Glen Vivet 
  Benny Wouters 
Chiro Elckerlyc: 
  Liesbeth Celis 
  Annelies Boekaerts 
Chiro Nele: 
  Stefanie Laenen 
  Dominique Van Laeken 
Natuur & Wetenschap: 
  Guido Broeckhoven 
  Bart Claes 
 

 
Kroenkel vzw: 
  Peter Meeusen 
  Andries Gouweloose 
  Els Herremans 
Speelpleinwerking: 
  Bert Breugelmans 
Tienerwerking De Joeng: 
  Kristoff Stoelen 
Chiro Pako-Jo: 
  Hans Wittockx 
Chiro Pako-Me: 
  Hannah Kenens 
  Nele Helsen 
Chiro Bechibeng: 
  Ben Thijs 
  Levi Peeters 
Scouts & Gidsen: 
  Katleen Gorrens 
  Filip Gui 
  Sven Steendam 
Jeugdpastoraal ’t Verdiep: 
  Jan Dams 
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De demografische gegevens 

0.4 De bevolking algemeen 

0.4.1 Aantal inwoners 

Tabel: aantal inwoners en bevolkingsdichtheid 

Aantal inwoners 20 638 inwoners 

Oppervlakte 39,14 km² 

Bevolkingsdichtheid 527 inwoners/km² 

0.4.2 De bevolkingsevolutie 

Twee gegevens bepalen de bevolkingsevolutie binnen onze gemeente: 
 

� het natuurlijke saldo, namelijk het verschil tussen het aantal geboorten en 
het aantal overlijdens 

 
� het migratiesaldo, namelijk het verschil tussen het aantal aankomsten in de 
eigen gemeente en het aantal vertrekkers naar andere gemeenten 

 
Tabel: bevolkingsevolutie op jaarbasis 

 1996 2000 2003 

Aantal geboorten 187 197 209 

Aantal overlijdens 181 185 181 

1. Natuurlijk saldo + 6 + 12 + 28 

Aantal aankomsten 698 672 639 

Aantal vertrekkers 633 669 641 

2. Migratiesaldo + 65 + 3 - 2 

3. Totaal saldo + 71 + 15 + 26 

0.4.3 Inwoners met niet-Belgische nationaliteit 

Tabel: inwoners met een vreemde nationaliteit 
 2000 2003 

Aantal niet-Belgen 164 203 

 
Dit aantal is lichtjes toegenomen de voorbije jaren. 
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0.5 Jeugd 

0.5.1 Jeugd ten opzichte van de totale bevolking 

Onder “jeugd” verstaat men de leeftijdscategorie van 0 tot en met 25 jaar. 
 
Tabel: jeugd ten opzichte van de totale bevolking 

 
Jaar 

Aantal 
inwoners 

 
Percentage 

Totale bevolking 
2000 20 498 100 % 

2003 20 638 100 % 

Jeugd 
2000 5 922 28,89 % 

2003 5 624 27,25 % 

 
Enerzijds merken we bij de totale bevolking een lichte stijging, terwijl we 
anderzijds bij de jeugd een lichte daling kunnen vaststellen. 

0.5.2 Jeugd in leeftijdsgroepen 

Tabel: jeugd onderverdeeld in leeftijdsgroepen 

Leeftijd Jaar Totaal  Percentage 

Totale bevolking 
2000 20 498 100 % 

2003 20 638 100 % 

0 tot 6 jaar 
(1998 – 2003) 

2000 1 471 7,18 % 

2003 1 225 5,94 % 

6 tot 13 jaar 
(1991 – 1997) 

2000 1 432 6,99 % 

2003 1 632 7,91 % 

13 tot 19 jaar 
(1985 – 1990) 

2000 1 373 6,70 % 

2003 1 384 6,70 % 

19 tot 25 jaar 
(1979 – 1984) 

2000 1 646 8,03 % 

2003 1 383 6,70 % 

 
We kunnen een quasi gelijke verdeling terugvinden in alle leeftijdscategorieën. 

0.5.3 Territoriale spreiding van de bevolking 

Nijlen bestaat uit drie verschillende (deel)gemeenten. Elke (deel)gemeente bezit 
haar eigenheid. Nijlen en Bevel hebben nog wel een zekere binding omdat de 
dorpskernen bij elkaar aansluiten. 
Bevel is sneller op Nijlen aangewezen voor heel wat diensten. Kessel daarentegen 
ligt iets meer gescheiden van de andere (deel)gemeenten. 
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Tabel: spreiding van de bevolking (aantal inwoners) 
 2000 Percentage 2003 Percentage 

Totaal 20 498 100 % 20 638 100 % 

Nijlen 11 521 56,21 % 11 594 56,18 % 

Kessel 6 960 33,95 % 7 005 33,94 % 

Bevel 2 017 9,84 % 2 039 9,88 % 

 

0.5.4 Spreiding van de jeugd per deelgemeente en per leeftijdsgroep 

Tabel: spreiding per leeftijdsgroep en per deelgemeente 

 Nijlen Kessel Bevel Totaal 

Leeftijd 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2003 

0 tot 6 jaar 
(1998 – 2003) 

859 682 462 406 150 137 1 225 

Percentage 14,51 % 12,12 % 7,80 % 7,22 % 2,53 % 2,44 % 21,78 % 
6 tot 13 jaar 
(1991 – 1997) 

806 942 496 534 130 156 1 632 

Percentage 13,61 % 16,75 % 8,38 % 9,50 % 2.20 % 2,77 % 29,02 % 
13 tot 19 jaar 
(1985 – 1990) 

734 775 497 487 142 122 1 384 

Percentage 12,39 % 13,78 % 8,39 % 8,66 % 2,40 % 2,17 % 24,61 % 

19 tot 25 jaar 
(1979 – 1984) 

872 731 604 526 170 126 1 383 

Percentage 14,72 % 13,00 % 10,20 % 9,35 % 2,87 % 2,24 % 24,59 % 
 

TOTAAL 3 271 3 130 2 059 1 953 592 541 5 624 

 
Nijlen is duidelijk de grootste deelgemeente qua oppervlakte maar ook qua 
bevolking, en ook hier is de jeugd vanzelfsprekend het hoogst vertegenwoordigd. 
Bevel heeft het kleinste bevolkingsaantal en Kessel schommelt tussen de twee in. 
 
Ook qua verschillende leeftijdscategorieën merken we dat deze een gelijke 
verdeling kennen in de drie deelgemeenten. 
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0.6 Specifieke gegevens en andere voorzieningen die voor het 
jeugdbeleid belangrijk zijn 

0.6.1 Onderwijsinstellingen 

Nijlen telt 9 basisscholen, 2 secundaire scholen, 1 Academie voor Schone 
Kunsten en 1 Academie voor Muziek. Op regelmatige tijdstippen wordt er vanuit 
het gemeentebestuur samengewerkt met de scholen. 
 
Nijlen 
 
A. Basisscholen 
 
Gemeentelijke Basisschool “GO Nijlen – Kerkeblokken” 
Kerkeblokken 7       Tel.: 03 481 86 88 
2560 NIJLEN 
 

E-mail: go.nijlen@pi.be 
Internet: http://members.lycos.nl/gonijlen 
 

Directie: de heer Cis Kegelaers 
 
 
Gemeentelijke Basisschool “GO Nijlen – Klokkenlaan” 
Klokkenlaan 25       Tel.: 03 481 86 70 
2560 NIJLEN 
 

E-mail: go.klokkenlaan@pi.be 
Internet: http://members.lycos.nl/gonijlen 
 

Directie: de heer Eddy Wuyts 
 
 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool “St.-Calasanz-Instituut” 
Nonnenstraat 21       Tel.: 03 481 97 43 
2560 NIJLEN 
 

Bij-afdeling: Broechemsesteenweg 219 – 2560 NIJLEN 
 

E-mail: vrije.basisschool.sint.calasanz@pi.be 
Internet: http://www.basisschool-calasanz.be 
 

Directie: mevrouw Lieve Witvrouwen 
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Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Zandloper” 
Zandlaan 46        Tel.: 03 481 87 67 
2560 NIJLEN 
 

E-mail: vbs.zandlaan.nijlen@pi.be 
 

Directie: mevrouw Annelies Van Gorp 
 
 
Gemeenschapsonderwijs “De Zevensprong” 
Albert Kanaalstraat 31      Tel.: 03 481 82 92 
2560 NIJLEN 
 

E-mail: bs.zevensprong@rago.be 
 

Directie: mevrouw Griet Huybrechts 
 
 
 
B. Secundaire scholen 
 
Gemeentelijk Instituut voor Technisch- en Handelsonderwijs (Githo) 
Gemeentestraat 41      Tel.: 03 481 03 20 
2560 NIJLEN 
 
E-mail: githo.nijlen@pi.be 
Internet: http://www.githonijlen.be 
 
Directie: de heer Freddy De Houwer 
 
 
St.-Calasanz-Instituut 
Nonnenstraat 21       Tel.: 03 410 12 54 
2560 NIJLEN 
 
E-mail: maggy.landuyt@calasanz.be 
Internet: http://www.calasanz.be 
 
Directie: mevrouw Maggy Landuyt 
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C. Kunstonderwijs 
 
Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten 
Tibourstraat 11       Tel.: 03 481 70 11 
2560 NIJLEN 
 
E-mail: acnijlen@skynet.be 
Internet: http://www.nijlen.be 
 
Directie: de heer Wim Verswijvel 
 
 
Academie voor Muziek 
Gasthuisvest 45     Filiaal in Nijlen: 
2500 LIER      Statiestraat 13 – 2560 NIJLEN 
 
Gemeentelijk verantwoordelijke: Annemie Van Tendeloo (tel.: 03 410 02 31) 
 
 
 
Kessel 
 
A. Basisscholen 
 
Gemeentelijke Basisschool “GO! Kessel” 
Kessel-Dorp 42/a       Tel.: 03 480 35 95 
2560 KESSEL 
 

E-mail: go.kessel@pi.be 
 

Directie: de heer Guy Nelissen 
 
 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool “Kessel-Statie” 
Emblemsesteenweg 1/a      Tel.: 03 480 27 44 
2560 KESSEL 
 

E-mail: vbs.kesselstation@pi.be 
 

Directie: de heer Staf Peeters 
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Gemeenschapsonderwijs “Bisterveld” 
Nieuwstraat 26       Tel.: 03 480 20 39 
2560 KESSEL 
 

E-mail: bs.kessel@rago.be 
 

Directie: de heer Rudy Van Puyenbroeck 
 
 
Bevel 
 
A. Basisscholen 
 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Bevel 
Bevel-Dorp 82       Tel.: 03 481 73 82 
2560 BEVEL 
 

E-mail: g.v.b.bevel@skynet.be 
 

Directie: de heer Ben Sneyers 
 
 

0.6.2 Kinderopvang 

A. Particuliere opvanggezinnen 
 
Hilde Francken 
Bovenstraat 35 
2560 NIJLEN 
 

Tel.: 03 411 24 51 

Conny Roofthooft 
Guido Gezellestraat 43 
2560 NIJLEN 
 

Tel.: 03 481 97 04 

Jacqueline Van Looy 
Gebr. Van Raemdonkstr. 6 
2560 NIJLEN 
 

Tel.: 03 481 70 55 
 

- is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
- volledige opvang en/of voor- en naschoolse opvang 

 
 

B. Kinderoppasdienst Gezinsbond 
 
Verantwoordelijke: Greet De Voeght 
    Berkenlaan 10 
    2560 NIJLEN 
 

   Tel.: 03 489 03 33 
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- kan door iedereen aangevraagd worden en is bestemd voor kinderen 

tot 12 jaar 
- er zijn gunstigere tarieven voor bondsleden 
- men kan babysitter worden vanaf 16 jaar 

 
 

C. Onthaalmoeders 
 
Dienst Opvanggezinnen van de Landelijke Beweging 
Contactpersoon: E. Janssens 
   Lispersteenweg 278 
   2500 LIER 
 

  Tel.: 03 488 30 89 
 
CJGP SVV Opvanggezinnen “Prikkebol” vzw 
Contactpersoon: Nancy Vertommen 
   Muntstraat 3 
   2800 MECHELEN 
 

  Tel.: 015 20 02 24 
 
Beide organisaties beschikken over verschillende onthaalmoeders in Nijlen, 
Kessel en Bevel. 
 

- is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
- volledige opvang en/of voor- en naschoolse opvang 
- betaling: afhankelijk van het inkomen 

 
 

D. Initiatief Buitenschoolse Opvang “De Dolfijn” 
 
Contactpersoon: Myriam Lanens 
   Statiestraat 13 
   2560 NIJLEN 
 

  Tel.: 03 411 14 48 
Locaties: 

Dolfijn 
Statiestraat 13 
2560 NIJLEN 

Tel.: 03 411 14 48 

Dolfijn 
Schoolstraat 1 
2560 BEVEL 

Tel.: 03 481 76 32 

Dolfijn 
Berlaarsesteenweg 2 

2560 KESSEL 
Tel.: 03 480 75 51 

Dolfijn 
Klokkenlaan 25 
2560 NIJLEN 

/ 
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- is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
- tijdens schooldagen wordt er voor- en naschoolse opvang 

aangeboden 
- tijdens vakanties wordt er doorlopend opvang aangeboden vanaf 

7 uur tot 18 uur 
- Dolfijn is tussen Kerstmis en Nieuwjaar één week gesloten en 

tijdens de zomervakantie drie weken 
- de ouderbijdrage bestaat uit vastgelegde bedragen 

 
Dolfijn beschikt over een team van speciaal opgeleide begeleid(st)ers (VDAB-
opleiding), onder leiding van een lokaal coördinator. 
 
 

E. Kinderkribbe 
 
Contactgegevens: Kinderkribbe “Janneke Maan” 
   Stationssteenweg 260 
   2560 KESSEL 
 

  Tel.: 03 488 02 02 
 
 

0.6.3 Welzijnsvoorzieningen 

OCMW Nijlen 
Kessel-Dorp 54 
2560 KESSEL 
 

Tel.: 03 491 84 10 
Fax: 03 489 16 24 
 

Internet: http://www.nijlen.be 
 
� sociale dienst, kandidaat-vluchtelingen, rusthuizen, mantelzorgtoelage, warme 
maaltijden, minder mobielen centrale, zorgverzekering, budgetteringen, 
poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp en juridische dienst. 
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vzw De Klink 
Noordstraat 25, bus 2 
2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
 

Tel.: 015 24 29 72 
Fax: 015 24 58 33 
 

E-mail: klink@vt4.net 
Internet: http://www.deklink.wdj.be 
 
Vzw De Klink is een vormingsorganisatie die zinvolle vrijetijdsprojecten 
organiseert voor maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Heist-op-den-Berg, 
Nijlen, Putte en Berlaar. Meer informatie over vzw De Klink vindt u in het derde 
hoofdstuk van dit Jeugdwerkbeleidsplan en in de bijlages. 
 

0.6.4 Sportvoorzieningen 

A. Gemeentelijke voorzieningen 
 
Gemeentelijke Sporthal en Zwembad 
Gemeentestraat 36/a 
2560 NIJLEN 
 
Tel.: 03 410 02 40 
 

Verantwoordelijke: sportfunctionaris Lut Crauwels 
 
De sporthal en het zwembad zijn gelegen in het centrum van Nijlen. Jeugd- en 
sportverenigingen kunnen de sporthal huren aan een verminderd tarief. Voor 
gebruik van het gemeentelijk zwembad worden de normale tarieven gehanteerd. 
Groepen kunnen eveneens genieten van een verminderd tarief. 
 
 
Sporthal “De Putting” 
Grote Puttingbaan 8/a 
2560 KESSEL 
 
Tel.: 03 488 80 23 
 

Verantwoordelijke: Marcel Roofthooft 
 
De sporthal is vlakbij het centrum van Kessel gelegen. 
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B. Jeugdafdelingen van sportverenigingen 

 
De gemeente Nijlen beschikt over 46 sportverenigingen die een aparte 
jeugdafdeling hebben waar kinderen en/of jongeren terecht kunnen. Een 
opsomming van deze sportverenigingen kan in de bijlagen gevonden worden. 
 

C. Initiatieven vanuit de gemeentelijke sportdienst 
 
De gemeentelijke sportdienst organiseert een aantal initiatieven, waaraan ook de 
jeugd kan deelnemen: 
 

- Jogging “Start to Run” 
- Turbozwemmen en watergewenning 
- Vlaamse Zwemweek en zwemnacht 

 
Bovendien organiseert de sportdienst in samenwerking met de Sportregio 
Kempen ook enkele activiteiten: 
 

- Diverse initiaties in sporttakken 
- Deelname aan Zap-Avontuur en Sportkriebels 
- Sportvakantieweken tijdens de zomervakantie 
- Kleutersportdagen 
- Sportactiviteiten in samenwerking met de Jeugddienst 
- Vlaamse Scholenveldloop 
- Zweminstuiven 
- Sportdagen (4 dagen) voor tieners tijdens de zomervakantie 
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0.6.5 Sociaal-culturele voorzieningen 

A. Gemeentelijke bibliotheek 
 
De beschikbare infrastructuur: 

• Hoofdbibliotheek – Kerkstraat 3 – 2560 NIJLEN 
Tel.: 03 410 02 35 
 

E-mail: nijlen@bibliotheek.be 
Bibliothecaris: mevrouw Hilde Van der Donck 

 

• Uitleenpost Kessel – Berlaarsesteenweg 2 – 2560 KESSEL 
Tel.: 03 480 75 51 

 

• Uitleenpost Bevel – Bevel-Dorp 93 – 2560 BEVEL 
Tel.: 03 481 80 93 

 
Activiteiten: 

- Uitleningen in klasverband 
- Vertellingen, voordrachten, enz. 
- Jeugdboekenweek 
- De gewone uitleningen 
- De week van bibliotheek 
- Internet – gratis gebruik naar de inwoners toe 

 
B. Gemeenschapscentra 

 
Gemeenschapscentrum ’t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2      Tel.: 03 480 75 51 
2560 KESSEL 
 

Verantwoordelijke: de heer Marcel Roofthooft 
 
 
Gemeenschapscentrum ’t Gesticht 
Statiestraat 13 
2560 NIJLEN 
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1 Jeugdwerk ondersteunen 

1.1 Feiten en meningen 

1.1.1 Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven 

Jeugdbewegingen 
 
Chiro Bechibeng – Netepad z/n – 2560 Bevel 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: jongens van 6-18 jaar 
Website: http://www.chirobevel.be 
E-mail: info@chirobevel.be 
Aantal leiding: 8 
Contactpersoon: Stijn Verelst – Bevelsesteenweg 197 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 60 52 of 0474 36 41 27 
 e-mail: stino@chirobevel.be 
 
 
Chiro Bechime – Netepad z/n – 2560 Bevel 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: meisjes van 6-18 jaar 
Website: http://www.chirobevel.be 
E-mail: info@chirobevel.be 
Aantal leiding: 10 
Contactpersoon: Veronique De Winter – Bevelsesteenweg 187 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 77 26 of 0473 84 30 33 
 e-mail: veronique@chirobevel.be 
 
 
Chiro Jong Leven – Rector de Ramstraat z/n – 2560 Nijlen 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: jongens van 6-18 jaar 
Website: http://www.chirojongleven.be 
E-mail: leiding@chirojongleven.be 
Aantal leiding: 10 
Contactpersoon Stijn Vercammen – Watertorenstraat 41 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 98 85 of 0496 49 57 15 
 e-mail: stijnvercammen@chirojongleven.be 
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Chiro Elckerlyc – Kerkeblokken 3 – 2560 Nijlen 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: meisjes van 6-18 jaar 
Website: http://www.chiro-elckerlyc.be 
E-mail: / 
Aantal leiding: 12 
Contactpersoon: Liesbeth Celis – Kapellebaan 58 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 97 37 
 e-mail: liesbethcelis@msn.com 
 
 
Chiro Gust – Heidestraat 15/a – 2560 Kessel 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: jongens van 6-18 jaar 
Website: http://www.chirogust.be 
E-mail: chirogust@hotmail.com 
Aantal leiding: 14 
Contactpersoon: Jurgen De Loose – St.-Lambertusstraat 26/1A – 2560 Kessel 
 Tel.: 0494 76 53 81 
 e-mail: de_loose_jurgen@hotmail.com 
 
 
Chiro Nele – Grote Puttingbaan 8 bus 6 – 2560 Kessel 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: meisjes van 6-18 jaar 
Website: http://www.users.skynet.be/chironele 
E-mail: chironele@hotmail.com 
Aantal leiding: 10 
Contactpersoon: Carrie Verelst – Oude Bevelsesteenweg 24 – 2560 Kessel 
 Tel.: 03 480 68 13 
 e-mail: verelst_carrie@hotmail.com 
 
 
Chiro Pako-Jo – Zandlaan 44/a – 2560 Nijlen 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: jongens van 6-18 jaar 
Website: http://www.chiropako.be 
E-mail: ChiroPako@pandora.be 
Aantal leiding: 18 
Contactpersoon: Maarten Fransen – Gebr. V. Raemdonckstraat 5 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 841 75 95 of 0496 83 82 36 
 e-mail: fritsfransen@yahoo.com 
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Chiro Pako-Me – Zandlaan 44/a – 2560 Nijlen 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: meisjes van 6-18 jaar 
Website: http://www.chiropako.be 
E-mail:  / 
Aantal leiding: 12 
Contactpersoon: Tine Celis – Kapellebaan 58 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 97 37 
 e-mail: trinettecelis@hotmail.com 
 
 
Scouts & Gidsen Sparlekijn - Broechemsesteenweg 219/a – 2560 Nijlen 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 17 uur 
Doelgroep: meisjes en jongens van 6-18 jaar 
Website: http://www.scoutsnijlen.be 
E-mail:  / 
Aantal leiding: 26 
Contactpersoon: Sven Steendam – Drijkoningenstraat 11 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 85 87 
 e-mail: svensteendam@pi.be 
 
 
Jongerenbewegingen 
 
KAJ Kessel – p/a Parochiezaal Kessel-Station – Torenvenstraat 5 – 2560 Kessel 
Tijdstip: zondag van 14 uur tot 18 uur 
Doelgroep: meisjes en jongens van 14-18 jaar 
Aantal leiding: 4 
Contactpersoon: Willem Peeters – Marnixdreef 35 – 2500 LIER 
 Tel.: 03 480 89 26 
 
 
KAJ Nijlen p/a Gildenzaal – Gemeentestraat 24 – 2560 Nijlen 
Tijdstip: vrijdag van 20 uur tot 24 uur 
Doelgroep: meisjes en jongens van 14-18 jaar 
Aantal leiding: 5 
Contactpersoon: Serge Dielens – Guido Gezellestraat 43 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 97 04 of 0495 94 32 70 
 e-mail: sergedielensback@hotmail.com 
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Tienerwerking De Joeng – Statiestraat 13 – 2560 Nijlen 
Tijdstip: tijdens weekends en schoolvakanties 
Doelgroep: meisjes en jongens van 12-16 jaar 
Website: http://www.kroenkel.be 
E-mail: dejoeng@kroenkel.be 
Aantal leiding: 13 
Contactpersoon: Rob Henderickx – Berlaarsesteenweg 43 – 2560 Kessel 
 Tel.: 03 480 51 29 of 0495 67 93 15 
 e-mail: rob192@hotmail.com 
 
 
Jeugd Rode Kruis – Statiestraat 13 – 2560 Nijlen 
Tijdstip:  tijdens weekends 
Doelgroep:  meisjes en jongens van 9-25 jaar 
Aantal leiding: 4 
Contactpersoon: Peggy Kerkhofs – Molenbos 9 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 0498 41 61 53 
 
 
 
Jeugdhuizen 
 
Jeugdhuis Kroenkel – Statiestraat 13 – 2560 Nijlen 
Telefoon: 03 411 19 88 
Tijdstip: vrijdag van 19.30 uur tot 2 uur 
 zaterdag van 19.30 uur tot 2 uur 
 + tijdens vakanties op woensdagavond 
Doelgroep: meisjes en jongens vanaf 16 jaar 
Website: http://www.kroenkel.be 
E-mail: info@kroenkel.be 
Contactpersoon: Frederik Van Tendeloo – Heuvelstraat 15 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 481 67 05 of 0472 26 74 82 
 e-mail: frederikvt@hotmail.com 
 
 
Jeugdmuziekateliers 
 
Kesselse Jeugdmuziekschool – p/a Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
Doelgroep:  meisjes en jongens vanaf 8 jaar 
Contactpersoon: Annemie Van Tendeloo – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 410 02 31 
 e-mail: annemie.van.tendeloo@nijlen.be 
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Gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 
 
Grabbelpas – p/a Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
Tijdstip: tijdens de schoolvakanties 
Doelgroep: meisjes en jongens van 6-12 jaar 
Website: http://www.nijlen.be 
E-mail: jeugddienst@nijlen.be 
Aantal monitoren: 35 
Contactpersoon: Gunther Melis – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 410 02 32 
 e-mail: jeugddienst@nijlen.be 
 
 
Speelpleinwerking – p/a Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
Tijdstip: tijdens de zomervakantie gedurende 3 weken 
Doelgroep: meisjes en jongens van 6-12 jaar 
Website: http://www.nijlen.be 
E-mail: jeugddienst@nijlen.be 
Aantal monitoren: 24 
Contactpersoon: Gunther Melis – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
 Tel.: 03 410 02 32 
 e-mail: jeugddienst@nijlen.be 
 
 
Tienerwerking De Joeng krijgt vanuit de gemeentelijke jeugddienst alle 
administratieve en beleidsmatige ondersteuning. 
 
 
Grensoverschreidende of intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 
 
vzw De Klink – Noordstraat 25 bus 2 – 2220 Heist-op-den Berg 
Tel.: 015 24 29 72 
Fax: 015 24 58 33 
Website: http://www.deklink.wdj.be 
E-mail: klink@vt4.net 
Contactpersonen: Jelle De Bruyne en Sara Steel 
 
Werking voor maatschappelijk kwetsbare jeugd, met vertegenwoordiging uit 
Heist-op-den-Berg, Nijlen, Putte en Berlaar. 
 
In de bijlages kan een uitgebreide tekst over de werking gevonden worden. 
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Jeugdpastoraal ’t Verdiep – Kapucijnenvest 14 – 2500 Lier 
Tel.: 03 489 01 91 
E-mail: verdiep@skynet.be 
Contactpersoon: Jan Dams (jeugdpastor) – tel.: 0476 51 02 16 
 
Jeugdpastorale werking met jongeren uit de regio Lier, Berlaar, Nijlen geleid en 
ondersteund door de jeugdpastor van Lier en een pastoraal team. 
 
 
Natuur & Wetenschap vzw – Baalsebaan 287 – 3128 Baal 
Tijdstip: tijdens weekends en schoolvakanties 
Doelgroep: meisjes en jongens van 10-16 jaar 
Website: http://www.new.be.tf 
E-mail: newsec@skynet.be 
Contactpersonen: Nijlen: Bart Claes – Zuid-Australiëlaan 39 – 2500 Lier 
 Tel.: 03 488 50 18 
 Kessel: Guido Broeckhoven – Stenen Molen 3 – 2560 Kessel 
 Tel.: 03 489 04 82 
 
De afdelingen van Natuur & Wetenschap Nijlen en Kessel organiseren zelf 
activiteiten, maar meestal zijn deze activiteiten in samenwerking met afdelingen 
uit andere gemeenten of in samenwerking met de nationale afdeling. 
 
 
Het aanbod aan jeugdwerkinitiatieven in Nijlen, Kessel en Bevel wordt als 
voldoende beschouwd. Elk jeugdwerkinitiatief beschikt eveneens over voldoende 
leiding om de werking mee in goede banen te laten lopen. Kinderen en jongeren 
kunnen een keuze maken uit verschillende jeugdverenigingen, jongeren-
bewegingen en andere initiatieven. Eén jeugdhuis voor de ganse gemeente blijkt 
ook voldoende te zijn. Het jeugdhuis heeft leden uit de drie deelgemeenten. 

1.1.2 Vernieuwende jeugdprojecten 

In de wijk Tweebunder in Kessel wordt een buurtproject uitgewerkt door een 
gemeentelijke stuurgroep en vzw De Klink. 
 
In deze gemeentelijke stuurgroep zetelen de burgemeester, enkele schepenen, 
de wijkagent, de korpschef van de lokale politie, de coördinator van de 
buitenschoolse kinderopvang, de jeugdconsulent, een afgevaardigde van de 
sociale huisvestingsmaatschappij, iemand van vzw De Klink en een sociaal 
assistente van het OCMW. 
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Tijdens de zomervakantie van 2004 vond een projectweek plaats en hiermee 
wilde men de kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar aanspreken via verschillende 
workshops (graffiti, dj-en en recreatieve voetbal). Dit project werd in 2004 
ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. 
 

1.1.3 Gemeentelijke ondersteuning 

Financiële ondersteuning aan jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdhuizen en 
jeugdmuziekateliers 
 

Het gemeentebestuur verdeelt het volledige bedrag, dat zij ontvangen als 
subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap, over de erkende Nijlense 
jeugdverenigingen. Voor de verdeling werd een subsidiereglement opgesteld. Dit 
subsidiereglement kan men op de jeugddienst bekomen. 
 
De plaatselijke jeugdwerkinitiatieven kunnen jaarlijks rekenen op: 
(begroting: art. 761/332/02 – bedrag van € 33 000) 
 

- jaarsubsidies   (6 % van het totaalbedrag) 
- kampsubsidies   (20 % van het totaalbedrag) 
- infrastructuursubsidies  (30 % van het totaalbedrag) 
- projectsubsidies   (35 % van het totaalbedrag) 
- kadervormingsubsidies  (9 % van het totaalbedrag) 
- bijkomende werkingstoelage (overschotregeling) 

 
Hiervoor dienen telkens aanvraagformulieren binnengebracht te worden bij de 
jeugddienst, met de nodige bewijsmaterialen. 
 
De extra middelen die beschikbaar waren, door het indienen van een 
Jeugdruimteplan, werden aangewend als subsidies voor het onderhoud van de 
groene ruimtes en als brandveiligheidsubsidies voor de jeugdwerkinitiatieven. 
 
Tot slot voorziet het gemeentebestuur een extra bedrag (art. 761/124/06) in de 
begroting als een onkostenvergoeding voor het kampvervoer van de jeugdwerk-
initiatieven. 
 
Financiële ondersteuning aan grensoverschrijdende of intergemeentelijke 
jeugdwerkinitiatieven 
 

Begeleiders van Jeugdpastoraal ’t Verdiep en van Natuur & Wetenschap, die 
woonachtig zijn in de gemeente Nijlen, kunnen kadervormingssubsidies 
aanvragen. 
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Vzw De Klink krijgt vanuit het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur 
financiële ondersteuning voor hun werking. Bijkomend wordt er jaarlijks een 
projectsubsidie (€ 1 239,47) voorzien voor de uitbouw van de Speelbus tijdens 
de zomervakantie (vergoeding van de monitoren). 
 
 
Financiële ondersteuning aan gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 
 

Voor de uitwerking van de Grabbelpas en de Speelpleinwerking voorziet de 
gemeente jaarlijks in de begroting een aantal budgetten: 
 
art. 761/122/48 “Vergoeding voor andere prestaties” 
art. 761/124/02 “Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik” 
art. 761/124/08 “Verzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid” 
 
Naargelang de periode en de uitwerking van deze initiatieven kan er meer of 
minder geld voorzien worden. Bij de opmaak van de begroting wordt dit nagegaan. 
 
Bovendien kan er nog gebruik gemaakt worden van de algemene werkingskosten 
van de gemeente voor o.a. de verzending van briefwisseling, kopiekosten, enz. 
 
Financiële ondersteuning aan de jeugdraad 
 

Jaarlijks wordt er in de begroting (art. 761/123/02) een budget voorzien voor 
de werkingskosten van de jeugdraad. Jaarlijks wordt nagegaan of dit budget 
voldoende is bij de opmaak van de begroting. 
 
Materiële ondersteuning 
 

Alle Nijlense verenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke 
uitleendienst (cultuurdienst). Allerhande feestmaterialen zoals podia, nadars, 
feestvlaggen en masten, schragen, tentoonstellingspanelen, enz. zijn ter 
beschikking. Deze worden door de gemeentediensten ter plaatse gebracht. Het 
materiaal moet tijdig aangevraagd worden (best 2 maanden op voorhand). 
 
De jeugddienst voorziet eveneens een uitleendienst voor spel- en sportmateriaal 
(divers materiaal zoals parachute, hockeysticks, kegels, enz.), allerhande boeken 
(over knutselen, spelen, sporten, pesten, tochten, enz.) en infomateriaal en 
enkele educatieve cd-roms (over seksualiteit en over drugs). Enkel 
jeugdverenigingen kunnen deze materialen uitlenen. Dit is een gratis 
dienstverlening (er dient enkel een waarborg betaald te worden). 
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Tot slot kunnen alle Nijlense verenigingen gratis een video-dataprojector 
uitlenen bij de gemeentelijke jeugddienst. Er dient wel een waarborg betaald 
worden en eventuele schade dient vergoed te worden. De reservatie moet vooraf 
in orde gebracht worden bij de jeugddienst. 
 
Voor elk van deze uitleendiensten werd een gebruikersreglement opgemaakt dat 
duidelijk en vlot verstaanbaar is. Deze werden door de jeugdraad goedgekeurd. 
De nodige aanvraagformulieren voor het sport- en spelmateriaal, boeken en de 
audiovisuele apparatuur kunnen bekomen worden bij de jeugddienst. Voor de 
feestmaterialen kan men bij de cultuurdienst terecht. Ook op het e-loket van de 
gemeentelijke website kunnen de nodige documenten gevonden worden. De 
jeugdwerkinitiatieven zijn tevreden over het aanbod maar het up-to-date houden 
van deze dienstverlening is uiteraard nodig en uitbreiding kan eveneens op 
bepaalde tijdstippen wenselijk zijn. 
 
Ondersteuning bij de promotie van activiteiten 
 

Nijlense verenigingen kunnen affiches van hun activiteiten binnenbrengen op het 
gemeentehuis. Twee maal per maand gaat een plakploeg van de gemeente alle 
plakzuilen (9 stuks) die her en der in de gemeente geplaatst zijn, beplakken. 
 
Bovendien kunnen verenigingen gratis hun activiteiten plaatsen op de 
gemeentelijke website (http://www.nijlen.be), in de activiteitenkalender van het 
gemeentelijk informatieblad en in Kontakt (een weekblaadje). 
 
Informatie 
 

In elke uitgave van het gemeentelijk informatieblad “De Gemeentekroniek” zijn 
een aantal pagina’s voorbehouden voor de jeugd (jeugddienst, jeugdraad en 
jeugdverenigingen). 
 
Bijkomend kan elke jeugdvereniging een infofiche plaatsen op de gemeentelijke 
website met meer informatie over hun vereniging. 
 
Ondersteuning vanuit de jeugddienst 
 

Alle verenigingen kunnen rekenen op een beperkte logistieke ondersteuning 
vanuit de gemeentelijke jeugddienst. Bovendien staat de jeugdconsulent de 
verenigingen bij indien nodig. Tot slot worden alle verenigingen op regelmatige 
tijdstippen door de jeugddienst geïnformeerd over allerhande initiatieven en 
nuttige achtergrondinformatie. Dit wordt allemaal positief en voldoende 
bevonden. 
 



Gemeente Nijlen  JeugdWerkBeleidsPlan 2005 – 2007 
 

 

35. 

1.1.4 Inspraak 

Alle jeugdwerkinitiatieven kregen een enquête bezorgd. In de enquête werd 
gepeild naar de meningen van de volledige leidingsploeg (actieve leiding en 
volwassen begeleiders). De enquête was bovendien een aanzet tot een actief 
rond-de-tafel-gesprek dat door JEMP vzw gemodereerd werd. Op dit gesprek 
werden alle hoofdverantwoordelijken van het jeugdwerk uitgenodigd. 
Ook de bevoorrechte getuigen konden hun zegje doen via een rond-de-tafel-
gesprek. 
Leerlingen van de lagere school mochten tijdens de klasgesprekken vertellen wat 
ze positief vonden aan hun jeugdbeweging. Tieners kregen via De Kliksons de 
kans om hun mening te geven. Tot slot hadden (en hebben) de jeugdraadsleden 
ook de mogelijkheid om via de algemene vergaderingen hun meningen en 
opmerkingen te vertolken. 
 

1.2 Vaststellingen 

De bestaande subsidies worden door de jeugdwerkinitiatieven enorm 
geapprecieerd en worden ook als noodzakelijk beschouwd voor hun werking. 
Vooral de ondersteuning naar de jeugdinfrastructuur toe is erg belangrijk voor 
de verenigingen; en mag steeds uitgebreider. 
 
De jeugdwerkinitiatieven vragen meer aandacht voor socialere tarieven voor hun 
werking: goedkoper gebruik van zwembad en sporthal, goedkoper huurtarief van 
zaal ’t Dorp, goedkopere huisvuilzakken en energie. 
 
De uitleendienst wordt regelmatig door de jeugdwerkinitiatieven gebruikt en het 
is belangrijk om deze up-to-date te houden en aan te vullen naargelang de 
behoeften van de gebruikers. 
 
De ondersteuning vanuit de jeugddienst wordt positief bevonden vanuit de 
jeugdwerkinitiatieven. Toch wordt er duidelijk opgemerkt dat bijkomend 
personeel (administratieve ondersteuning) echt wel nodig is op de jeugddienst. 
 
De leiders/leidsters/monitoren/bestuursleden zijn weinig op de hoogte van 
allerlei bestaande reglementeringen. Zij ondervinden ook praktische 
moeilijkheden bij het invullen van diverse formulieren voor bijvoorbeeld fuiven 
te geven, bepaalde subsidies, enz. Het is niet altijd evident om gekregen 
informatie zelf volledig door te nemen en op te volgen door een volledige 
leidingsploeg. 
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De tevredenheid over de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven is positief. Toch is 
er momenteel geen enkel aanbod vanuit de jeugddienst naar kleuters toe en 
wordt er tijdens andere schoolvakanties (buiten de zomervakantie) weinig 
georganiseerd. Dit zou stelselmatig misschien wel meer kunnen gebeuren. 
 

1.3 Algemene doelstellingen 

1. Een administratieve vereenvoudiging van het subsidiereglement wordt 
uitgevoerd. 
 
2. De gemeentelijke uitleendienst voor feestmaterialen wordt up-to-date 
gehouden en aangevuld indien mogelijk en nodig. 
 
3. Het personeelsbestand voor de jeugddienst wordt uitgebreid. 
 
4. Jeugdwerkinitiatieven moeten gebruik kunnen maken van socialere tarieven 
voor hun werking. 
 
5. Het vrijetijdsaanbod vanuit de jeugddienst naar 3-12 –jarigen wordt 
uitgebreid. 
 

1.4 Concrete acties 

Doelstelling 1: Een administratieve vereenvoudiging van het subsidiereglement 
wordt uitgevoerd. 

Beleidsindicator(en): De subsidieverantwoordelijken van de jeugdwerk-
initiatieven ondervinden geen moeilijkheden bij het invullen van de 
subsidieformulieren, begrijpen het volledige subsidiereglement, en ondervinden 
geen administratieve moeilijkheden om subsidies te bekomen. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Het huidige subsidiereglement 
wordt onder de loep genomen, en 
wordt eenvoudiger opgesteld; 
overbodige documenten die 
opgevraagd worden, worden 
geschrapt uit het reglement. 

Jeugddienst € 0,00 
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De aanvraagformulieren voor 
subsidies worden indien nodig 
aangepast en waar mogelijk 
samengevoegd. 

Jeugddienst € 0,00 

Jaarlijks wordt een infomoment 
georganiseerd voor de jeugdwerk-
initiatieven waar extra uitleg 
gegeven wordt bij de subsidies. 

Jeugddienst € 0,00 

Het aangepaste subsidiereglement 
wordt goedgekeurd. 

Jeugdraad en 
gemeenteraad 

€ 0,00 

2006 Het hernieuwde subsidiereglement 
is van kracht en wordt bekend 
gemaakt. 

Jeugddienst € 0,00 

Jaarlijks wordt een infomoment 
georganiseerd voor de jeugdwerk-
initiatieven waar extra uitleg 
gegeven wordt bij de subsidies. 

Jeugddienst € 0,00 

2007 Jaarlijks wordt een infomoment 
georganiseerd voor de jeugdwerk-
initiatieven waar extra uitleg 
gegeven wordt bij de subsidies. 

Jeugddienst € 0,00 

 

Doelstelling 2: De gemeentelijke uitleendienst voor feestmaterialen wordt up-to-
date gehouden en aangevuld indien mogelijk en nodig. 

Beleidsindicator(en): De gemeentelijke uitleendienst voor feestmaterialen blijft 
up-to-date en werd naargelang de noden aangevuld voor de gebruikers. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Een onderzoek naar bijkomende 
noden en behoeften wordt 
uitgevoerd bij de jeugdwerk-
initiatieven. 

Jeugdraad € 0,00 

2006 Het onderzoek wordt verder 
opgevolgd en indien mogelijk wordt 
de uitleendienst uitgebreid. 

Cultuurdienst budget cultuur 

 Alle mogelijke materialen die 
uitgeleend kunnen worden via 
cultuurdienst en jeugddienst 
worden in een brochure gegoten. 

Jeugddienst € 50,00 
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 De uitleendienst voor feest-
materialen wordt up-to-date 
gehouden. 

Cultuurdienst € 0,00 

2007 De mogelijkheden van de 
uitleendienst worden verder 
opgevolgd. 

Cultuurdienst 
en jeugdraad 

€ 0,00 

 
 
 
 

Doelstelling 3: Het personeelsbestand voor de jeugddienst wordt uitgebreid. 

Beleidsindicator(en): De jeugddienst kan rekenen op minstens een bijkomende 
halftijdse administratieve kracht. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 De mogelijkheden voor een 
bijkomende administratieve kracht 
worden onderzocht (eventueel via 
een startbaanovereenkomst) voor 
de dienst welzijnszaken. 

College van 
Burgemeester 
en Schepenen 

€ 0,00 

De dienst welzijnszaken wordt 
uitgebreid met een tijdelijke 
administratieve kracht (waarvan 
halftijdse ondersteuning voor de 
jeugddienst). 

Gemeenteraad budget 
personeel 

2006 Evaluatie van de bestaande 
evaluatie en opvolgen acties 2005. 

Jeugddienst, 
jeugdraad en 
CBS 

€ 0,00 

2007 Evaluatie van de bestaande 
evaluatie en opvolgen acties 2005. 

Jeugddienst, 
jeugdraad en 
CBS 

€ 0,00 

 
 
 
 

Doelstelling 4: Jeugdwerkinitiatieven moeten gebruik kunnen maken van socialere 
tarieven voor hun werking. 

Beleidsindicator(en): Jeugdwerkinitiatieven kunnen goedkoper gebruik maken van 
bepaalde gemeentelijke faciliteiten. 
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Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Er wordt nagegaan wat jeugd-
verenigingen momenteel moeten 
betalen voor o.a. gebruik sporthal, 
gebruik zwembad, vuilniszakken, 
energie en huur gemeentelijke 
gebouwen. 

Jeugdraad € 0,00 

De resultaten worden gebundeld 
en er wordt bekeken wat 
wenselijker zou zijn. 

Jeugdraad € 0,00 

Elk jeugdwerkinitiatief krijgt 
jaarlijks één rol vuilniszakken. 

Jeugddienst € 150,00 

2006 De jeugdraad gaat samenzitten 
met de actoren die betrokken 
partij zijn bij deze sociale 
tarieven. Alle mogelijkheden 
worden besproken. 

Jeugdraad € 0,00 

Socialere tarieven worden toe-
gepast waar mogelijk. 

Jeugdraad en 
de betrokken 
actoren 

budget 
actoren 

Elk jeugdwerkinitiatief krijgt 
jaarlijks één rol vuilniszakken. 

Jeugddienst € 150,00 

2007 Socialere tarieven worden toe-
gepast waar mogelijk en de eerder 
genomen acties worden 
geëvalueerd. 

Jeugdraad en 
de betrokken 
actoren 

budget 
actoren 

 
 

Doelstelling 5: Het vrijetijdsaanbod vanuit de jeugddienst naar 3-12 –jarigen 
wordt uitgebreid. 

Beleidsindicator(en): Tijdens kortere schoolvakanties kunnen 6-12 –jarigen ook 
deelnemen aan enkele Grabbelpasactiviteiten. Tijdens de zomervakantie worden 
enkele speciale activiteiten voor kleuters voorzien. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

De jeugddienst organiseert tijdens 
de kerstvakantie en krokus-
vakantie enkele Grabbelpas-
activiteiten. 

Jeugddienst € 1 500,00 
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2007 De organisatie van Grabbelpas 
tijdens de kortere vakanties wordt 
geëvalueerd en verder uitgewerkt. 

Jeugddienst € 1 500,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Tijdens de zomervakantie worden 
enkele activiteiten voor kleuters 
georganiseerd. 

Jeugddienst € 500,00 
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2 Kadervorming 

2.1 Feiten en meningen 

2.1.1 Aanbod en deelname kadervorming 

De Nijlense jeugdwerkinitiatieven kunnen bij hun nationale organisaties of hun 
koepelorganisaties tal van cursussen volgen. Deze organisaties bieden 
verschillende vormingen aan, gaande van basiscursussen, creacursussen tot 
instructeurcursussen. Voor de jeugdhuizen bestaat er ruim aanbod aan Kwartees 
(VFJ) en andere bijscholingen. 
 
De monitoren van de Grabbelpas, Speelpleinwerking en Tienerwerking De Joeng 
kunnen dan weer terecht bij verschillende landelijke jeugdwerkorganisaties 
(zoals de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Spelewei, Pedagogisch Instituut J.L. 
Vivès, Crefi, enz.) om een basiscursus te volgen. Ook vervolmakingcursussen 
worden meestal door deze organisaties aangeboden. 
 
Bijkomend kunnen monitoren van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 
jaarlijks rekenen op enkele vormingsmomenten. Deze vormingsmomenten worden 
door de jeugddienst georganiseerd: bepaalde vormingen worden door eigen 
mensen gegeven, andere vormingen worden door erkende organisaties gegeven. 
Dit is een extra aanbod naar de monitoren toe om de kwaliteit van de werkingen 
te optimaliseren. 
 
Tot slot worden individuele jongeren geïnformeerd via allerlei folders die ter 
beschikking liggen op de jeugddienst en waarvan het aanbod op regelmatige 
tijdstippen bekend gemaakt wordt in het gemeentelijk informatieblad. 
 
De Nijlense jongeren volgen massaal kadervorming wat de verschillende 
initiatieven alleen maar ten goede komt. 
 

 2001 2002 2003 
Aantal jongeren die 
kadervorming gevolgd 

hebben 
54 63 73 

Aantal verenigingen 
waar leiding 

kadervorming gevolgd 
heeft 

5 7 11 
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2.1.2 Gemeentelijke ondersteuning 

Elke jongere die kadervorming volgt, kan genieten van een terugbetaling van het 
cursusgeld. Deze regeling is uitgewerkt in het subsidiereglement. Jaarlijks 
wordt 9 % van het totale subsidiebedrag voorzien voor de terugbetalingen van 
kadervorming. In het subsidiereglement werden maximumbedragen vastgelegd. 
In de praktijk is gebleken dat deze maximumbedragen zelden overschreden 
worden zodat de meeste jongeren het volledige betaalde cursusgeld 
terugbetaald krijgen. 
 
Vanuit de jeugddienst worden monitoren van de gemeentelijke initiatieven 
aangespoord om een basiscursus “Animator in het Jeugdwerk” te volgen. Allerlei 
infobrochures worden ter beschikking gesteld. Bijkomend worden er voor deze 
monitoren jaarlijks enkele vormingsmomenten gepland en georganiseerd vanuit de 
jeugddienst. Monitoren zorgen hierdoor voor een kwaliteitsvollere werking. 
 
De begeleiders van de jeugdwerkinitiatieven kunnen bij de lokale politie een 
cursus “gemachtigd opzichter” volgen. Bijkomend organiseert de jeugdraad 
sporadisch een cursus die interessant kan zijn voor alle jeugdverenigingen 
(meestal wanneer hier nood en vraag naar is). Dit wordt positief bevonden. 
 

2.1.3 Inspraak 

Alle jeugdwerkinitiatieven kregen een enquête bezorgd waarin het thema 
kadervorming ook aan bod kwam. In de enquête werd gepeild naar de meningen 
van de volledige leidingsploeg (actieve leiding en volwassen begeleiders). 
Bijkomend werd er tijdens de vergaderingen van de stuurgroep jeugdraad en de 
eigenlijke jeugdraad ook uitvoerig over de kadervorming en de geldende regeling 
gediscussieerd en overlegd. 
 

2.2 Vaststellingen 

De jeugdwerkinitiatieven vinden het belangrijk dat kadervorming terugbetaald 
wordt. Het stimuleert hen om kadervorming te volgen. 
 
De voorbije jaren is het voorziene budget voor de terugbetaling van 
kadervorming elke keer opgebruikt. In 2003 werd zelfs het dubbele uitbetaald 
dan oorspronkelijk begroot. De reden hiervoor is dat meestal het volledige 
cursusgeld terugbetaald wordt (uitbetaling volgens het geldende subsidie-
reglement). Het begrootte budget is dus ontoereikend. 
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Tevens is er vraag naar enkele bijkomende cursussen die door de gemeente 
aangeboden zouden worden, eventueel in samenwerking met de jeugdraad. Zo is 
er vraag naar een EHBO-cursus en naar een vorming door de brandweer (over 
evacuatie, tips voor brandveilige lokalen, blustechnieken, enz.). 
 
De jeugdwerkinitiatieven zijn tevreden over de subsidies voor kadervorming. 
Vanuit de jeugdraad en jeugddienst wordt er wel duidelijk opgemerkt dat het 
begrootte budget te beperkt is, mede omdat alle cursussen volledig terugbetaald 
worden. Een wijziging in het reglement werd daarom in 2004 besproken. 
 

2.3 Algemene doelstellingen 

1. Kadervorming wordt gesubsidieerd door het gemeentebestuur. Een duidelijk 
en goed subsidiereglement moet ter beschikking zijn. 
 
2. De begeleiders van het Nijlense jeugdwerk hebben nood aan een degelijke 
opleiding “Eerste Hulp Bij Ongevallen” (EHBO). 
 
3. De Nijlense jeugdverenigingen hebben nood aan een degelijke kennis over de 
brandveiligheid van hun lokalen, over blustechnieken en andere tips die de 
brandveiligheid ten goede komen. 
 

2.4 Concrete acties 

Doelstelling 1: Kadervorming wordt gesubsidieerd door het gemeentebestuur. 
Een duidelijk en goed subsidiereglement moet ter beschikking zijn. 

Beleidsindicator(en): De Nijlense jeugdverenigingen beschikken over begeleiders 
die op regelmatige tijdstippen kadervorming volgen. Zowel het regulier als het 
gemeentelijk jeugdwerk beschikt over goed gevormde begeleiders. Gevolgde 
kadervorming wordt gesubsidieerd door de gemeente. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Een nieuw subsidiereglement voor 
de terugbetaling van kadervorming, 
na aanpassingen in 2004, wordt 
toegepast. 

Jeugddienst € 0,00 

Op het einde van het jaar wordt 
het subsidiereglement geëvalueerd 
door de jeugdraad. 

Jeugdraad € 0,00 
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2006 Na een evaluatie door de jeugd-
raad wordt het subsidiereglement 
ofwel aangepast ofwel blijft het 
behouden. 

Jeugddienst 
en jeugdraad 

€ 0,00 

2007 Het subsidiereglement is van 
toepassing zoals door de jeugdraad 
beslist werd in 2006. 

Jeugddienst € 0,00 

 
 
 

Doelstelling 2: De begeleiders van het Nijlense jeugdwerk hebben nood aan een 
degelijke opleiding “Eerste Hulp Bij Ongevallen” (EHBO). 

Beleidsindicator(en): Van elk jeugdwerkinitiatief heeft minstens één iemand van 
de begeleiding de vorming over EHBO gevolgd. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 In overleg met het Rode Kruis 
onderzoekt de jeugddienst de 
mogelijkheden voor het inrichten 
van een opleiding EHBO. 

Jeugddienst € 0,00 

Een cursus EHBO wordt ingericht 
in samenwerking met het Rode 
Kruis voor het jeugdwerk. 

Jeugddienst 
en Rode Kruis 

€ 500,00 

2006 De opleiding wordt geëvalueerd 
door de jeugddienst, de jeugdraad 
en het Rode Kruis. 

Jeugddienst, 
jeugdraad en 
Rode Kruis 

€ 0,00 

2007 Naargelang de behoeften wordt er 
opnieuw een cursus EHBO 
ingericht voor de nieuwe leiding. 

Jeugddienst 
en Rode Kruis 

€ 500,00 

 
 
 

Doelstelling 3: De Nijlense jeugdverenigingen hebben nood aan een degelijke 
kennis over de brandveiligheid van hun lokalen, over blustechnieken en andere 
tips die de brandveiligheid ten goede komen. 

Beleidsindicator(en): Binnen elk jeugdwerkinitiatief heeft minstens één iemand 
van de begeleiding de vorming gevolgd over reglementeringen voor de 
brandveiligheid in hun lokalen en over het goede gebruik van blustoestellen. 
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Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 In overleg met de Nijlense 
brandweer onderzoekt de 
jeugddienst en de jeugdraad op 
welke manier efficiënte vorming 
aangeboden kan worden. 

Jeugddienst, 
jeugdraad en 
brandweer 

€ 0,00 

Een eerste vorming rond 
blustechnieken wordt georgani-
seerd voor het jeugdwerk. 

Jeugddienst 
en brandweer 

€ 250,00 

2006 De jeugdraad evalueert de eerste 
vorming en bespreekt de noden 
voor de tweede vorming. 

Jeugdraad € 0,00 

Een tweede vorming rond 
brandveiligheid in de jeugdlokalen 
wordt georganiseerd voor het 
jeugdwerk. 

Jeugddienst 
en brandweer 

€ 100,00 

2007 De jeugdraad evalueert de tweede 
vorming. 

Jeugdraad € 0,00 

De Stuurgroep Jeugdwerkbeleids-
plan bevraagt de jeugdwerk-
initiatieven naar de noden voor 
bijkomende vorming in de volgende 
jaren. 

Stuurgroep 
JWBP 

€ 0,00 
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3 Toegankelijkheid van het jeugdwerk 

3.1 Feiten en meningen 

3.1.1 Profiel van de gemeente 

Het grootst aantal jongeren woont in de deelgemeente Nijlen. In Bevel woont 
het minst aantal jongeren. Deze deelgemeente is trouwens ook de kleinste in 
oppervlakte. 
 
Nijlen was tot voor een tiental jaren de bakermat van de diamantnijverheid in de 
provincie. De laatste jaren is er echter een verschuiving van tewerkstelling 
gebeurd. Het bedrijf Artilat (schuimrubber) en het Nijlense Gemeentebestuur 
zijn momenteel de grootste werkgevers 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 grotere steden Antwerpen, Brussel en 
Mechelen. Ook busfabrikant Van Hool stelt verscheidene mensen uit Nijlen 
tewerk. 
 

3.1.2 Particuliere en gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 

Nijlen beschikt over een gevarieerd aanbod van jeugdwerkinitiatieven. Er zijn 
maar liefst acht chiro-afdelingen. Zowel Kessel als Bevel hebben beiden een 
meisjesafdeling en een jongensafdeling. In Nijlen zijn er zelfs twee 
meisjesafdelingen en twee jongensafdelingen. 
Bovendien heeft Nijlen ook een afdeling van de VVKSM (scouts en gidsen). De 
plaatselijke KAJ heeft een afdeling in Kessel en een afdeling in Nijlen. Ook 
Natuur & Wetenschap heeft een afdeling in Nijlen en Kessel. Tot slot is er ook 
een Jeugd Rode Kruis, tienerwerking en jeugdhuis actief in Nijlen die als 
doelpubliek kinderen en jongeren bereiken uit zowel Bevel, Kessel als Nijlen. 
 
De gemeentelijke werkingen Grabbelpas en Speelpleinwerking richten zich ook 
tot gans Nijlen. De Grabbelpas bereikt jaarlijks 300 kinderen tussen de 6 en 12 
jaar. De Speelpleinwerking is tijdens de zomervakantie een week actief in elke 
deelgemeente, wat de toegankelijkheid bevordert. 
Ongeveer 180 kinderen (6-12 –jarigen) maken gebruik van de Speelpleinwerking, 
en nemen regelmatig deel aan de speldagen. 
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De jeugdwerkinitiatieven bereiken elk heel wat kinderen en jongeren binnen de 
gemeente. Vooral de kinderen uit de lagere school zijn actief in de 
jeugdbeweging. 
Chiro’s en scoutsbeweging hebben leden vanaf 6 jaar tot 18 jaar; KAJ en Natuur 
& Wetenschap werken vooral met tieners (tot 18 jaar). 
De tienerwerking kan rekenen op 80 trouwe leden tussen de 13 en 16 jaar en 
jeugdhuis Kroenkel heeft een 200-tal vaste leden (vanaf 16 jaar) en tal van vrije 
bezoekers. 
Het traditionele jeugdwerk in Nijlen is niet gericht op specifieke doelgroepen 
(zoals kansarmen, minder-validen en migranten). 
 
Alle jeugdwerkinitiatieven werken aanvullend op mekaar. De gemeentelijke 
werkingen vallen in principe nooit samen met de werking van het reguliere 
jeugdwerk aangezien de gemeentelijke initiatieven vooral plaatsvinden tijdens de 
schoolvakanties. 
 
Voor sommige kinderen en jongeren ligt er zeker een financiële drempel om 
actief lid te worden van een jeugdbeweging. Nochtans proberen de verenigingen 
hun deelnameprijzen bewust laag te houden. Ook het gemeentelijk jeugdwerk 
hanteert lage tarieven om zo drempelverlagend mogelijk te werken. Voor een 
aantal andere kinderen en jongeren wordt de integratie in het jeugdwerk 
bemoeilijkt door de geografische en maatschappelijke achtergrond (bijvoorbeeld 
de wijk “Tweebunder” in Kessel – waar de gemeente initiatief genomen heeft om 
hier aan te werken). Vzw De Klink tracht eveneens via “De Speelbus” kinderen 
naar het reguliere jeugdwerk te leiden. Vzw De Klink werkt met maatschappelijk 
achtergestelde jongeren. 
 
Tot slot kan voor sommige kinderen ook het verkeer een drempel zijn. 
Verschillende kinderen ervaren bepaalde verkeerssituaties als gevaarlijk en 
mogelijk komen ze daarom niet per fiets naar de vereniging (wanneer ouders hun 
niet per auto kunnen brengen). 
 

3.1.3 Doelgroepspecifieke jeugdwerkinitiatieven 

In Nijlen zelf zijn er geen doelgroepspecifieke jeugdwerkinitiatieven. Vzw De 
Klink uit Heist-op-den-Berg is de enige organisatie die werkt voor 
maatschappelijk achtergestelde jongeren. Hun werkgebied omvat de gemeenten 
Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg en Nijlen. Zij werken in samenwerking met de 
OCMW’s van deze gemeenten en kunnen zo achtergestelde jongeren van 13 tot 
16 jaar aanspreken. Vzw De Klink wordt financieel ondersteund door de OCMW’s 
en gemeenten van deze regio. 
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Vzw De Klink probeert met haar aanbod jongeren de weg te laten vinden naar het 
gewone jeugdwerk in de eigen gemeente. Vanuit vzw De Klink worden er een 
aantal projecten en werkwinkels met de jongeren gerealiseerd. In het 
maatschappelijk kader kan een uitgebreide uitleg over vzw De Klink 
teruggevonden worden. 
 

3.1.4 Gemeentelijke ondersteuning 

Vzw De Klink kan rekenen op financiële ondersteuning vanuit het OCMW en het 
gemeentebestuur van Nijlen. Bovendien krijgt vzw De Klink voor haar werking 
met “De Speelbus” jaarlijks een projectsubsidie van € 1 239,47. Dit bedrag 
wordt tegen de zomervakantie uitbetaald. Bijkomend zorgt de gemeente ook 
voor logistieke ondersteuning (afsluiten straten, uitlenen tractor, enz.). 

3.1.5 Samenwerking en overleg 

De sociale woonwijk Tweebunder in Kessel wordt opgevolgd door een speciale 
stuurgroep. In deze stuurgroep zetelen de burgemeester, een aantal schepenen, 
de coördinator IBO, de wijkagenten, een maatschappelijk assistente van het 
OCMW, de jeugdconsulent, vzw De Klink en een afgevaardigde van de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen. Vzw De Klink doet aan speciale 
projectwerking in deze wijk in samenwerking met de gemeentelijke stuurgroep. 
We kunnen dus spreken van een goed uitgebouwde samenwerking (en overleg) 
tussen verschillende instanties binnen de gemeente. 
 
Verder is er tussen vzw De Klink en de jeugddienst ook enkele malen per jaar 
een overleg gepland ter bespreking en evaluatie van de projecten. Ook via de 
jeugdraad worden bepaalde initiatieven en acties bekend gemaakt. 
 

3.1.6 Inspraak 

Het Nijlense jeugdwerk werd via een enquête en tijdens het rond-de-tafel-
gesprek geconfronteerd over het hoofdstuk toegankelijkheid. Verder kregen de 
bevoorrechte getuigen ook de kans om hun mening te verkondigen. Tijdens beide 
rond-de-tafel-gesprekken kwam het thema dan ook erg uitgebreid ter sprake. 
Vzw De Klink tenslotte bevraagde in de sociale wijk Tweebunder een aantal 
jongeren en bezorgde deze gegevens aan de stuurgroep. 
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3.2 Vaststellingen 

Het bestaande jeugdwerk (zowel het reguliere als het gemeentelijke) bereikt 
heel wat kinderen en jongeren nog niet. We merken dat een 30 % van de 
jongeren effectief lid is van een jeugdwerkinitiatief of deelneemt aan 
activiteiten van de gemeentelijke werkingen. Zowel kinderen en jongeren als 
maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren vinden de weg naar het 
jeugdwerk niet. Er is een duidelijke promotie nodig van het bestaande jeugdwerk 
naar alle kinderen en jongeren uit Nijlen. 
 
De doelstellingen en projecten van vzw De Klink zijn bij het bestaande 
jeugdwerk nog niet voldoende bekend. De samenwerking met het jeugdwerk kan 
nog steeds verbeteren. Op die manier kunnen de reguliere jeugdwerkinitiatieven 
een beter zicht krijgen op de problematiek waarmee vzw De Klink werkt. De rol 
van vzw De Klink blijft erg belangrijk want het reguliere jeugdwerk heeft niet 
de knowhow om het aspect kansarmoede op te volgen en er mee om te gaan. Vzw 
De Klink moet dan ook vanuit het gemeentebestuur en OCMW kunnen blijven 
rekenen op de nodige financiële en logistieke ondersteuning voor hun werking, die 
uiterst belangrijk is. 
 
De sociale wijk Tweebunder in Kessel krijgt momenteel de nodige aandacht maar 
blijft zeker nood hebben aan verdere opvolging. Het bestaan van de stuurgroep 
is dan ook aan te raden. Bijkomend moet er meer aandacht gaan naar 
buurtgericht werken in deze wijk(en). 
 
Naar migranten toe is er niet echt vraag voor specifieke begeleiding of aanbod. 
Het aantal niet-Belgen is overigens erg klein in Nijlen. 
 
Tot slot hebben we vastgesteld dat we bitter weinig op de hoogte zijn van de 
behoeften en noden van kinderen met een handicap naar het jeugdwerk toe. De 
werking Boerke Naas bestaat voor gehandicapten maar is door het jeugdwerk 
niet goed gekend. Er is eveneens niets geweten of er nood is aan integratie van 
kinderen met een handicap in het bestaande jeugdwerk of naar nieuw op te 
richten initiatieven. 
 

3.3 Algemene doelstellingen 

1. Het bestaande jeugdwerk promoten bij kinderen en jongeren. 
 
2. Het jeugdwerk wordt gesensibiliseerd over maatschappelijk achtergestelde 
jongeren en andere maatschappelijke problemen. 
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3. Ondersteunen van vrijetijdsinitiatieven naar maatschappelijke kwetsbare 
jongeren en buurtgericht werken naar de sociale woonwijken. 
 
4. Heropstarten van het Welzijnsoverleg Regio Vzw De Klink. 
 
5. Onderzoeken van behoeften en noden van kinderen met een handicap binnen 
het jeugdwerk. 
 

3.4 Concrete acties 

Doelstelling 1: Het bestaande jeugdwerk promoten bij kinderen en jongeren. 

Beleidsindicator(en): Het bestaande jeugdwerk is beter gekend bij kinderen en 
jongeren. Jeugdwerkinitiatieven merken een stijging in hun ledenaantal. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Voorstellingsboekje jeugdwerk-
initiatieven evalueren en updaten. 

Jeugdraad € 0,00 

Uitdelen van geüpdatet boekje bij 
nieuwe inwoners en via andere 
infokanalen. 

Jeugdraad en 
jeugddienst 

€ 500,00 

Nagaan of er eventueel in 2006 
opnieuw een Speelhappening kan 
georganiseerd worden. 

Jeugdraad € 0,00 

2006 Initiatieven evalueren. Jeugdraad en 
jeugdwerk 

€ 0,00 

Organiseren van een tweede editie 
van de Speelhappening (indien er 
interesse gebleken in 2005). 

Jeugdraad € 500,00 

2007 Evalueren van de genomen 
initiatieven en bijsturen. 

Bijkomende acties organiseren. 

Jeugdraad, 
jeugdwerk en 
jeugddienst 

€ 500,00 

 
 

Doelstelling 2: Het jeugdwerk wordt gesensibiliseerd over maatschappelijk 
achtergestelde jongeren en andere maatschappelijke problemen. 

Beleidsindicator(en): Het jeugdwerk is beter op de hoogte van de werking van 
vzw De Klink. Er vindt jaarlijks een overleg plaats tussen het jeugdwerk en het 
OCMW. De mogelijkheden van ondersteuning vanuit het OCMW zijn beter 
bekend bij het jeugdwerk. 
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Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Er wordt een peiling georganiseerd 
bij het jeugdwerk over 
maatschappelijk achtergestelde 
jongeren. 

Vzw De Klink € 0,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Het jeugdwerk wordt op de hoogte 
gebracht van de mogelijkheden tot 
samenwerking met het OCMW en 
er vindt een overleg plaats tussen 
beide partijen. 

Jeugdwerk en 
OCMW 

€ 0,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Het jeugdwerk wordt geïnfor-
meerd over de werking van vzw De 
Klink en over haar initiatieven. 

Vzw De Klink € 0,00 

 
 
 
 

Doelstelling 3: Ondersteunen van vrijetijdsinitiatieven naar maatschappelijke 
kwetsbare jongeren en buurtgericht werken naar de sociale woonwijken. 

Beleidsindicator(en): Het project Speelbus kan blijven rekenen op financiële en 
logistieke ondersteuning. Vzw De Klink kan blijven rekenen op de financiële 
ondersteuning vanuit het OCMW. Het buurtgericht werken in de sociale wijk 
Tweebunder wordt verdergezet. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De Speelbus blijft de subsidie van 
€ 1 239,47 behouden en ontvangt 
ook logistieke ondersteuning 
(afsluiten speelstraten, kopiëren 
affiches en folders, vervoer van de 
Speelbus). 

Gemeente-
bestuur 

€ 1 239,47 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Tijdens een Speelbusnamiddag in 
de zomervakantie gaat de 
jeugddienst op verplaatsing naar 
een wijk waar ouders terecht 
kunnen in een praathoekje. 

Jeugddienst € 250,00 
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Verder worden in dit praathoekje 
ook andere diensten uitgenodigd 
om informeel hun werking bekend 
te maken (OCMW, 
Welzijnsschakels, verenigingen, 
enz.). 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De stuurgroep rond de wijk 
Tweebunder blijft behouden en 
komt enkele malen per jaar samen. 
De werking wordt jaarlijks 
geëvalueerd en bijgestuurd waar 
nodig. Er wordt getracht om 
jaarlijks een project uit te werken 
i.s.m. vzw De Klink (een week met 
speelkoffers in de wijk en 
coördinatie vanuit vzw De Klink 
met een jobstudent – dit gebeurt 
in de 4 Klinkgemeenten). 

Jeugddienst, 

vzw De Klink, 

College van 
Burgemeester 
en Schepenen 

€ 1 000 

 
 
 
 

Doelstelling 4: Heropstarten van het Welzijnsoverleg Regio Vzw De Klink. 

Beleidsindicator(en): Minstens twee keer per jaar komen betrokkenen van de 
gemeenten Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg en Nijlen samen tijdens een 
welzijnsoverleg. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Opstarten van het welzijnsoverleg. Jeugdwelzijns 
–werkster 
Heist 

€ 0,00 

2006 Bijwonen van de welzijnsoverleg-
vergaderingen en interessante 
informatie overmaken aan het 
gemeentebestuur en jeugdraad. 

Jeugddienst € 0,00 

2007 Bijwonen van de welzijnsoverleg-
vergaderingen en interessante 
informatie overmaken aan het 
gemeentebestuur en jeugdraad. 

Jeugddienst € 0,00 
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Doelstelling 5: Onderzoeken van behoeften en noden van kinderen met een 
handicap binnen het jeugdwerk. 

Beleidsindicator(en): Er is een duidelijk beeld van de behoeften en noden van 
kinderen met een handicap binnen de gemeente. Kinderen met een handicap 
kunnen deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Opstarten van werkgroep 
“Toegankelijkheid minder-validen”. 

Behoeftepeiling opstellen en 
onderzoeken van mogelijkheden en 
aanbod van en naar het reguliere 
jeugdwerk of specifieke 
organisaties. 

Werkgroep en 
Jeugdraad 

€ 0,00 

2006 Bekendmaken van de resultaten en 
de nodige stappen ondernemen die 
voortvloeien uit dit rapport. 

Werkgroep en  
Jeugdraad 

€ 0,00 
(nodige budgetten 
moeten voorzien 
worden vanuit 

eventuele partners) 

2007 Opvolgen van de genomen stappen. Werkgroep en 
Jeugdraad 

€ 0,00 
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4 Jeugdwerkinfrastructuur 

4.1 Feiten en meningen 

4.1.1 Beschikbaarheid en gebruik 

Jeugdwerk 
Lokaal ter 
beschikking? 

Tevreden over 
kwaliteit van lokaal 
voor de werking? 

Gebruik gebouwen? 

Chiro Jong Leven 
eigen lokaal en 
permanent 

tevreden ongestoord gebruik 

Chiro Elckerlyc 
eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 

Chiro Pako 
eigen lokaal en 
permanent 

kan beter ongestoord gebruik 

Chiro Gust 
eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 

Chiro Nele 
eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 

Chiro Bevel 
eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 

Scouts & Gidsen 
eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 

KAJ Nijlen 
gehuurd lokaal 
en permanent 

goed ongestoord gebruik 

KAJ Kessel 
gehuurd 
lokaal, delen 
met anderen 

kan beter 
enkel uren van 
activiteit 

Jeugd Rode Kruis 
eigen lokaal, 
delen met 
anderen 

goed ongestoord gebruik 

Jeugdhuis Kroenkel 
eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 

T/W De Joeng 
eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 

Grabbelpas 
& Speelpleinwerking 

geen vaste 
stek 

tevreden 
enkel uren van 
activiteit 

Kesselse 
Jeugdmuziekschool 

eigen lokaal en 
permanent 

goed ongestoord gebruik 
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Vastgestelde knelpunten: 
 

Enkel KAJ Kessel zou voor haar werking liever een andere locatie hebben. 
Aangezien zij hun lokaal huren, en vooral omdat zij het lokaal moeten delen met 
andere gebruikers, hebben zij geen mogelijkheden om het lokaal in te richten 
voor hun werking. Het is eveneens moeilijk om materiaal te laten staan. KAJ 
Kessel is dan ook volop bezig met hiervoor een betere oplossing te zoeken, 
waarbij de medewerking van de jeugddienst en jeugdraad gegeven wordt. 
 
Ook voor de Grabbelpas en de Speelpleinwerking zou het handig zijn indien zij 
over een permanent lokaal konden beschikken. Momenteel worden verschillende 
locaties gebruikt wat op zich ook wel positieve kanten heeft (in elke 
deelgemeente wordt iets georganiseerd, toegankelijk, …). Toch zou een vast 
lokaal de kwaliteit van de werking nog kunnen verbeteren (materiaal is allemaal 
vlakbij, permanentere werking is mogelijk, …). Een lange-termijnvisie opstellen 
wordt gevraagd aan het gemeentebestuur. 
 
Chiro Jong Leven plant binnen afzienbare tijd ook enkele renovaties aan hun 
lokalen zodat de lokalen degelijker worden. 
 
Tot slot is de kwaliteit van de lokalen van Chiro Pako (meisjes en jongens) niet zo 
best. De chiro is dan ook volop bezig met bouwplannen om bijkomende lokalen te 
zetten en de huidige lokalen ineens te verbeteren. Dit vraagt heel wat extra 
financiële middelen uiteraard. 

4.1.2 Beheer 

Jeugdwerk 
Eigenaar 
gebouwen? 

Eigenaar 
buitenterreinen? 

Contract? 

Chiro Jong Leven zelf eigenaar kerkfabriek in orde 
Chiro Elckerlyc zelf eigenaar kerkfabriek in orde 

Chiro Pako 
zelf eigenaar 
& parochie 

parochie in orde 

Chiro Gust parochie parochie in orde 

Chiro Nele zelf eigenaar zelf eigenaar in orde 

Chiro Bevel zelf eigenaar OCMW in orde 

Scouts & Gidsen 
zelf eigenaar 
& parochie 

zelf eigenaar 
& parochie 

in orde 

KAJ Nijlen parochie geen buitenterrein in orde 

KAJ Kessel parochie parochie in orde 

Jeugd Rode Kruis gemeente gemeente in orde 

Jeugdhuis Kroenkel gemeente gemeente in orde 
T/W De Joeng gemeente gemeente in orde 
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Grabbelpas 
& Speelpleinwerking 

gemeente gemeente in orde 

Kesselse 
Jeugdmuziekschool 

gemeente niet van toepassing in orde 

 

Vastgestelde knelpunten: 
 

Er zijn niet direct specifieke knelpunten. Kroenkel vzw heeft wel met het 
gemeentebestuur een gebruikersovereenkomst voor haar lokalen tot en met 
31 december 2007. Zij wensen de garantie te blijven behouden om deze lokalen 
te mogen gebruiken, zoniet een andere, minstens evenwaardig, en degelijke 
locatie te voorzien. 
 

4.1.3 Capaciteit 

Jeugdwerk Aantal lokalen Totale oppervlakte 
Voldoende? 

(binnen-buiten) 
Chiro Jong Leven 8 550 m² ja 
Chiro Elckerlyc 10 322 m² ja 

Chiro Pako 13 254 m² neen 

Chiro Gust 9 256 m² ja 

Chiro Nele ? ? ja 
Chiro Bevel 10 252 m² ja 

Scouts & Gidsen 10 336 m² ja 

KAJ Nijlen 1 niet geweten ja 

KAJ Kessel 1 70 m² ja 

Jeugd Rode Kruis 1 niet geweten ja 

Jeugdhuis Kroenkel 3 162 m² neen 
T/W De Joeng 3 162 m² neen 

Grabbelpas 
& Speelpleinwerking 

variabel variabel ja 

Kesselse 
Jeugdmuziekschool 

2 niet geweten neen 

 

Vastgestelde knelpunten: 
 

Chiro Pako heeft te weinig ruimte voor hun ledenaantal. Een zondagnamiddag met 
regenweer is steeds een tegenvaller vanwege de krappe binnenruimte. Met de 
bouwplannen in zicht, kan hopelijk snel aan dit probleem een einde komen. Ook 
voor de buitenterreinen moeten zij gebruik maken van een grasveld dat recht 
over hun lokaal ligt (maar dat niet van hen is). 
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Jeugdhuis Kroenkel (en de daarbij horende tienerwerking) zou liever groter 
behuisd zitten. Op topavonden is het jeugdhuis eigenlijk te klein. Bijkomende 
ruimte zou dan erg handig zijn. Ook een extra ruimte voor optredens en fuiven 
zou erg nuttig zijn. Deze ruimte zou dan ook gebruikt kunnen worden als 
vergaderruimte voor de bestuursvergaderingen van de diverse werkingen. Over 
een echte buitenruimte beschikt het jeugdhuis en de tienerwerking niet, het is 
een amfitheater met verharde klinkers. 
 
De Kesselse Jeugdmuziekschool heeft ook te weinig lokalen ter beschikking voor 
het aantal leerlingen. Dit probleem wordt momenteel opgelost door het 
bijkomend gebruik van lokalen van de academie en de kinderopvang. 
 

4.1.4 Omgeving 

Jeugdwerk 
Oppervlakte 
eigen buiten-
omgeving 

Voldoende 
mogelijkheden? 

Gunstige ligging? 
(is de omgeving 

geschikt?) 

Chiro Jong Leven 2 400 m² 
voldoende 
speelruimte 

ja, in orde 

Chiro Elckerlyc 1 500 m² 
voldoende 
speelruimte 

ja, in orde 

Chiro Pako 400 m² neen ja, in orde 

Chiro Gust 1 500 m² 
voldoende 
speelruimte 

ja, in orde 

Chiro Nele 2 000 m² 
voldoende 
speelruimte 

ja, in orde 

Chiro Bevel 10 000 m² 
voldoende 
speelruimte 

ja, in orde 

Scouts & Gidsen 3 800 m² 
voldoende 
speelruimte 

ja, in orde 

KAJ Nijlen / / ja, in orde 

KAJ Kessel 600 m² 
voldoende 
speelruimte 

ja, in orde 

Jeugd Rode Kruis / te weinig ja, in orde 
Jeugdhuis Kroenkel / te weinig ja, in orde 

T/W De Joeng / te weinig ja, in orde 
Grabbelpas 
& Speelpleinwerking 

variabel 
voldoende 
speelruime 

variabel 

 

Vastgestelde knelpunten: 
 

Er zijn erg weinig knelpunten qua de omgeving van de jeugdwerkinfrastructuur. 
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De meeste jeugdwerkinitiatieven beschikken over voldoende buitenruimte of 
hebben in hun onmiddellijke omgeving een (speel)bos of grasveld ter beschikking. 
 
Het bos in de buurt van Chiro Pako zal op korte termijn echter verdwijnen. De 
gemeente is daarom bezig om even verderop een nieuw bos in te richten zodat 
dit gebruikt kan worden. 
 
Voor het onderhoud van de groene ruimte (grasvelden) rondom de jeugdlokalen, 
wordt momenteel een subsidie voorzien door de gemeente om tussen te komen in 
de onkosten. De verenigingen signaleren duidelijk dat deze subsidie echt nodig is 
om een deel van de kosten te dragen. Er is nood om deze subsidie vast te 
voorzien door de gemeente. 

4.1.5 Bouwtechnische staat 

Ter info: nutsvoorzieningen = elektriciteit, verwarming en water. 
 

Jeugdwerk Veiligheid van de gebouwen 

Chiro Jong Leven 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: middelmatig tot goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

Chiro Elckerlyc 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

Chiro Pako 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: slecht tot 
middelmatig 
Brandveiligheid: kan beter – aantal opmerkingen 

Chiro Gust 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

Chiro Nele 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

Chiro Bevel 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

Scouts & Gidsen 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

KAJ Nijlen Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 

KAJ Kessel Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 

Jeugd Rode Kruis 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde 

Jeugdhuis Kroenkel 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

T/W De Joeng 
Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde mits enkele opmerkingen 

Grabbelpas 
& Speelpleinwerking 

Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde 
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Kesselse 
Jeugdmuziekschool 

Kwaliteit van de nutsvoorzieningen: goed 
Brandveiligheid: in orde 

 

Vastgestelde knelpunten: 
 

Zoals reeds eerder opgemerkt heeft Chiro Pako bouwplannen en deze zijn ook 
een must voor de verenigingen. De kwaliteit van de nutsvoorzieningen kan steeds 
beter en zal aangepakt worden in de globale werken. 
 
Op vlak van brandveiligheid stellen we vast dat alle lokalen in orde zijn mits 
enkele opmerkingen waaraan voldaan moet worden. De kosten om deze 
opmerkingen op te lossen betekenen voor de meeste verenigingen toch wel een 
investering. De subsidie voor de brandveiligheid is daarom erg belangrijk. 
Alle jeugdwerkinitiatieven beschikken over brandblussers die jaarlijks 
gecontroleerd worden. Er hangen eveneens overal branddetectoren, maar bij 
controle werd vastgesteld dat deze niet altijd actief waren. 
 
Op vlak van de controles naar de elektriciteit en gas toe, stelden we vast dat 
heel wat verenigingen deze controles vergeten uit te voeren. Ze moeten hierin 
gestimuleerd worden. 
 

4.1.6 Wettelijkheid 

Jeugdwerk 
Ruimtelijke ordening 

zonering 
Varia 

Chiro Jong Leven foute zonering / 

Chiro Elckerlyc in orde / 
Chiro Pako in orde / 

Chiro Gust in orde / 
Chiro Nele in orde / 

Chiro Bevel in orde / 

Scouts & Gidsen foute zonering / 
KAJ Nijlen in orde / 

KAJ Kessel in orde / 

Jeugd Rode Kruis in orde / 

Jeugdhuis Kroenkel in orde afzuiginstallatie is 
aanwezig in jeugdhuis 
– nodige vergunningen 

zijn in orde 
T/W De Joeng in orde 

Grabbelpas 
& Speelpleinwerking 

in orde / 

Kesselse Jeugdmuziekschool in orde / 
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Vastgestelde knelpunten: 
 

Er zijn niet echt knelpunten op vlak van wetgevingen, vergunningen, enz. 
 
Het enige echte knelpunt is de foute zonering van de lokalen van Chiro Jong 
Leven (groenzone) en de lokalen van de Scouts & Gidsen (landbouwzone). Het 
gemeentebestuur heeft deze problematiek mee opgenomen in het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan en voor de regularisatie zullen RUP’s opgesteld worden. 
 

4.1.7 Gemeentelijke ondersteuning 

Volgens het geldende subsidiereglement voor de Nijlense jeugdwerkinitiatieven 
wordt er 30 % van het totaalbudget aan subsidies gereserveerd als 
infrastructuursubsidies. Verenigingen die aanpassingswerken, onderhouds-
werken, infrastructuurwerken aan hun lokalen doen, en deze kosten kunnen 
bewijzen, kunnen hiervoor een subsidie ontvangen. 
 
Verenigingen die geen lokaal in eigendom hebben, kunnen de subsidie aanvragen 
als een tegemoetkoming voor de huur die zij moeten betalen. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel er de voorbije jaren uitbetaald werd. 

 2001 2002 2003 

Voorzien budget € 9 667,85 € 9 667,85 € 9 859,50 

Effectief uitbetaald € 8 103,00 € 6 498,92 € 8 107,82 

 
Sinds 2003 kunnen de verenigingen die een grasveld rond hun lokaal hebben 
liggen, ook gebruik maken van de subsidie voor het onderhoud van de groene 
ruime. Elke vereniging krijgt een bedrag, naargelang de grootte van het veld, dat 
zij kunnen aanwenden om dit te laten onderhouden. Ze dienen hiervoor wel de 
nodige bewijsstukken binnen te brengen. Het bedrag dat de vereniging krijgt is 
niet voldoende om alle onderhoudskosten van de groene ruimte te betalen, het is 
een gedeeltelijke bijdrage om de kosten te drukken. 
 
Tot slot kunnen jeugdwerkinitiatieven die investeringen maken die de 
brandveiligheid van de lokalen ten goede komen, rekenen op een extra subsidie. 
Er is een totaalbudget voorzien van € 5 600 dat verdeeld wordt onder de 
verenigingen die in aanmerking komen voor deze subsidie. 
 
Zowel de subsidie voor brandveiligheid als die voor het onderhoud van de groene 
ruimte zijn het gevolg van de prioriteit jeugdruimte (cfr. het Jeugdruimteplan 
2003-2004). Het extra subsidiebedrag van de Vlaamse Gemeenschap wordt voor 
deze bijkomende subsidies aangewend. 
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Deze subsidies worden door de verenigingen doeltreffend gebruikt. Vooral de 
subsidie voor brandveiligheid is een stimulans voor de verenigingen om te 
investeren in brandveiligheid. 

4.1.8 Inspraak 

Alle jeugdwerkinitiatieven kregen een enquête bezorgd. In de enquête werd 
gepeild naar de meningen van de volledige leidingsploeg (actieve leiding en 
volwassen begeleiders). De enquête was bovendien een aanzet tot een actief 
rond-de-tafel-gesprek dat door JEMP vzw gemodereerd werd. Op dit gesprek 
werden alle hoofdverantwoordelijken van het jeugdwerk uitgenodigd. 
Ook de bevoorrechte getuigen konden hun zegje doen via een rond-de-tafel-
gesprek. Tijdens de klasgesprekken in de lagere scholen konden de kinderen ook 
hun mening kwijt over de lokalen en de omgeving van hun eigen jeugdvereniging. 
Tot slot kregen tieners de kans om hun mening te geven over het jeugdwerk via 
De Kliksons. 
 

4.2 Vaststellingen 

De meeste lokalen van de jeugdwerkinitiatieven liggen juist gezoneerd. Enkel 
Chiro Jong Leven (groenzone) en de Scouts & Gidsen (landbouwzone) liggen 
zonevreemd. Deze problematiek werd mee opgenomen in het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan (goedgekeurd in 2004, waarin het jeugdwerk inspraak 
kreeg en zal blijven krijgen). De nodige RUP’s zullen hiervoor opgesteld worden 
door het gemeentebestuur zodat deze situatie geregulariseerd wordt. 
 
Het jeugdwerk haalt duidelijk aan dat de financiering van bouwplannen of 
renovaties niet eenvoudig is en dat zij het gemeentebestuur hierin als een 
belangrijke partner willen zien. De subsidies die aangeboden worden voor de 
kleine werken aan de infrastructuur, de brandveiligheid en het onderhoud van de 
groene ruimte worden positief geëvalueerd. Concreet wordt dan ook gevraagd om 
deze subsidies te behouden; en indien mogelijk uit te breiden. 
 
Chiro Pako heeft bouwplannen en hierdoor zouden verschillende problemen met 
hun lokalen opgelost geraken. 
Het is belangrijk dat het speelbos in de buurt van Chiro Pako verder uitgebouwd 
en onderhouden wordt door de gemeente zodat dit binnen afzienbare tijd 
gebruikt kan worden voor de spelnamiddagen. 
 
Bijkomend kunnen de jeugdwerkinitiatieven extra ondersteuning gebruiken naar 
een optimale brandveiligheid van hun lokalen toe en zijn ze geïnteresseerd in 
meer overleg met het gemeentebestuur omtrent de infrastructuur en de daarbij 
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horende reglementeringen. Ook op vlak van controles van de elektriciteit en gas 
kunnen de jeugdverenigingen ondersteuning gebruiken. 
 
Het jeugdhuis is stilaan uit zijn voegen aan het barsten en is ook vragende partij 
naar meer ruimte voor haar werking. Ook de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 
(Grabbelpas en Speelpleinwerking) zouden een vaste (eigen) locatie zeer zeker 
kunnen gebruiken. Dit zou de toegankelijkheid verbeteren en ook voor de 
praktische organisatie zou dit een hele stap vooruit betekenen. 
Een oplossing op lange termijn dringt zich op. 
 

4.3 Algemene doelstellingen 

1. De infrastructuur van het jeugdwerk moet qua brandveiligheid in orde zijn. 
 
2. Jeugdwerk en gemeentebestuur plegen overleg over de infrastructuur en 
onderzoeken de mogelijkheden qua ondersteuning. 
 
3. Het gemeentebestuur ondersteunt de jeugdwerkinitiatieven bij het onderhoud 
van hun groene ruimte rond de lokalen. 
 
4. Het gemeentebestuur moet een langetermijnvisie ontwikkelen op vlak van 
gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur. 
 

4.4 Concrete acties 

Doelstelling 1: De infrastructuur van het jeugdwerk moet qua brandveiligheid in 
orde zijn. 

Beleidsindicator(en): Alle lokalen van de Nijlense jeugdwerkinitiatieven voldoen 
aan de brandveiligheid en krijgen een positief verslag van de brandweer. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Het subsidiereglement, zoals 
opgesteld voor 2003 en 2004, 
wordt geëvalueerd en aangepast. 

Een nieuw reglement kan van 
kracht gaan en stimuleert de 
verenigingen om de knelpunten op 
te lossen. 

Jeugddienst 
en jeugdraad 

€ 5 600,00 
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Een tussentijds verslag wordt 
opgemaakt i.s.m. de brandweer om 
de resterende knelpunten in kaart 
te brengen. 

Jeugdraad € 0,00 

2006 Het reglement wordt geëvalueerd 
en indien nodig aangepast aan de 
huidige behoeften qua brand-
veiligheid in de lokalen. 

Jeugddienst 
en jeugdraad 

€ 5 600,00 

2007 Het reglement wordt geëvalueerd 
en indien nodig aangepast aan de 
huidige behoeften qua brand-
veiligheid in de lokalen. 

Jeugddienst 
en jeugdraad 

€ 5 600,00 

 
 
 
 

Doelstelling 2: Jeugdwerk en gemeentebestuur plegen overleg over de 
infrastructuur en onderzoeken de mogelijkheden qua ondersteuning. 

Beleidsindicator(en): Het jeugdwerk krijgt meer informatie over opgelegde 
reglementeringen door de overheid. Het jeugdwerk is beter op de hoogte van 
allerlei reglementeringen en weet hoe ze hieraan kunnen voldoen. Het 
gemeentebestuur en jeugdwerk zoeken samen naar oplossingen om 
infrastructuurknelpunten aan te pakken. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Een overzicht van knelpunten 
wordt aan het gemeentebestuur 
overhandigd met de bedoeling om 
samen aan oplossingen te werken. 

Jeugdraad € 0,00 

Het knelpuntenrapport wordt 
besproken. 

Gemeente-
bestuur 

€ 0,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Bij nieuwe reglementeringen wordt 
telkens de nodige informatie aan 
het jeugdwerk bezorgd; en indien 
nodig wordt hierover een info-
vergadering georganiseerd. 

Gemeente-
bestuur 

€ 0,00 
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2006 Een werkgroep “infrastructuur” 
wordt opgestart waarin zowel het 
jeugdwerk als het gemeente-
bestuur vertegenwoordigd is. 
Hierin worden de nodige 
besprekingen gevoerd en aan 
oplossingen gewerkt. 

Jeugdwerk, 
jeugddienst en 
gemeente-
bestuur 

afhankelijk 
van de 

bepaalde 
werkpunten 

2007 De werkgroep “infrastructuur” 
zorgt voor een verdere 
afhandeling van de werkpunten. 

Werkgroep afhankelijk 
van de 

bepaalde 
werkpunten 

 
 
 
 

Doelstelling 3: Het gemeentebestuur ondersteunt de jeugdwerkinitiatieven bij 
het onderhoud van hun groene ruimte rond de lokalen. 

Beleidsindicator(en): De jeugdwerkinitiatieven kunnen blijven rekenen op de 
subsidies voor het onderhoud van de groene ruimte rond hun lokaal zoals deze 
uitgewerkt werden in het Jeugdruimteplan 2003-2004. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De nodige budgetten worden 
voorzien voor de subsidies voor 
het onderhoud van de groene 
ruimte rond de jeugdlokalen. 
Jaarlijks wordt het reglement 
geëvalueerd en aangepast indien 
nodig. 

Jeugdraad en 
gemeente-
bestuur 

minimum 

€ 2 400,00 

 
 
 
 
 

Doelstelling 4: Het gemeentebestuur moet een langetermijnvisie ontwikkelen op 
vlak van gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur. 

Beleidsindicator(en): Het gemeentebestuur heeft een duidelijke visie opgesteld 
waarin ze qua timing, budgetten en ruimte bepaald heeft hoe gemeentelijke 
jeugdwerkinfrastructuur uitgebouwd kan worden. 
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Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Een langetermijnvisie wordt 
opgesteld waarbij men rekening 
houdt met de noden (grotere 
locatie jeugdhuis, vaste locatie 
speelpleinwerking en grabbelpas, 
fuiflocatie, foute zonering, enz.). 
Bij het opstellen van deze visie 
worden alle betrokken actoren 
gehoord. 

Gemeente-
bestuur 

€ 0,00 
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5 Participatie en terugkoppeling 

5.1 Participatie en terugkoppeling tijdens de opmaak van het 
Jeugdwerkbeleidsplan – feiten en meningen 

5.1.1 Start van de opmaak 

Een stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan 2005 – 2007 kreeg de opdracht om het 
ontwerp van het Jeugdwerkbeleidsplan op te maken. Jongeren werden in novem-
ber 2003 gevraagd om deel uit te maken van deze stuurgroep door een oproep te 
lanceren in de regionale pers en in het gemeentelijk informatieblad. Bovendien 
kregen alle jeugdwerkinitiatieven een uitnodiging tot deelname in de stuurgroep. 
 
De communicatie tussen de stuurgroep en het gemeentebestuur verliep vlot. De 
schepen van Jeugd en de jeugdconsulent woonden de stuurgroepvergaderingen 
bij en brachten telkens verslag uit op het college van burgemeester en 
schepenen. Bijkomend werd er een Beleidsreflectiewerkgroep opgericht waarin 
gemeenteraadsleden zetelden (verdeling volgens systeem Dhondt). Zij volgden 
de stuurgroep en de opmaak van het plan mee op. 
 

5.1.2 Stuurgroep 

Er werd een Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan 2005 – 2007 opgericht. De 
samenstelling van deze stuurgroep werd door het schepencollege bekrachtigd. 
 
Samenstelling: 
 
Breugelmans Bert 
(Kroenkel vzw + Speelpleinwerking) 
 

 

Caers Jeroen 
(Chiro Jong Leven) 
 

Melis Gunther 
(Jeugdconsulent) 

De Bruyne Jelle 
(vzw De Klink) 
 

Smits Sane 
(Chiro Pako-Me) 

Demeersman Renilde 
(Grabbelpas + Speelpleinwerking) 
 

Stoelen Kristoff 
(Tienerwerking De Joeng) 

Dillen Kathleen 
(Voorzitter Jeugdraad Nijlen) 
 

Thys Bert 
(Chiro Pako-Jo) 
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Dillen Leen 
(Chiro Nele) 
 

Van Bouwel Liesbeth 
(Schepen voor Jeugd) 

Fransen Maarten 
(Chiro Pako-Jo) 
 

Van Rompaey Bram 
(Chiro Elckerlyc) 

Gouweloose Andries 
(Kroenkel vzw) 
 

Verelst Carrie 
(Chiro Nele) 

Meeusen Peter 
(Kroenkel vzw) 
 

Verlinden Lotte 
(Grabbelpas + Speelpleinwerking) 

 
Secretaris van de Stuurgroep: 
 Gunther Melis, jeugdconsulent 
 Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
 
Voorzitter van de Stuurgroep: 
Niemand van de stuurgroepleden wenste het voorzitterschap op zich te nemen. 
Daarom werden alle vergaderingen geleid door de jeugdconsulent, de schepen en 
afwisselend telkens iemand van de stuurgroep. Dit vormde geen enkel probleem 
voor een vlot verloop van de vergaderingen. 
 
Een overzicht van de stuurgroepvergaderingen: 
 
21 november 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Verwelkoming – Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007, een woordje uitleg over het 
ontstaan, de inhoud en het decreet – Trefdag Jeugdwerkbeleidsplan – Voorzitter 
gezocht – De Kliksons – Varia 
 
12 december 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Verslag vorige vergadering – Samenstelling stuurgroep – Stappenplan: opstellen 
en overlopen – Bevragingen: aanpak en ideeën – Varia 
 
23 december 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Verslag vorige vergadering – Samenstelling stuurgroep – Bevragingen jeugdwerk: 
opstellen enquête en afspraken – Andere bevragingen: overzicht uitwerken – 
Bevraging via e-mail: opstellen vragen – Varia 
 
5 januari 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Verslag vorige vergadering – Samenstelling stuurgroep – Stand van zaken: 
enquête jeugdwerk opgesteld en verstuurd + rond-de-tafel-gesprek – Uitwerken 
van bevragingen + afspreken data (website, actie met postkaarten, telefonische 
enquêtes, schrijfmuur, e-mail-bevraging, varia) – Varia 
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27 januari 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Verslag vorige vergadering – Telefonische enquête – Stand van zaken 
(Postkaartenactie, De Kliksons, Rond-de-tafel-gesprek jeugdwerk, 
Beleidsreflectiewerkgroep) – Bevraging lagere scholen – Bevraging bevoorrechte 
getuigen – Maatschappelijk kader: overlopen – Varia 
 
21 februari 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – op verplaatsing (in het 
Provinciaal Vormingscentrum van Oostmalle – vergaderzaal B5) 
Verslag vorige vergadering – Doel van de bijeenkomst – Opstellen van de 
vaststellingennota en formuleren van de doelstellingennota – Bespreking 
organisatie van de terugkoppeling – Varia 
 
10 maart 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Verslag vorige vergadering – Stand van zaken planning – Ontwerp 
Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007: bespreking + uitwerken van concrete acties – 
Verder uitwerken prioriteit jeugdruimte – Varia 
 
30 maart 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Voorstelling Ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 + terugkoppeling in 
aanwezigheid van jeugdwerk, bevoorrechte getuigen en geïnteresseerden 
 
23 augustus 2004 – Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan – gemeentehuis Nijlen 
Bespreking advies Afdeling Jeugd en Sport + bespreking definitief plan 
 

5.1.3 Procedure 

2 april 2004: Het ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt aan het 
College van Burgemeester en Schepenen bezorgd en dit wordt in het college van 
5 april 2004 besproken. 
 
8 april 2004: Het ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt aan de leden 
van de jeugdraad en aan de hoofdverantwoordelijken van het jeugdwerk bezorgd. 
 
7 mei 2004: Het ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt in de 
algemene vergadering van de jeugdraad besproken en geadviseerd. De jeugdraad 
heeft 30 dagen de tijd gehad om een advies te formuleren. 
 
12 mei 2004: Het advies over het ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 
wordt door de jeugdraad aan het College van Burgemeester en Schepenen 
overgemaakt. 
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17 mei 2004: Het advies van de jeugdraad over het ontwerp 
Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt besproken in zitting van het 
schepencollege. 
 
19 mei 2004: Het College van Burgemeester en Schepenen bezorgd haar 
standpunt aan de jeugdraad over het advies van deze jeugdraad. 
 
24 mei 2004: Het ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt overgemaakt 
aan de afdeling Jeugd en Sport voor een advies. 
 
12 juli 2004: We ontvangen het advies van de afdeling Jeugd en Sport over het 
ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 
 
27 augustus 2004: Het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt besproken 
tijdens de algemene vergadering van de Jeugdraad en het advies wordt gegeven. 
 
30 augustus 2004: Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis 
van het advies van de Jeugdraad, bespreekt dit en zal het Jeugdwerkbeleidsplan 
2005-2007 aan de gemeenteraad voorleggen. 
 
7 september 2004: Het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt besproken 
tijdens de zitting van de gemeenteraad. 
 

5.1.4 Organisatie van de participatie tijdens de opmaak van het JWBP 

Particuliere plaatselijke jeugdwerkinitiatieven 
� Alle jeugdwerkinitiatieven kregen een enquête bezorgd (2 januari 2004) en 
werden uitgenodigd op het rond-de-tafel-gesprek (21 januari 2004) voor en met 
het Nijlense jeugdwerk. 
� Van de 15 verschillende jeugdwerkinitiatieven bezorgden 12 verenigingen hun 
enquête ingevuld terug. Deze enquête werd bij elke vereniging tijdens een 
leidingskring of bestuursvergadering besproken. Liefst 11 verenigingen stuurden 
hun hoofdverantwoordelijke en/of volwassen begeleider naar het rond-de-tafel-
gesprek, dat door JEMP vzw gemodereerd werd. 
� De monitoren van de Grabbelpas en Speelpleinwerking werden apart naar hun 
mening gevraagd tijdens een werkgroepvergadering. 
� Het organiseren van deze inspraak, en het plaatsvinden zelf verliep erg vlot. 
Tijdens het rond-de-tafel-gesprek werden allerlei interessante onderwerpen 
aangesneden en werd geen enkele discussie uit de weg gegaan. Beide 
inspraakmethoden leverden voldoende resultaten op voor praktisch elk 
hoofdstuk uit dit Jeugdwerkbeleidsplan. 



Gemeente Nijlen  JeugdWerkBeleidsPlan 2005 – 2007 
 

 

70. 

 
Kinderen en jongeren van zes tot vijfentwintig jaar 
� Er werden in totaal 5 klasgesprekken (op 3, 5 en 12 februari 2004) gevoerd 
met lagere schoolkinderen (in totaal 105 kinderen) uit het 2de, 3de, 4de en 5de 
leerjaar. In het 2de en 3de leerjaar mochten de kinderen bovendien ook nog een 
tekening maken over hoe zij graag een speelpleintje zouden inrichten. In het 4de 
en 5de leerjaar maakten de leerlingen een opstelletje over wat zij als 
burgemeester van Nijlen zouden doen. 
� De Kliksons werden bij 100 leerlingen afgenomen uit het 5de en 6de leerjaar en 
het 1ste, 2de en 3de secundair (in januari 2004). Meisjes en jongens werden 
ongeveer evenredig bevraagd via dit interactief computerprogramma. 
� In het 4de, 5de en 6de middelbaar van de twee Nijlense secundaire scholen 
werd tijdens de maand januari 2004 een Postkaartenactie gehouden. Drie 
verschillende postkaarten (met vragen over mobiliteit, fuifruimte en 
ontspanningsruimte) werden verdeeld. Er kwamen 227 postkaarten terug binnen 
(er werden er ongeveer 500 uitgedeeld). 
� Een 85-tal jongeren van 16 tot 25 jaar kregen via e-mail ook drie weken na 
mekaar een vraag doorgemaild. Er kwamen respectievelijk 21, 12 en 12 reacties 
terug op deze drie e-mailbevragingen. 
� Bij de doelgroep 18-25 –jarigen werden via steekproef 80 jongeren 
aangeschreven met een enquête. Op zaterdag 31 januari 2004 werden ze 
hierover opgebeld. Uiteindelijk kregen we 35 positieve reacties (ingevulde 
enquêtes). 
� In het najaar van 2003 werden ook nog 50 (via steekproef gekozen) kinderen 
en ouders bevraagd over het aanbod van Grabbelpas en Speelpleinwerking via een 
enquête. Er kwamen 13 bruikbare reacties terug. 
 
Deskundigen inzake jeugdaangelegenheden (bevoorrechte getuigen) 
� Twintig bevoorrechte getuigen kregen een enquête en werden uitgenodigd op 
een rond-de-tafel-gesprek (10 februari 2004). De bevoorrechte getuigen waren 
waren o.a. het OCMW, de jeugdpastor, de politie, de coördinator IBO, de 
groenambtenaar, enkele leerkrachten, afgevaardigden van de sportraad – 
milieuraad – cultuurraad, de bibliothecaris, de burgemeester, enz. 
� Tijdens het rond-de-tafel-gesprek, dat door JEMP vzw gemodereerd werd, 
waren 8 bevoorrechte getuigen aanwezig. Er waren 3 verontschuldigden die wel 
de enquête terug bezorgden. 
� De bevoorrechte getuigen kregen de resultaten van het gesprek bezorgd. Het 
was op zich een geanimeerd gesprek waarbij tal van (verschillende) meningen aan 
bod kwamen en waarbij de nodige discussies gevoerd werden. 
� De bevoorrechte getuigen werden opnieuw betrokken wanneer het ontwerp 
klaar was en konden dit ook op de jeugddienst komen inkijken. 
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Algemeen 
De resultaten van al deze bevragingen en vormen van participatie bij de opmaak 
van het plan, werden door de stuurgroep uitgebreid besproken tijdens een 
speciale vergadersessie op zaterdag 21 februari 2004 in het Provinciaal 
Vormingscentrum van Malle. Hiervoor werd een ganse dag uitgetrokken. 
 
Alle inwoners van de gemeente Nijlen konden de stand van zaken en alle 
voorbereidingen bij de opmaak van het Jeugdwerkbeleidsplan mee volgen in het 
gemeentelijk informatieblad “De Gemeentekroniek”. In elke uitgave werd er 
aandacht geschonken aan het opmaakproces. Op die manier hebben we getracht 
de betrokkenheid van alle inwoners te verhogen. 
 
Tijdens alle algemene vergaderingen van de jeugdraad werd telkens een stand 
van zaken weergegeven over de opmaak van het Jeugdwerkbeleidsplan en ook bij 
de keuze van de deelgebieden betreffende de prioriteit jeugdruimte werd de 
jeugdraad betrokken om een gemotiveerde standpunt uit te brengen. 
 

5.1.5 Organisatie van de terugkoppeling 

Het ontwerp van het Jeugdwerkbeleidsplan werd tijdens een bijeenkomst 
voorgesteld aan de bevoorrechte getuigen, de jeugdwerkinitiatieven en een 
aantal deelnemers aan de bevragingen (telefonische enquête, e-mail, enz.) op 
dinsdag 30 maart 2004. Zij konden de nodige opmerkingen formuleren. 
 
Bovendien werd via het gemeentelijk informatieblad bekend gemaakt dat 
iedereen het ontwerp kon komen inkijken bij de jeugddienst en andere 
gemeentelijke instanties (gemeentehuis, bibliotheek). 
 
Wanneer het Jeugdwerkbeleidsplan definitief goedgekeurd is, zal dit via allerlei 
wegen bekend gemaakt worden bij alle Nijlense inwoners. 
 

5.2 Participatie en terugkoppeling tijdens de uitvoering van het 
Jeugdwerkbeleidsplan – feiten en meningen 

5.2.1 Gemeentelijke jeugdraad 

Jeugdraad Nijlen – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
 

- Voorzitter: Kathleen Dillen – J.E. Claeslaan 10/c – 2560 Nijlen 
- Secretaris: Gunther Melis – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
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De samenstelling van de jeugdraad kan teruggevonden in het maatschappelijk 
kader van dit Jeugdwerkbeleidsplan. 
 
De jeugdraad komt maandelijks samen, telkens op de eerste vrijdag van de 
maand. Dan wordt er een algemene vergadering gehouden waarop iedereen 
welkom is (vertegenwoordigers van jeugdverenigingen, individuele jongeren, enz.). 
Tijdens de maanden juli en augustus vindt er meestal geen jeugdraad plaats 
wegens de vakantieperiode en de kampen van de verenigingen. De jeugdraad 
behandelt diverse onderwerpen omtrent het jeugd(werk)beleid, aanvragen 
subsidies, adviezen over diverse aangelegenheden en eigen activiteiten. 
 
De stuurgroep jeugdraad (of het dagelijks bestuur) komt eveneens maandelijks 
samen, ter voorbereiding van de algemene vergadering van de jeugdraad. Zij 
bereiden de agenda voor van de jeugdraad en zorgen voor de uitvoering van 
bepaalde werkpunten. 
 
Verder worden er jaarlijks, naargelang er nood aan is, een aantal werkgroepen 
opgestart die over bepaalde punten gaan. Meestal behandelen deze werkgroepen 
onderwerpen die langere tijd behandeld kunnen worden. Onderwerpen die snel 
afgehandeld kunnen worden, komen aan bod tijdens korte werkgroepen op de 
algemene vergadering van de jeugdraad zelf. 
 
Werking van de jeugdraad 
 

De voorbije jaren gaf de jeugdraad een aantal adviezen aan het 
gemeentebestuur. In de tabel hieronder kan een overzicht gevonden worden. 
 

 2003 2004 

Advies over: - Voorstel tot het plaatsen van 
plakzuilen + plakreglement 
- Renteloze leningen 
- Jeugdruimteplan 2003-2004 
- Jaarplan 2003 
- Evaluatie De Feestbus 
- Werkingsverslag 2002 
- Voorstel Subsidiereglement 
voor het onderhoud van de 
groene ruimte rond de lokalen 
- Voorstel Subsidiereglement 
brandveiligheid lokalen 

- Jaarplan 2004 
- Werkingsverslag 2003 
- Herwerkte afsprakennota 
tussen gemeentebestuur en 
jeugdraad 
- Herwerkt subsidiereglement 
brandveiligheid lokalen 
- Ontwerp Jeugdwerkbeleids-
plan 2005-2007 
- Jeugdwerkbeleidsplan 2005-
2007 
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Alle adviezen worden aan het College van Burgemeester en Schepenen 
overgemaakt, die op hun beurt een antwoord bezorgen aan de jeugdraad en een 
aantal adviezen eveneens overmaken aan de gemeenteraad. 
 
De communicatie tussen het gemeentebestuur en de jeugdraad verloopt 
enerzijds via de schepen voor jeugd en anderzijds via de jeugdconsulent. Deze 
communicatie mag uiteraard steeds beter verlopen. 
 
De voorbije jaren werkte de jeugdraad ook een aantal eigen activiteiten uit: 
 
2002: Fietshappening voor een degelijk fietspad aan de Grote Puttingbaan 
2003: “Dat verdient een barbecue’tje” om alle vrijwilligers te bedanken 
2004: Speelhappening op het Nijlense kerkplein – kinderen spelen op straat! 
 
Verder kwamen er plakzuilen op initiatief van de jeugdraad, werd er door de 
jeugdraad een plakreglement en reglementen voor de subsidies voor het 
onderhoud van de groene ruimte en de brandveiligheid opgesteld, en werden 
kleinere initiatieven ondernomen. In 2004 werd er ook een publicatie uitgegeven 
waarin alle jeugdwerkinitiatieven voorgesteld worden. Via de Gemeentekroniek, 
het gemeentelijk informatieblad, wordt ook in elke editie nieuws en berichten uit 
de jeugdraad vermeld. Bovendien verspreidt de jeugdraad de nodige 
persberichten over haar initiatieven. 
 
De werking van de jeugdraad wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar 
nodig. Hiervoor wordt af en toe samengewerkt met JEMP vzw, die een 
begeleiding van de jeugdraad voor hun rekening nemen. Momenteel beschikken 
we over een vrij goed draaiende jeugdraad. 
 
Samenwerking met andere adviesraden 
 

De jeugdraad heeft in 2002 het initiatief genomen om met alle adviesraden rond 
tafel te gaan zitten. Tot de grote spijt van de jeugdraad, heeft geen enkele 
andere adviesraad nadien nog initiatief tot ontmoeting ondernomen. Desondanks 
zal de jeugdraad, indien nodig, de nodige contacten met andere adviesraden 
verder onderhouden. 
 
In Nijlen zijn buiten de jeugdraad, ook de milieuraad, cultuurraad, sportraad, 
seniorenraad en ontwikkelingscomité als adviesraad erkend. Diverse raden 
ondernemen af en toe specifiek naar jeugd toe acties. Maar de jeugdraad/jeugd 
wordt te weinig betrokken bij het nemen van deze beslissingen of acties. 
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Budget en formele documenten 
 

De jeugdraad kan jaarlijks op een bedrag van 992 euro rekenen die in de 
begroting voorzien is voor het uitvoeren van de dagelijkse werking. Dit bedrag is 
de voorbije jaren ongewijzigd gebleven. Vanuit de jeugddienst wordt de 
jeugdraad volledig ondersteund en opgevolgd. Alle administratieve taken van de 
jeugdraad worden door de jeugdconsulent uitgevoerd. 
 
De jeugdraad van Nijlen beschikt over statuten en een afsprakennota met het 
gemeentebestuur. Deze kunnen in de bijlagen teruggevonden worden. 

5.2.2 Participatieprojecten 

De voorbije jaren werden weinig participatieprojecten op poten gezet. Bij de 
opmaak van dit plan werd dit wel uitgebreid gedaan. Toch willen we de komende 
jaren meer inspraakmomenten organiseren tijdens de uitvoering van het 
Jeugdwerkbeleidsplan, en niet alleen bij de opmaak van het plan. Dit is een 
duidelijk werkpunt want inspraak van kinderen en jongeren is permanent nodig. 
 
Sinds 2001 was een werkgroep “Skaters” volop bezig met de voorbereidingen van 
een skatepark in Nijlen. De skaters mochten zelf bepalen welke toestellen er 
geplaatst zouden worden en kregen mee inspraak bij het volledige project. 
 
In 2003 werd er door de stuurgroep jeugdraad en door jeugdhuis Kroenkel een 
bevraging gedaan naar de behoeften voor repetitieruimten binnen de gemeente. 
 
Eveneens werd in september 2003 een enquête gehouden onder de gebruikers 
van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. Die enquête werd door de 
jeugddienst uitgevoerd. De terugkoppeling van de resultaten gebeurde naar de 
monitorenploeg toe tijdens een werkgroepvergadering. 
 
Tijdens activiteiten van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven is er uiteraard 
informeel contact tussen de kinderen en de jeugdconsulent. Aangezien de 
jeugdconsulent raadgevend bestuurslid is van Kroenkel vzw is er ook met het 
jeugdhuis en de tienerwerking een intensieve samenwerking. 

5.2.3 Inspraak 

In principe kunnen we stellen dat alle betrokken partijen bevraagd werden over 
participatie en terugkoppeling. Enerzijds hebben zowel jeugdwerkinitiatieven, 
bevoorrechte getuigen, kinderen en jongeren, gemeenteraadsleden actief 
geparticipeerd tijdens de opmaak van dit plan. 
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Velen lieten trouwens horen dit te appreciëren. Ook voor de terugkoppeling 
werden alle partijen betrokken zodat zij hun mening konden geven. 

5.2.4 Vaststellingen 

Uit diverse hoeken kregen we positieve reacties op de bevragingen die 
uitgevoerd werden. 
Het jeugdwerk vond het positief dat zij hun zegje konden doen, individuele 
jongeren die via postkaarten, via e-mail of via de telefonische enquête hun 
mening mochten geven, gaven duidelijk aan dit te appreciëren en dat het zeker 
nog mocht gebeuren. 
Ook de kinderen uit de lagere scholen waren opgetogen dat zij mee mochten 
helpen bij de opmaak van “dat dikke boek waarin de gemeente schrijft wat ze 
voor de kindjes en jongeren allemaal gaat doen”. 
 
Over de werking van de stuurgroep kunnen we ook erg positief zijn: de jongeren 
die zich engageerden vonden het interessant om te volgen en waren tevreden 
over hun inbreng en medewerking. 
 
Wel stelden we vast dat de tijdsdruk om alle bevragingen kunnen uit te voeren 
enorm hoog lag. De reden hiervoor is uiteraard omdat er vooraf, tijdens de 
uitvoering van het vorige Jeugdwerkbeleidsplan, geen bevragingen plaatsvonden. 
Als stuurgroep en jeugddienst gaan we hier meer werk van maken zodat er 
regelmatiger bevragingen plaatsvinden en niet enkel bij de opmaak van een nieuw 
plan. Op die manier kan inspraak voor kinderen en jongeren een alledaags gegeven 
worden binnen de gemeente, wat belangrijk is! 
Bovendien zullen de voorbereidingen voor het volgende Jeugdwerkbeleidsplan 
heel wat vlotter kunnen verlopen. 
 

5.3 Algemene doelstellingen 

1. Permanente participatie wordt georganiseerd tijdens de uitvoering van het 
Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007. De Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan en de 
Beleidsreflectiewerkgroep JWBP blijft behouden. 
 
2. Het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt bekend gemaakt bij de Nijlense 
bevolking en wordt gepromoot bij het doelpubliek. 
 
3. Een jaarlijks overleg vindt plaats tussen het schepencollege, de jeugddienst 
en de jeugdwerkinitiatieven. 
 
4. De jeugdraad moet het standpunt van alle jongeren vertolken. 
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5.4 Concrete acties 

Doelstelling 1: Permanente participatie wordt georganiseerd tijdens de 
uitvoering van het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007. De Stuurgroep 
Jeugdwerkbeleidsplan en de Beleidsreflectiewerkgroep JWBP blijft behouden. 

Beleidsindicator(en): Verschillende kinderen en jongeren, het jeugdwerk en 
bevoorrechte getuigen worden jaarlijks bevraagd en betrokken bij het Nijlense 
jeugd(werk)beleid. 

De Stuurgroep Jeugdwerkbeleidplan komt jaarlijks 2 à 3 keer samen en 
bespreekt de stand van zaken omtrent de uitvoering van het plan. De 
Beleidsreflectiewerkgroep komt eveneens een 2-tal keer per jaar samen. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Elk jaar wordt een bepaalde groep 
kinderen en/of jongeren bevraagd 
over het jeugdbeleid of over een 
specifiek thema waarnaar vraag is. 

Stuurgroep 
JWBP 

€ 200 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Het jeugdwerk en de bevoorrechte 
getuigen worden jaarlijks rond 
tafel gebracht om bepaalde punten 
te bespreken en te bevragen. Zij 
kunnen eigen agendapunten 
aanbrengen. 

Stuurgroep 
JWBP 

€ 0,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De stuurgroep Jeugdwerkbeleids-
plan komt samen en bespreekt de 
uitvoering van het huidige JWBP, 
doet bevragingen en blikt reeds 
vooruit naar het volgende JWBP. 

Idem voor de Beleidsreflectie-
werkgroep waarin enkele 
gemeenteraadsleden zetelen. 

Stuurgroep 

& Beleids-
reflectie-
werkgroep 

€ 0,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De Jeugdraad bespreekt minstens 
2 keer per jaar de stand van zaken 
betreft de uitvoering van het 
Jeugdwerkbeleidsplan en volgt dit 
mee op. 

Jeugdraad € 0,00 
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Doelstelling 2: Het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt bekend gemaakt bij 
de Nijlense bevolking en wordt gepromoot bij het doelpubliek. 

Beleidsindicator(en): De (geïnteresseerde) Nijlense inwoners zijn op de hoogte 
van het Jeugdwerkbeleidsplan en de inhoud er van. De acties uit het 
Jeugdwerkbeleidsplan worden gepromoot bij de jeugd. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-
2007 wordt op een ludieke manier 
bekend gemaakt bij de jeugd. 

Stuurgroep € 1 000,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Via de Gemeentekroniek wordt het 
Jeugdwerkbeleidsplan en de 
concrete acties bekend gemaakt 
aan de bevolking. Een stand van 
zaken wordt regelmatig gegeven. 

Jeugddienst € 0,00 

 
 
 
 

Doelstelling 3: Een jaarlijks overleg vindt plaats tussen het schepencollege, de 
jeugddienst en de jeugdwerkinitiatieven. 

Beleidsindicator(en): Jeugdwerkinitiatieven kunnen rechtstreeks met het 
schepencollege werkpunten bespreken. Jaarlijks zitten jeugddienst, schepen-
college en jeugdwerk rond tafel. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Jeugddienst, schepencollege en 
jeugdwerkinitiatieven komen 
jaarlijks samen om het 
jeugdwerkbeleid te bespreken. 

Indien nodig kan er ook een 
overleg plaatsvinden specifiek voor 
één jeugdwerkinitiatief. 

Jeugddienst, 

College van 
Burgemeester 
en Schepenen, 
jeugdwerk 

€ 0,00 
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Doelstelling 4: De jeugdraad moet het standpunt van alle jongeren vertolken. 

Beleidsindicator(en): De jeugdraad wordt uitgebreid met enkele individuele 
jongeren. De jeugdraad bevraagt jongeren vooraleer ze een algemeen standpunt 
inneemt. De jeugdraad werkt dynamischer. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 De jeugdraad wordt gepromoot bij 
individuele jongeren vanaf 16 jaar. 

Jeugdraad € 150,00 

Individuele jongeren worden 
aangesproken om deel uit te maken 
van de jeugdraad. 

Jeugdraad € 0,00 

De structuur van en de visie over 
de stuurgroep en de jeugdraad 
wordt bekeken en indien nodig 
aangepast. 

Jeugdraad € 0,00 

Jongeren worden bevraagd over 
specifieke standpunten die de 
jeugdraad wenst in te nemen. 

Jeugdraad € 0,00 

2006 Bestendigen van de genomen acties 
en verder opvolgen en evalueren. 

Jeugdraad € 0,00 

2007 Indien nodig gebeurt er opnieuw 
een promotieactie voor de 
jeugdraad. 

Jeugdraad € 100,00 

Bestendigen van de genomen acties 
en verder opvolgen en evalueren. 

Jeugdraad € 0,00 
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6 Communicatie en informatie voor de jeugd 

6.1 Feiten en meningen 

6.1.1 Informatie voor kinderen en jongeren 

Kinderen en jongeren kunnen op verschillende plaatsen binnen de gemeente aan 
informatie geraken: 
 

- Jeugddienst Nijlen – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen 
� verschillende informatiefolders, brochures, verslagen, 

enz. zijn hier verkrijgbaar of liggen ter inzage in het 
inforek (heel wat info kan gratis meegenomen worden) 

� infozuil JIP (20-tal JIP-folders ter beschikking – i.s.m. 
het JIP-contactpunt van Lier) 

 

- Jeugdhuis Kroenkel – Statiestraat 13 – 2560 Nijlen 
� het jeugdhuis heeft een inforek in de ontmoetingsruimte 

staan met tal van folders en brochures op maat van de 
jongeren die het jeugdhuis bezoeken 

� het jeugdhuis richt zelf soms informatiemomenten in 
 

- Gemeentehuis – OCMW – Politie Berlaar-Nijlen 
� in het gemeentehuis (o.a. bij de informatiedienst) is 

allerlei info beschikbaar 
� via de gemeentelijke website worden tal van nuttige zaken 

bekend gemaakt (http://www.nijlen.be) 
� via het gemeentelijk informatieblad “Gemeentekroniek” 

waarin telkens een aantal pagina’s door de jeugddienst 
voorzien worden 

� bij het OCMW en de lokale politie kan eveneens informatie 
verkregen worden 

 

- Openbare bibliotheek 
� in de hoofdbibliotheek worden verschillende informatie-

folders aangeboden en staan er enkele computers ter 
beschikking om het internet te raadplegen 

� in de filialen van Kessel en Bevel kunnen eveneens folders 
en brochures meegenomen worden 

 

- Jeugdwerkinitiatieven 
� de meeste jeugdwerkinitiatieven hebben een eigen 

ledenblad waarlangs ze hun leden informeren 
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Een JIP of JAC zijn niet aanwezig in Nijlen. Kinderen en vooral jongeren kunnen 
wel terecht in de omliggende gemeenten (JIP in Lier en JAC in Herentals). Sinds 
2004 staat er op de jeugddienst (gemeentehuis) wel een JIP-infozuil. 
 
Naast de jeugdraad, zijn er ook nog andere communicatiekanalen naar de 
kinderen en jongeren toe. In elke uitgave van de Gemeentekroniek zijn enkele 
pagina’s voorzien boordevol nieuws voor en van de jeugd en is een eigen 
jeugdkalender voorzien. Ook de gemeentelijke website bevat heel wat informatie 
op maat van kinderen en jongeren gesneden. Sinds 2004 heeft ook de jeugdraad 
een eigen website ontworpen om jongeren te informeren, of om rechtstreeks in 
communicatie te gaan (http://www.jeugdraadnijlen.be). De jeugdraad heeft in 
2004 ook een brochure uitgegeven waarin alle jeugdwerkinitiatieven voorgesteld 
werden. 
 
In de gemeente staan 9 plakzuilen verspreid. Verenigingen kunnen hierop hun 
affiches laten aanbrengen door de gemeentediensten die twee maal per maand 
gaan aanplakken. 
 
Vanuit de jeugddienst krijgen de jeugdwerkinitiatieven bijna tweewekelijks 
allerlei informatie doorgespeeld. Op die manier blijven zij goed op de hoogte van 
het reilen en zeilen in jeugd(werk)land. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 
maken hun activiteiten bekend via eigen brochures of folders vanuit de 
jeugddienst. Bovendien biedt de jeugddienst heel wat infofolders aan over de 
jeugdraad, de uitleendiensten, fuiven, kampen, enz. Er is zelfs een speciale 
uitleendienst, exclusief voor de jeugdwerkinitiatieven, met informatiebrochures, 
boeken, cd-roms, enz. 
 
Tot slot staan er in elke deelgemeente een ideeënbus opgesteld. Elke inwoner 
kan hierin voorstellen of bemerkingen naar het gemeentebestuur toe doorgeven. 
Dit kan eveneens gebeuren met de signaalkaart of via de website. 
 
Kinderen en jongeren kunnen, indien ze dit willen, zeker aan voldoende informatie 
geraken via de gemeentelijke voorzieningen. Bepaalde dienstverleningen naar de 
jeugdwerkinitiatieven kunnen misschien nog iets beter bekend gemaakt worden. 
De samenwerking en communicatie tussen de jeugdwerkinitiatieven en de 
jeugdconsulent verloopt vlot, waarover de verenigingen tevreden zijn. 

6.1.2 Overleg en samenwerking 

Tussen de jeugddienst en de informatiedienst wordt op regelmatige tijdstippen 
overleg gepleegd naar aanleiding van de jeugdpagina’s in de Gemeentekroniek, de 
inhoud van de website of over bepaalde initiatieven van de jeugddienst en/of 
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jeugdraad. Binnen de dienst welzijnszaken (onderwijs, jeugd en cultuur) is er ook 
regelmatig overleg over tal van (lopende) zaken binnen deze sectoren. 
 

6.1.3 Inspraak 

Bij de verschillende doelgroepen werd geïnformeerd naar wat zij vinden over de 
communicatie en informatie voor jeugd. Dit gebeurde via de rond-de-tafel-
gesprekken met het jeugdwerk en de bevoorrechte getuigen. Via De Kliksons 
konden tieners hun mening kwijt en via de telefonische enquêtes bij de 18-25 –
jarigen kwamen we ook meer te weten. Uiteraard kon de jeugdraad ook haar 
mening geven over dit hoofdstuk. 

6.2 Vaststellingen 

Er is heel wat informatie beschikbaar voor de kinderen en jongeren; en deze 
kunnen via verschillende kanalen bekomen worden. Er bestaat eveneens 
tevredenheid over de communicatie tussen de jeugddienst en het jeugdwerk; 
bovendien worden de jeugdwerkinitiatieven uitgebreid geïnformeerd. 
 
Toch vragen jongeren naar nog meer specifieke informatie voor henzelf. De 
website van de jeugdraad die in 2004 on-line gezet werd kan hier een 
belangrijke rol in spelen maar deze is nog niet voldoende bekend. Op deze 
website moet informatie staan en is er duidelijk vraag naar een activiteiten-
kalender specifiek voor de doelgroep 12-25 jaar. 
 
In elke uitgave van het gemeentelijk informatieblad, de Gemeentekroniek, staan 
enkele pagina’s voor en door de jeugd. De jeugddienst verzorgt de inhoud van 
deze pagina’s met medewerking van de jeugdwerkinitiatieven. Deze worden dan 
doorgegeven aan de informatieambtenaar die voor de eindredactie instaat. De 
jongeren, maar ook zeer veel volwassenen, lezen deze pagina’s en geven 
regelmatig positieve reacties op deze informatie. Deze rubriek moet dus zeker 
behouden blijven. 
Toch is er nood aan een eigen publicatie vanuit de jeugdraad met nieuwtjes en 
info voor de Nijlense kinderen en jongeren dat onder het doelpubliek verspreid 
kan worden. 
 
De communicatie tussen het gemeentebestuur en het jeugdwerk zou zeker nog 
kunnen verbeteren. Via de jeugdraad is er al dialoog tussen beide partijen en de 
jeugdconsulent is eveneens een belangrijke tussenpersoon. Toch is er duidelijk 
vraag naar een jaarlijks overleg tussen het jeugdwerk, jeugddienst en het 
schepencollege. 
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6.3 Algemene doelstellingen 

1. Jongeren moeten via enkele informatiekanalen (Internet en jeugdkrantje) aan 
correcte informatie geraken over jeugdverenigingen, jeugd(werk)beleid en 
activiteiten voor jeugd. 
 
2. De jeugddienst informeert op regelmatige tijdstippen de  hoofd-
verantwoordelijken en subsidieverantwoordelijken van de jeugdwerk-initiatieven. 
 
3. De inforekken op de verschillende plaatsen waar kinderen en jongeren 
informatie kunnen krijgen worden up-to-date gehouden. 

6.4 Concrete acties 

Doelstelling 1: Jongeren moeten via enkele informatiekanalen (Internet en 
jeugdkrantje) aan correcte informatie geraken over jeugdverenigingen, 
jeugd(werk)beleid en activiteiten voor jeugd. 

Beleidsindicator(en): De website van de jeugdraad wordt jaarlijks door meer 
bezoekers geraadpleegd voor informatie en dergelijke (controle via bezoekers-
statistieken). De bestaande informatie op de gemeentelijke website betreffende 
jeugd is up-to-date. 

Een jeugdkrantje (publicatie van de jeugdraad) zal opgesteld worden voor 
kinderen en jongeren van Nijlen met informatie door en voor de jeugd. 
Geïnteresseerde jongeren werken mee in een redactieraad voor een 
jeugdkrantje, uitgegeven door de jeugdraad. Kinderen en jongeren kennen de 
uitgave van de jeugdraad. Eén derde van het doelpubliek leest het jeugdkrantje. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 De website van de jeugdraad 
(www.jeugdraadnijlen.be) wordt 
gepromoot bij het doelpubliek. 

Jeugdraad € 150,00 

De website van de jeugdraad 
wordt up-to-date gehouden. 

Jeugdraad € 100,00 

De activiteitenkalender op de 
website van de jeugdraad en op de 
gemeentelijke website wordt 
maandelijks aangevuld met nieuwe 
activiteiten voor jeugd. 

Jeugdraad, 
jeugdwerk, 
jeugddienst en 
dienst 
informatie 

€ 0,00 

De informatie over jeugd op de 
gemeentelijke website wordt 
aangepast indien nodig. 

Jeugddienst 
en dienst 
informatie 

€ 0,00 
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 Opstarten van een redactie-
werkgroep en uitbrengen van een 
jeugdkrantje (4 à 6 keer per jaar). 

Jeugdraad € 3 000,00 

2006 De website van de jeugdraad 
wordt geëvalueerd qua inhoud en 
gebruik door de jeugdraad. 

Jeugdraad € 0,00 

De website van de jeugdraad 
wordt up-to-date gehouden. 

Jeugdraad € 100,00 

De activiteitenkalender op de 
website van de jeugdraad en op de 
gemeentelijke website wordt 
maandelijks aangevuld met nieuwe 
activiteiten voor jeugd. 

Jeugdraad, 
jeugdwerk, 
jeugddienst en 
dienst 
informatie 

€ 0,00 

De informatie over jeugd op de 
gemeentelijke website wordt 
aangepast indien nodig. 

Jeugddienst 
en dienst 
informatie 

€ 0,00 

Evaluatie van het concept van het 
jeugdkrantje, uitbreiden van de 
redactiewerkgroep en uitbrengen 
van een jeugdkrantje. 

Jeugdraad en 
werkgroep 

€ 4 500,00 

2007 Er wordt een tevredenheids-
onderzoek gehouden bij de 
gebruikers van de website van de 
jeugdraad 

Jeugdraad € 30,00 

De website van de jeugdraad 
wordt up-to-date gehouden. 

Jeugdraad € 100,00 

De activiteitenkalender op de 
website van de jeugdraad en op de 
gemeentelijke website wordt 
maandelijks aangevuld met nieuwe 
activiteiten voor jeugd. 

Jeugdraad, 
jeugdwerk, 
jeugddienst en 
dienst 
informatie 

€ 0,00 

De informatie over jeugd op de 
gemeentelijke website wordt 
aangepast indien nodig. 

Jeugddienst 
en dienst 
informatie 

€ 0,00 

 Evaluatie van het concept van het 
jeugdkrantje, uitbreiden van de 
redactiewerkgroep en uitbrengen 
van een jeugdkrantje. 

Jeugdraad en 
werkgroep 

€ 4 500,00 
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Doelstelling 2: De jeugddienst informeert op regelmatige tijdstippen de  
hoofdverantwoordelijken en subsidieverantwoordelijken van de jeugdwerk-
initiatieven. 

Beleidsindicator(en): De hoofdverantwoordelijken zijn op de hoogte van allerlei 
informatie (contactgegevens en adressen jeugdwerk, die nuttig is om te weten 
als hoofdverantwoordelijke). 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Een infomoment wordt geor-
ganiseerd waarop het jeugdwerk 
uitgenodigd wordt met als 
onderwerpen subsidies, nuttige 
info, aanvraagformulieren, enz. . 

Jeugddienst € 0,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De jeugddienst houdt de 
jeugdwerkinitiatieven op de hoogte 
van allerlei nuttige informatie die 
ter beschikking ligt in het 
gemeentehuis. 

Jeugddienst € 0,00 

 
 

Doelstelling 3: De inforekken op de verschillende plaatsen waar kinderen en 
jongeren informatie kunnen krijgen worden up-to-date gehouden. 

Beleidsindicator(en): De verschillende plaatsen in de gemeente (bibliotheek, 
jeugdhuis, OCMW, gemeentehuis, enz.) waar kinderen en jongeren informatie uit 
de inforekken kunnen meenemen, beschikken steeds over folders en brochures 
die up-to-date zijn. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De inforekken die op diverse 
plaatsen in de gemeente staan 
worden up-to-date gehouden. 
Folders en brochures worden 
aangevuld indien nodig en de meest 
recente informatie wordt steeds 
aangeboden. 

Jeugddienst € 0,00 
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7 Geïntegreerd jeugdwerkbeleid 

7.1 Intragemeentelijk 

7.1.1 Lokaal sociaal beleid 

Er zijn in onze gemeente geen andere welzijnsvoorzieningen voor kinderen en 
jongeren, buiten het OCMW. Via het OCMW is er wel een samenwerking met 
Kinderland in Berlaar en vzw De Stappaert in Lier. Ook worden achtergestelde 
jongeren doorverwezen door het OCMW naar vzw De Klink. 
 
In 2003 waren er 15 jongeren die gebruik maakten van een leefloon bij het 
OCMW (waarvan er 3 ‘artikel 60’ers’ zijn). 
 
Het beleidsplan rond lokaal sociaal beleid zal in 2005 voltooid worden en gaat in 
voegen vanaf 2006. Wanneer er kernlijnen opgesteld worden naar kinderen en 
jongeren, hopen wij uiteraard als jeugdraad en jeugddienst betrokken te worden. 
 

7.1.2 Zonaal veiligheidsplan 

Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Berlaar-Nijlen loopt in 2004 ten 
einde. Men is volop bezig met de opmaak van een nieuw plan. De grote peilers uit 
het huidige veiligheidsplan zijn: 

- verkeersveiligheid 
- inbraakbeleid 
- overlast door drugs 

7.1.3 Lokaal beleid buitenschoolse kinderopvang 

Een aantal instanties (onthaalmoeders) verzorgen buitenschoolse kinderopvang 
binnen Nijlen: 

- Enkele onderwijsinstellingen 
- Particuliere opvanggezinnen 
- Dienst Opvanggezinnen van de Landelijke Beweging 
- Opvanggezinnen “Prikkebol” vzw 

 
Vanuit de gemeente is er ook buitenschoolse kinderopvang voorzien: IBO Dolfijn. 
Er zijn vier locaties waar de kinderen terecht kunnen. 
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Concrete informatie over bovenstaande organisaties kan teruggevonden worden 
in het Maatschappelijk Kader, vooraan in dit beleidsplan. 
 
Het jeugdwerk en de jeugddienst zijn geen rechtstreeks betrokken partij in de 
buitenschoolse kinderopvang. 
 
Er bestaat een beleidsplan Kinderopvang, geldig voor de jaren 2002 - 2005. Het 
lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang komt een aantal keren per jaar 
samen. De gemeentelijke jeugddienst (jeugdconsulent) is in dit overleg 
vertegenwoordigd. Bij de opmaak van het beleidsplan werd de jeugddienst ook 
betrokken. Tijdens het lokaal overleg wordt er over dit plan en andere 
doelstellingen gecommuniceerd – buiten dit overleg gebeurt dit niet. 
 

7.1.4 Lokaal cultuurbeleid 

De cultuurverenigingen werden ingedeeld in secties door de cultuurraad: 
- Beeldende Kunsten: 3 verenigingen 
- Heemkunde/Toerisme: 4 verenigingen 
- Podiumkunsten: 18 verenigingen 
- Socio-culturele: 27 verenigingen 

 
Een kleine minderheid van cultuurverenigingen bereikt ook kinderen en jongeren 
(namelijk Atelier Blauwhof, De Wielewaal, Amazone-MMM, De Strontvliegen-
jeugdtoneel en de Gezinsbond). 
 
Binnen de gemeente Nijlen kunnen we heel wat verschillende culturele 
infrastructuur vinden. 
 
De gemeentelijke openbare bibliotheek heeft haar hoofdfiliaal in Nijlen. In 
Kessel en Bevel is er ook een uitleenpost. In het Maatschappelijk kader vindt u 
meer gegevens. De bibliotheek heeft zelf ook een beleidsplan waarin zij naar 
jeugd toe het belangrijk vinden dat de bibliotheek kan fungeren als een hangplek 
naar kinderen en jongeren toe; er wordt o.a. internet aangeboden. 
 
Verder beschikt de gemeente in Kessel over Gemeenschapscentrum ’t Dorp. Hier 
kan een grote zaal (met podium) gehuurd worden (tafels en stoelen zijn ook 
beschikbaar) en enkele kleinere lokalen. Bovendien is er ook een cafetaria die 
gebruikt kan worden. De grote zaal wordt sporadisch ook gebruikt voor fuiven. 
Toch is deze infrastructuur (vooral de grote zaal) niet altijd even geschikt voor 
culturele activiteiten. 
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In Nijlen heeft men ’t Gesticht (voormalig oud rusthuis) waarin jeugdhuis 
Kroenkel een locatie heeft. Er kan eveneens een polyvalente zaal (harmoniezaal) 
en een vergaderlokaal (kapel) gehuurd worden, mits er geen muzieklessen 
plaatsvinden in deze lokalen. De jeugdraad vindt steeds plaats in de kapel 
(vergaderlokaal), achter het jeugdhuis. Ook hier is de gemeente eigenaar en 
beheerder van dit gebouw. 
 
Verder zijn er in Nijlen, Kessel en Bevel nog enkele andere zalen ter beschikking 
(o.a. parochiezalen), dewelke in beheer van privé-personen of parochie zijn. 
 
De gemeentelijke uitleendienst met feestmaterialen wordt deels door de 
cultuurdienst opgevolgd en deels door het secretariaat en de technische dienst. 
Het lokale cultuurbeleidsplan is nog niet voltooid in Nijlen. Zowel de jeugddienst 
(jeugdconsulent) als de jeugdraad (voorzitter) zijn bij de opmaak van dit plan 
betrokken en zetelen in de regiegroep. Jaarlijks organiseren de cultuurdienst en 
de cultuurraad enkele cultuuractiviteiten (11-juli-viering, Open Monumentendag, 
filmavond en Nieuwjaarsconcert). 
 
Momenteel bestaat er een beperkte samenwerking tussen jeugddienst en 
cultuurdienst; en worden er geen culturele projecten voor kinderen en jongeren 
door de cultuurdienst georganiseerd. Er is ook niet echt vraag naar. Naar de 
toekomst toe kan het best mogelijk zijn dat beide diensten een project samen 
organiseren voor kinderen en jongeren. De communicatie verloopt wel vlot. 
Jeugdhuis Kroenkel zorgt wel regelmatig voor optredens van diverse 
muziekgroepen in hun lokaal. 
 

7.1.5 Andere lokale beleidssectoren 

Er wordt sporadisch overleg gepleegd tussen de jeugddienst en andere diensten 
(milieu, groen – speelpleinen, verkeer, enz.). Dit gebeurt meestal bij bepaalde 
initiatieven waarbij beide diensten een rol spelen. 
Naar de jeugdraad toe nemen andere beleidssectoren te weinig initiatief tot 
samenwerking en dit wordt door de jeugdraad als een gemis beschouwd. Voor de 
jeugddienst zelf is het onmogelijk om van alle werken, initiatieven, activiteiten 
van andere beleidssectoren op de hoogte te zijn. De beleidssectoren zouden hier 
zelf vlugger stappen moeten ondernemen (zoals de jeugddienst dit doet bij het 
Jeugdwerkbeleidsplan o.a.). 
 
Jeugddienst en sportdienst werken af en toe samen bij een aantal 
sportactiviteiten die aansluiten bij de Grabbelpas, Speelpleinwerking of 
Tienerwerking De Joeng. Voor deze activiteiten vindt er ook overleg plaats. 
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Bij een aantal andere beleidsplannen (project groene ruimte, mobiliteitsplan en 
gemeentelijk structuurplan) werd de jeugddienst steeds betrokken wat positief 
is. Op die manier kan het jeugdbeleid met deze plannen rekening houden. 
 
Er bestaat ook nog een geringe samenwerking tussen de jeugddienst en het 
onderwijs. Zowel basisscholen als secundaire scholen komen sporadisch met de 
jeugddienst in contact bij bepaalde initiatieven. 
 
Tot slot zorgt het Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks voor 
een solidariteitsdag voor alle kinderen en jongeren. Aangezien 
ontwikkelingssamenwerking ook de bevoegdheid is van de jeugdconsulent, kan 
hier uiteraard van slechte communicatie geen sprake zijn… 
 

7.1.6 Inspraak 

Heel wat bevoorrechte getuigen kregen een enquête en werden rond tafel 
samengebracht tijdens het rond-de-tafel-gesprek. Als bevoorrechte getuigen 
werden o.a. de coördinator buitenschoolse kinderopvang, de groenambtenaar, de 
bibliothecaris, politie, ocmw, enkele leerkrachten, sportsector, cultuursector, 
milieusector, JAC, CLB, enz. uitgenodigd. Op die manier konden verschillende 
beleidssectoren hun zegje doen. 
 
Zo kwamen we te weten dat de communicatie tussen de verschillende 
beleidssectoren steeds beter kan en dat dit zeker aan te raden is. 
 

7.2 Inter- en bovengemeentelijk 

7.2.1 Feiten en meningen 

Jeugdwerkinitiatieven 
 

Vzw De Klink – Noordstraat 25 bus 2 – 2220 Heist-op-den-Berg 
 

In Heist-op-den-Berg werkt vzw De Klink met (maatschappelijk achtergestelde) 
jongeren uit de gemeenten Heist-op-den-Berg, Putte, Berlaar en Nijlen. Heel wat 
jongeren worden gerekruteerd via het OCMW. De werking concentreert zich op 
kinderen en jongeren tot 25 jaar. Er wordt zowel beleidsmatig als via projecten 
gewerkt. De belangrijkste doelgroep vormt toch de 13-25 –jarigen. Tijdens de 
zomermaanden worden met De Speelbus dan weer kinderen tot 12 jaar 
aangesproken. 
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Vanuit het OCMW kan vzw De Klink op financiële steun rekenen. Ook wordt er 
een budget van € 1 239,47 als projectsubsidie via de jeugdraad toegekend. Er 
zijn twee vormingsmedewerkers voltijds in dienst bij vzw De Klink en via de 
OCMW’s kan vzw De Klink rekenen op bijkomende hulp (klusjes, poetsen, enz.). 
Sinds 2003 zetelt vzw De Klink ook in de speciale stuurgroep, die door het 
gemeentebestuur van Nijlen werd opgericht, voor het uitwerken en opvolgen van 
een project voor de wijk Tweebunder in Kessel. 
Meer informatie over vzw De Klink kan ook in het Maatschappelijk Kader 
teruggevonden worden. 
 
Jeugdpastoraal ’t Verdiep – Kapucijnenvest 14 – 2500 Lier 
 

Jeugdpastoraal ’t Verdiep is een regionale jongerenwerking, die jongeren bereikt 
tussen 13 en 25 jaar, welke een aantal keren per maand samenkomen. Het 
doelpubliek is erg ruim: zowel kansarme jeugd als studenten en werkende 
jongeren. ’t Verdiep bereikt vooral jongeren uit Berlaar, Lier en Nijlen. Er is ook 
één jeugdpastor tewerkgesteld. Vanuit het gemeentebestuur van Nijlen is er 
geen financiële of materiële ondersteuning. 
 
Gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven en Tienerwerking De Joeng 
 

Af en toe wordt er met andere gemeenten samengewerkt omtrent de 
programmatie van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven of de tienerwerking. 
De voorbije jaren werd er al samengewerkt met Heist-op-den-Berg, Berlaar en 
Olen. Deze samenwerking vindt echter sporadisch plaats. 
De werking van deze initiatieven (en extra informatie) werd in vorige 
hoofdstukken al uitvoerig toegelicht. 
 
Jeugdoverleg 
 

De gemeentelijke jeugddienst neemt op regelmatige tijdstippen deel aan 
overlegvergaderingen/bijeenkomsten van V.V.J. (Vereniging voor Vlaamse 
Jeugddiensten). Ook vindt er overleg plaats tussen de gemeenten Berlaar, Putte, 
Heist-op-den-Berg en Nijlen – meestal via vzw De Klink. De jeugddienst en 
sportdienst van Nijlen nemen ook deel aan de overlegvergaderingen van de 
sportregio Kempen waarin meerdere gemeenten vertegenwoordigd zijn. 
Uiteraard is er ook overleg met verschillende andere jeugddiensten uit de 
provincie, via ontmoetingen maar ook via telefoon of e-mail over specifieke 
materie of problemen waarbij men elkaar kan verder helpen. 
 
Financiële, materiële en logistieke ondersteuning vanuit het provinciebestuur of 
de Vlaamse Gemeenschap zal enkel aangesproken worden indien dit nodig is, en 
indien er aan de voorwaarden voldaan kan worden. Sporadisch wordt er gebruik 
gemaakt van de provinciale uitleendienst of de provinciale infrastructuur (Malle). 
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De jeugdraad (althans enkele afgevaardigden) en de jeugddienst gaan ook naar 
samenkomsten of initiatieven van o.a. JEMP of de Vlaamse Jeugdraad 
(bijvoorbeeld Klets!). Op die manier is er ook contact met andere jeugdraden en 
kunnen ideeën en bevindingen uitgewisseld worden. 
 

7.2.2 Inspraak 

Zowel tijdens het rond-de-tafel-gesprek met de jeugdwerkinitiatieven als 
tijdens het rond-de-tafel-gesprek met de bevoorrechte getuigen kwamen 
geïntegreerd jeugdbeleid en de grensoverschrijdende jeugdverenigingen aan 
bod. 
 

7.3 Vaststellingen 

Ondanks eerdere pogingen via het vorige Jeugdwerkbeleidsplan werd er te 
weinig overleg gepleegd tussen de verschillende gemeentelijke adviesraden. 
Enkel op initiatief van de jeugdraad werd er samengekomen. De jeugdraad en de 
jeugdsector vindt het toch belangrijk om jaarlijks minstens één keer samen te 
komen met de andere adviesraden. Op die manier weten adviesraden van elkaar 
waar ze mee bezig zijn en kan er soms over gezamenlijke standpunten gepraat 
worden. 
 
Jongeren hebben een eigen mening over alle beleidsdomeinen maar toch stellen 
we vast dat er te weinig naar deze mening geïnformeerd wordt door andere 
beleidsdomeinen. Dit kan steeds beter. Bij de opmaak van beleidsplannen wordt 
de jeugdraad meestal wel betrokken wat positief is. Toch is er nood aan 
gestructureerde inspraak tussen jeugd en andere beleidsdomeinen. 
 
Verslagen van de gemeenteraad zijn sinds 2004 ook raadpleegbaar via de 
gemeentelijke website. Op die manier kan elke geïnteresseerde jongere het 
gemeentelijk beleid opvolgen. De jeugdraad vindt het ook belangrijk dat o.a. 
verslagen van commissies opgevolgd kunnen worden indien er punten aan bod 
komen waarover ook de jeugd zijn zegje kan doen. 
 
De jeugdraad zelf moet over bepaalde standpunten die ze wil geven meer 
inspraak organiseren bij de jongeren. Op die manier kan de jeugdraad een 
standpunt verdedigen dat niet enkel de jeugdverenigingen vinden maar wat 
meerdere jongeren denken. 
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Bijkomend willen we binnen de stuurgroep meer en meer individuele jongeren 
krijgen, meer samenwerking krijgen met de secundaire scholen en niet enkel het 
jeugdwerk vertegenwoordigen. Op die manier kan de jeugdraad een breder 
doelpubliek vertegenwoordigen. 
 
Tot slot is het interessant om sporadisch met verschillende gemeentediensten 
samen initiatieven uit te bouwen en te organiseren. De beperkte samenwerking 
die er reeds is tussen de jeugddienst en sportdienst is daar een goed voorbeeld 
van. Ook met andere diensten (cultuur, bibliotheek, …) kan er mogelijk af en toe 
eens iets uitgewerkt worden. 
 

7.4 Algemene doelstellingen 

1. Het gemeentebestuur moet werken aan gestructureerde inspraak waarbij de 
sector jeugd één van de betrokken deelnemers wordt. 
 
2. Een betere samenwerking en overleg moet plaatsvinden tussen de 
verschillende adviesraden. 
 
3. De jeugddienst en enkele andere diensten (cultuur, bibliotheek en sport) 
werken samen projecten uit. 
 

7.5 Concrete acties 

Doelstelling 1: Het gemeentebestuur moet werken aan gestructureerde inspraak 
waarbij de sector jeugd één van de betrokken deelnemers wordt. 

Beleidsindicator(en): Het gemeentebestuur organiseert op een gestructureerde 
manier inspraak bij het opstarten van haar projecten. De jeugddienst en de 
jeugdraad zijn steeds op de hoogte van het gevoerde beleid binnen de gemeente. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Er wordt onderzocht hoe er op een 
gestructureerde manier aan 
inspraak gedaan kan worden over 
diverse beleidsthema’s; waarbij 
ook de jeugd een actieve 
deelnemer in deze inspraak moet 
worden. 

Gemeente-
bestuur 

€ 0,00 

2006 Bij het nemen van belangrijke 
beslissingen omtrent het 

Gemeente-
bestuur 

€ 0,00 
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gemeentelijk beleid wordt de 
jeugd (via de jeugdraad) ook om 
haar mening gevraagd. Er wordt 
aan gestructureerde inspraak 
gedaan. 

2007 Evaluatie en bestendigen van de 
reeds genomen stappen. 

Gemeente-
bestuur 

€ 0,00 

 
 

Doelstelling 2: Een betere samenwerking en overleg moet plaatsvinden tussen de 
verschillende adviesraden. 

Beleidsindicator(en): Minstens één keer per jaar zitten alle adviesraden rond 
tafel en bespreken gemeenschappelijke (werk)punten. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Alle adviesraden worden uitge-
nodigd om samen te vergaderen en 
een aantal punten te bespreken. 

Jeugdraad € 0,00 

2006 Evaluatie over de manier van 
werken. 

Jeugdraad € 0,00 

Alle adviesraden worden uitge-
nodigd om samen te vergaderen en 
een aantal punten te bespreken. 

Jeugdraad € 0,00 

2007 Alle adviesraden worden uitge-
nodigd om samen te vergaderen en 
een aantal punten te bespreken. 

Jeugdraad € 0,00 

 
 

Doelstelling 3: De jeugddienst en enkele andere diensten (cultuur, bibliotheek en 
sport) werken samen projecten uit. 

Beleidsindicator(en): Jaarlijks werkt de jeugddienst samen een project uit met 
een andere dienst (cultuurdienst, bibliotheek of sportdienst). 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Er wordt gezocht naar concrete 
projecten waar de jeugddienst met 
een andere dienst kan 
samenwerken. Beide diensten 
bespreken dit project. 

Jeugddienst 
en andere 
diensten 

€ 0,00 
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2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De jeugddienst en de cultuur-
dienst, de jeugddienst en de 
bibliotheek, de jeugddienst en de 
sportdienst, werken samen rond 
een project. Deze worden achteraf 
geëvalueerd. 

Jeugddienst 
en andere 
diensten 

gewone 
werkings- 
budgetten 
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8 Ruimte voor jeugd 

Zowel de Jeugdraad, de Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan als het 
Gemeentebestuur hebben er voor geopteerd om als deelaspecten Fuifruimte en 
Mobiliteit verder uit te werken (zie in bijlage het advies van de jeugdraad). Toch 
hebben we enkele andere algemene punten aangehaald in een derde deeltje 
omdat we deze ook belangrijk vonden om uit te voeren. Zowel jongeren, 
jeugdwerk als bevoorrechte getuigen konden via de enquêtes, de 
postkaartenactie en de rond-de-tafel-gesprekken hun mening kwijt over ruimte 
voor jeugd in het algemeen; en specifieker over fuifruimte, mobiliteit en 
ontspanningsruimte. 
 

8.1 Fuifruimte – Feiten en meningen 

8.1.1 De gebruikers en de soorten fuiven 

De jeugdverenigingen (chiro’s en scouts) organiseren jaarlijks samen een 18-tal 
fuiven in Nijlen. Deze fuiven lokken meestal 700 à 1 000 jongeren. De fuiven 
gaan meestal door in een feesttent (ongeveer 80 % van de fuiven). 
 
De jeugdverenigingen ondervinden dat de zalen die ter beschikking zijn, meestal 
te duur zijn om te huren en eigenlijk ook te klein zijn voor het aantal 
fuifgangers. 
Het nadeel aan de tentenfuiven is dat buurtbewoners wel eens durven klagen 
over lawaaioverlast; en men merkt ook op dat er regelmatig last is van klein 
vandalisme (bijvoorbeeld vernielen brievenbus of bloemenperkje). 
 
Buiten de jeugdverenigingen wordt er soms nog een fuif georganiseerd door een 
sportvereniging of een ander initiatief maar dit is erg beperkt (een 5-tal keer 
per jaar). Het jeugdhuis richt ook af en toe een fuif in maar dit richt zich tot 
een kleiner aantal jongeren gezien de beperkte oppervlakte van het jeugdhuis. 
 
De jongeren, die in Nijlen naar fuiven gaan, merken op dat het aantal fuiven 
eerder aan de lage kant ligt. Zij merken eveneens op dat de inkomprijs te duur is 
en dat fuiven steeds later beginnen. Er zou ook meer diversiteit mogen zijn: 
praktisch alle jeugdverenigingen programmeren voor hun fuiven dezelfde 
discobar. De jongeren zijn wel tevreden over de sfeer en ambiance op de huidige 
fuiven. 
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8.1.2 Fuifinfrastructuur 

 Gildenzaal Zaal ‘t Dorp Parochiezaal OLV 

Adres Gemeentestraat 34 
2560 Nijlen 

Berlaarsesteenweg 2 
2560 Kessel 

Zandlaan 42/a 
2560 Nijlen 

Eigenaar parochie gemeente parochie 

Aantal fuiven afhankelijk van 
beschikbaarheid 

max. 1 per maand afhankelijk van 
beschikbaarheid 

Ligging centrum vlakbij centrum vlakbij centrum 
Parking op 100m afstand 

ruime parking 
beperkt aantal 
parkeerplaatsen 

vlakbij ruime 
parking 

Contactpersoon Emiel Dieltjens 
Tel.: 03 481 86 43 

Marcel Roofthooft 
Tel.: 03 480 75 51 

Robert Vertongen 
Tel.: 03 481 69 51 

 
Zowel organisatoren als gebruikers merken op dat de zalen te klein worden voor 
de fuiven die georganiseerd worden. Organisatoren (en hiermee bedoelen we dan 
enkel de jeugdverenigingen – andere organisatoren leken ons niet relevant voor 
een Jeugdwerkbeleidsplan) merken op dat de kosten om de zalen te huren erg 
hoog ligt (huurprijs, prijs voor het opkuisen, drankprijs, enz.). 
 
Chiro Pako kan de parochiezaal van O.-L.-V. goedkoper gebruiken aangezien zij 
speciale afspraken met de parochie hebben (Chiro Pako behoort tot dezelfde 
parochie). 
 
Doordat verschillende jeugdverenigingen hun fuiven in tenten organiseren, 
gebruiken zij weinig de zalen waar fuiven toegelaten zijn. 
 
Binnen de gemeente zijn er ook enkele zalen waar geen fuiven mogelijk zijn 
wegens opgelegde reglementeringen (o.a. parochiezaal Kessel-Station). 

8.1.3 Reglementen 

Elke organisatie moet vooraf een aanvraagformulier “Goedkeuring van een 
éénmalig evenement” invullen en aan het gemeentebestuur bezorgen. Het 
gemeenbestuur geeft dan toelating. De politie is momenteel ook bezig met het 
opmaken van een fuifreglement. 
 
Wanneer men langs de wegen promotieborden wil plaatsen, dient men ook de 
nodige toestemmingen te verkrijgen van de gemeente (gemeentewegen) en het 
Wegendistrict van het Vlaamse Gewest (gewestwegen). 
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De zalen moeten voldoen aan de vigerende wetgeving (Vlarem, milieu-
vergunningen, enz.). 
 
Uiteraard moeten organisatoren ook andere verplichtingen in orde brengen 
(Sabam, billijke vergoeding, tapvergunning, verzekering, enz.). 
Bij tentenfuiven dienen de nodige verzekeringsattesten aan het 
gemeentebestuur bezorgd te worden. De brandweer brengt vooraf aan elke 
fuiflocatie ook een bezoek. 
 

8.1.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd in juli 2004 goedgekeurd. Bij 
het opstellen van dit plan werd er inspraak gegeven aan de jeugddienst en het 
jeugdwerk. De krijtlijnen van dit plan zullen in het achterhoofd gehouden worden 
bij het uitwerken van de beleidsopties inzake fuifruimte. Hierbij zal het 
jeugdwerk (jeugdraad) steeds een betrokken partner blijven. 
 

8.2 Fuifruimte – Vaststellingen 

Jongeren vinden dat er meer fuiven georganiseerd mogen worden in de gemeente 
Nijlen. Ze vinden vaak wel dat de toegangsprijs te hoog ligt bij de fuiven. Ook 
mag de diversiteit van de fuiven verbeteren. 
Jongeren gaat ook steeds later naar fuiven. Hierin een verschuiving krijgen is 
niet eenvoudig en in een Jeugdwerkbeleidsplan kan hier weinig aan verholpen 
worden. 
 
De fuifinfrastructuur kan beter. Heel wat zalen zijn te klein en niet echt 
fuifvriendelijk (hoge huurprijzen, hoge drankprijzen, enz.). Er is momenteel te 
weinig dialoog tussen het gemeentebestuur, organisatoren (in de eerste plaats 
bedoelen we hier ook weer de jeugdverenigingen mee) en de zaaluitbaters. Er is 
nood aan een fuifwerkgroep. 
 
Tot slot wordt er opgemerkt dat een aantal fuiven voor overlast en vandalisme 
zorgen, iets waar men als organisator weinig aan kan doen. Toch wensen is er de 
bereidheid om er iets aan te doen – we willen hieromtrent een positieve actie 
starten. 
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8.3 Fuifruimte – Algemene doelstellingen 

Algemene hoofddoelstelling: Het gemeentebestuur en het jeugdwerk wil tot een 
beter fuifbeleid komen. 
 
1. Een werkgroep “Fuifbeleid” opstarten. 
 
2. Het gemeentebestuur werkt de knelpunten weg i.v.m. de fuifinfrastructuur. 
 
3. Er wordt op een constructieve manier gewerkt rond de sfeer op en rond de 
fuiven. 
 

8.4 Fuifruimte – Concrete acties 

Doelstelling 1: Een werkgroep “Fuifbeleid” opstarten. 

Beleidsindicator(en): Er is een werkgroep “Fuifbeleid” die minstens 2 keer per 
jaar samenkomt om bepaalde problemen/voorstellen/enz. te bespreken. In deze 
werkgroep zetelen gemeentebestuur, jeugdverenigingen en jeugddienst. Op 
uitnodiging worden ook zaaluitbaters, politie en anderen samengebracht. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Een werkgroep “Fuifbeleid” wordt 
opgestart. 

Jeugddienst € 0,00 

De werkgroep “Fuifbeleid” komt 
minstens 2 keer per jaar samen en 
bespreekt de knelpunten die 
voortvloeien uit het Jeugdwerk-
beleidsplan 2005-2007. 

Werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 0,00 

2006 De werkgroep “Fuifbeleid” komt 
samen en bespreekt gezamenlijke 
knelpunten. De werkgroep brengt 
verslag uit op de jeugdraad. 

Werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 0,00 

2007 De werkgroep “Fuifbeleid” komt 
samen en bespreekt gezamenlijke 
knelpunten. De werkgroep brengt 
verslag uit op de jeugdraad. 

Werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 0,00 
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Doelstelling 2: Het gemeentebestuur werkt de knelpunten weg i.v.m. de 
fuifinfrastructuur. 

Beleidsindicator(en): Het jeugdwerk kan de gemeentelijke zaal goedkoper huren. 
Er vindt overleg plaats met uitbaters van zalen. De gemeente ontwikkelt een 
langetermijnvisie over de gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Het tarief voor het gebruik van 
zaal ’t Dorp bij fuiven wordt 
goedkoper gemaakt. Hiervoor 
wordt een voorstel uitgewerkt. 

Gemeente-
bestuur en 
jeugdraad 

€ 0,00 

Er wordt met andere zalen een 
overleg georganiseerd omtrent het 
fuifbeleid. 

Gemeente-
bestuur en 
werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 0,00 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

Een langetermijnvisie over 
gemeentelijke jeugdwerkinfra-
structuur wordt opgesteld waarbij 
men rekening houdt met de noden 
(grotere locatie jeugdhuis, vaste 
locatie speelpleinwerking en 
grabbelpas, fuiflocatie, enz.). Bij 
het opstellen van deze visie 
worden alle betrokken actoren 
gehoord. Bij het opmaken van deze 
visie wordt eveneens rekening 
gehouden met het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan. 

Gemeente-
bestuur 

€ 0,00 

 
 

Doelstelling 3: Er wordt op een constructieve manier gewerkt rond de sfeer op 
en rond de fuiven. 

Beleidsindicator(en): Er wordt getracht om de overlast en vandalisme in de buurt 
van fuiven op een ludieke manier aan te pakken. De overlast en vandalisme 
verminderen bij fuiven. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 De problemen van overlast en 
vandalisme worden in kaart 
gebracht. 

Werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 0,00 
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 Er wordt een concreet voorstel 
uitgewerkt om een ludieke actie te 
voeren omtrent overlast en 
vandalisme bij fuiven. 

Werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 0,00 

2006 De actie wordt uitgevoerd. Werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 500,00 

2007 Er wordt een evaluatie opgesteld 
van de uitgevoerde actie. 

Werkgroep 
“Fuifbeleid” 

€ 0,00 

 

8.5 Mobiliteit – Feiten en meningen 

8.5.1 Locaties waar kinderen en jongeren moeten of willen geraken 

De kinderen en jongeren moeten dagelijks naar school gaan. De plaatsen waar de 
scholen binnen de gemeente gehuisvest zijn, zijn dus allemaal drukbezochte 
locaties door kinderen en jongeren. 
 

Bijkomend gaan kinderen en jongeren ook veel naar de plaatsen waar hun 
jeugdwerkinitiatief zich bevind; naar de openbare diensten (bibliotheek, 
sporthal, zwembad, enz.). 
 

Tot slot kunnen we stellen dat kinderen en jongeren zich ook regelmatig naar de 
speelpleintjes binnen de gemeente begeven. 
 

Een kort overzicht (de meest voorkomende straten zijn opgesomd): 
 Nijlen Kessel Bevel 
Scholen Nonnenstraat 

Kerkeblokken 
Klokkenlaan 
Gemeentestraat 
Albert Kanaalstraat 
Broechemsesteenweg 
Zandlaan 

Kessel-Dorp 
Emblemsesteenweg 

Bevel-Dorp 

Jeugdwerk Rector de Ramstraat 
Zandlaan 
Broechemsesteenweg 
Kerkeblokken 
Gemeentestraat 
Statiestraat 

Heidestraat 
Grote Puttingbaan 
Torenvenstraat 

Netepad 

Openbare diensten Kerkstraat 
Gemeentestraat 

Berlaarsesteenweg 
Grote Puttingbaan 

Bevel-Dorp 

Speelpleintjes Tibourstraat 
Goorerf 
De Wip 

Meidoornlaan 
Seringenhof 

Hazelaarshof 
Binnenhof 
Bevel-Heikant 
Tolbroek 
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8.5.2 Verplaatsingsmogelijkheden 

Kinderen en jongeren verplaatsen zich naar bovenvermelde plaatsen via de auto, 
de fiets of te voet. In de buurt van de meeste locaties zijn zebrapaden, 
voetpaden en fietspaden voorzien. Chiro Gust en Chiro Nele in Kessel merken wel 
duidelijk de noodzaak op van een fietspad op de Grote Puttingbaan. 
 
Uit het onderzoek in functie van het mobiliteitsplan blijkt dat 55 % van de 
verplaatsingen binnen Nijlen met de auto gedaan wordt, 30 % met de fiets en 
9 % met het openbaar vervoer. 
 
Ook het openbaar vervoer wordt door heel wat jongeren gebruikt om naar school 
te gaan. Nijlen beschikt over een station met klokvaste treinen naar Antwerpen 
(en een opstapplaats in Kessel). 
 
Het openbaar busvervoer (De Lijn) geeft een voldoende aanbod aan 
basismobiliteit, hoewel de verbinding tussen Nijlen en de noordelijke gemeenten 
ontbreekt, en de aansluitingen tussen de deelgemeenten is eerder beperkt. 
 

8.5.3 Bestaande initiatieven 

Een aantal scholen in Nijlen organiseren een fietspoolactie voor hun leerlingen 
om naar school te komen. Tijdens de Paasvakantie van 2004 werd er een eerste 
maal geëxperimenteerd met speelstraten. Zowel in Kessel, Nijlen als Bevel werd 
één straat omgevormd tot een speelstraat gedurende een ganse namiddag. Dit 
gebeurde op initiatief van het gemeentebestuur. De jeugddienst voorzag per 
straat een drietal monitoren en een speelkoffer. Kinderen konden vrij spelen, 
maar hadden ook de keuze om met de monitoren spelletjes te spelen. 
 

8.5.4 Overlegstructuren 

Er bestaat momenteel een gemeentelijke commissie Openbare Werken en 
Verkeer. In deze commissie zijn gemeenteraadsleden vertegenwoordigd van alle 
politieke fracties. 
 
In november 2002 werd ook het Mobiliteitsplan goedgekeurd waarbij de 
jeugddienst een betrokken partner was bij de voorbereidingen. Eveneens is er 
een convenant ‘fietspaden langs gewestwegen’ van kracht en mogelijk wordt er 
binnenkort een convenant ‘schoolomgevingen’ opgestart. 
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8.6 Mobiliteit – Vaststellingen 

Kinderen en jongeren ervaren verschillende plaatsen binnen de gemeente als 
verkeersonveilig. Het gaat hierbij o.a. om drukke verkeerspunten in de gemeente 
maar ook om plaatsen waar kinderen van mening zijn dat auto’s te snel rijden, dat 
er een gevaarlijke bocht is of dat het fietspad te smal is. Een lijst van deze 
plaatsen opsommen is hier niet relevant. 
 
Bijkomend laten jongeren horen dat het openbaar vervoer soms te ontoereikend 
is voor hen (slechte verbindingen) en ze vinden het te duur. 
 
De Commissie Verkeer kan niet gevolgd worden door geïnteresseerden aangezien 
het een gemeentelijke commissie is. De invalshoek van jongeren ontbreekt 
hierdoor ook wel eens. Hier zou een verbetering mogelijk moeten zijn. 
 
Het speelstratenproject (dat in feite ook tot speelruimte behoort) werd in 2004 
voor een eerste keer opgestart, en zal na geëvalueerd te worden, wellicht verder 
worden uitgebouwd. 
 

8.7 Mobiliteit – Algemene doelstellingen 

Algemene hoofddoelstelling: Nijlen wordt een verkeersvriendelijkere gemeente 
voor de kinderen en jongeren. 
 

1. De invalshoek van jongeren wordt opgenomen door de Commissie Verkeer. 
 

2. Het project “Speelstraten” wordt verder uitgewerkt. 
 

8.8 Mobiliteit – Concrete acties 

Doelstelling 1: De invalshoek van jongeren wordt opgenomen door de Commissie 
Verkeer. 

Beleidsindicator(en): Vanuit de jeugdraad/stuurgroep wordt het verkeersbeleid 
mee opgevolgd. De commissie Verkeer heeft de bevindingen van de jeugd 
besproken en bekeken. De stuurgroep kan meewerken aan een verkeers-
vriendelijk Nijlen voor de jeugd. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 De bevindingen uit de bevragingen 
voor het Jeugdwerkbeleidsplan 
worden doorgegeven aan de 
Commissie Verkeer. 

Stuurgroep 
JWBP 

€ 0,00 
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De resultaten van de bevragingen 
van het JWBP worden besproken 
en krijgen een gemotiveerd 
antwoord. 

Commissie 
Verkeer 

€ 0,00 

2006 De Commissie Verkeer wordt 
opgevolgd, zeker wat betreft de 
doorgegeven bevindingen. 

Stuurgroep 
JWBP en 
jeugdraad 

€ 0,00 

2007 De jeugdraad kan punten 
toevoegen aan de agenda van de 
Commissie Verkeer. 

Jeugdraad € 0,00 

 
 

Doelstelling 2: Het project “Speelstraten” wordt verder uitgewerkt. 

Beleidsindicator(en): Op bepaalde tijdstippen tijdens schoolvakanties worden er 
in Nijlen, Kessel en Bevel speelstraten ingericht. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Op basis van de evaluatie in 2004 
worden er tijdens de Paasvakantie 
opnieuw een aantal speelstraten 
ingericht. 

Jeugddienst € 250,00 

2006 Het project wordt geëvalueerd en 
bevraagd en wordt uitgebreid naar 
meerdere dagen. 

Jeugddienst € 500,00 

2007 Bestendigen van het project. Jeugddienst € 500,00 

 

8.9 Extra aandachtspunten – Feiten en meningen 

In Nijlen, Kessel en Bevel zijn diverse speelpleintjes. Kinderen en jongeren 
vinden deze plaatsen belangrijke ontmoetingsplaatsen en speelruimte uiteraard. 
 

Nijlen Kessel Bevel 

Tibourschrans (’t Hofke) 
verschillende speeltuigen 
aanwezig 

Meidoornlaan 
enkele speeltuigen 
aanwezig 

Hazelaarshof 
verschillende speeltuigen 
aanwezig 

Goorerf 
verschillende speeltuigen 
aanwezig 

Seringenhof 
hier staan voorlopig geen 
speeltuigen meer 

Binnenhof 
ingericht als speelterrein 
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De Wip 
hier staan voorlopig geen 
speeltuigen meer 

 Bevel-Heikant 
skatepark en voetbalveld 

  Tolbroek 
moet nog ingericht 
worden 

 
Openluchtsportterreinen zijn erg weinig aanwezig in de gemeente. De gemeente 
beschikt wel over een sporthal en zwembad in Nijlen en een sporthal in Kessel. 
 
In Nijlen is er ook nog een kleine bioscoop aanwezig wat positief bevonden 
wordt. Ook het jeugdhuis wordt door de jongeren erg geapprecieerd. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van enkele bossen in de gemeente om te spelen 
(Molenbos, Zandlaan, De Wip, Elzenbos, het Fort, Kesselse Heide en Soldatenbos 
(hier mag enkel gespeeld worden na toestemming van het Belgisch Leger wie 
eigenaar is)). 
 

8.10 Extra aandachtspunten – Vaststellingen 

Er zijn enkele speelpleinen binnen de gemeente. Het is belangrijk dat deze goed 
onderhouden worden en dat er waar mogelijk uitbreidingen mogelijk zijn. Er zou 
in elke deelgemeente één goed uitgerust speelpleintje moeten zijn. 
 
Jongeren ervaren bepaalde zaken als duur tijdens hun vrijetijdsbestedingen 
(zwemmen, sporten, cinema, fuiven, enz.). Het is belangrijk dat deze instanties 
studententarieven zouden hanteren. 
 
Er zijn verschillende bossen waar kinderen en jongeren en jeugdverenigingen 
kunnen spelen en zich uitleven. Dit is goed en zij moeten zeker behouden blijven. 
Via het milieubeleidsplan zullen we acties omtrent speelbossen verder opvolgen. 
 

8.11 Extra aandachtspunten – Algemene doelstellingen 

1. Het speelpleinbeleid wordt opgevolgd door de jeugdraad. 
 
2. Jongeren kunnen gebruik maken van jongerentarieven tijdens hun 
vrijetijdsbestedingen. 
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8.12 Extra aandachtspunten – Concrete acties 

Doelstelling 1: Het speelpleinbeleid wordt opgevolgd door de jeugdraad. 

Beleidsindicator(en): De jeugdraad volgt mee het speelpleinbeleid op, dat 
uitgevoerd wordt door de groendienst. In elke deelgemeente is er één goed 
uitgebouwd speelplein voor kinderen en jongeren. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 

+ 

2006 

+ 

2007 

De speelpleintjes worden mee 
opgevolgd en de jeugd kan mee zijn 
zegje doen over de inrichting van 
de speelpleintjes. Enkele 
speelpleintjes worden verder 
ingericht. 

Jeugdraad en 
groendienst 

€ 25 000,00 

 

Doelstelling 2: Jongeren kunnen gebruik maken van jongerentarieven tijdens hun 
vrijetijdsbestedingen. 

Beleidsindicator(en): Jongeren kunnen goedkoper gebruik maken van een 
bezoekje aan het zwembad, de bioscoop, enz. 

Tijdschema Concrete acties Wie? Raming budget 

2005 Onderhandelingen worden op-
gestart met enkele uitbaters (en 
eventueel OCMW) om jongeren 
goedkoper gebruik te kunnen laten 
maken van hun faciliteiten. 

Jeugdraad € 0,00 

2006 

+ 

2007 

Opvolgen van resultaten na de 
onderhandelingen en indien nodig 
bijkomende acties ondernemen. 

Jeugdraad € 0,00 
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9 Financiële prognose 

Financiële prognose 
in het Jeugdwerkbeleidsplan 2005 - 2007 

Aard uitgave 2005 2006 2007 

Gewone werkingskosten 

(welke bedragen moeten extra voorzien worden op de huidige begrotingsbudgetten?) 

761/122/48 
Vergoeding voor 
andere prestaties 
 
(2004: € 7 500,00) 

� Uitbreiding 
Grabbelpas en 
kleuterprogramma 
– monitoren 
(+ € 1 000) 

� Project Kessel 
(+ € 500) 

� Speelstraten – 
monitoren (+ € 125) 

� Jeugdkrantje 
(+ € 3 000) 

� Uitbreiding 
jeugdkrantje 
(+ € 1 500) 

� Actie fuifruimte 
(+ € 500) 

� Verdere 
uitbreiding 
speelstraten – 
monitoren (+ 125) 

 

761/123/02 
Kantoorbehoeften 
 
(2004: € 992,00) 

� Promotie 
jeugdraad (+ € 150) 

� Promotie website 
(+ € 150) 

� Hosting website 
(+ € 100) 

 � Onderzoek website 
(+ € 30) 

761/124/02 
Technische 
benodigdheden 
 
(2004: € 10 000,00) 

� Uitbreiding 
Grabbelpas en 
kleuterprogramma 
(+ € 1 000) 

� Updaten boekje 
jeugdwerk 
(+ € 500) 

� Jeugddienst op 
verplaatsing 
(+ € 250) 

� Project Kessel 
(+ € 500) 

� Speelstraten 
(+ € 125) 

� Bekendmaking 
JWBP (éénmalig 
+ € 1 000) 

� Bevragingen 
(+ € 200) 

� Brochure 
uitleendienst 
(+ € 50) 

� Socialer tarieven 
jeugdwerk 
(+ € 150) 

� Verdere 
uitbreiding 
speelstraten 
(+ € 125) 

� Speelhappening 
(+ € 500) 

� Promoten 
jeugdwerk 
(+ € 500) 
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761/124/06 
Prestaties van 
derden 
 
(2004: € 6 197) 
 

� Vorming EHBO 
(+ € 500) 

� Vorming 
brandveiligheid 
(+ € 250) 

� Extra vorming 
brandveiligheid 
(+ € 100) 

 

761/332/02 
Subsidies aan jeugd-
verenigingen 
 
(2004: € 41 000) 

� Subsidie 
brandveiligheid 
behouden (€ 5 600) 

� Subsidie 
Onderhoud groene 
ruimte behouden 
(min. € 2 400) 

� Subsidie 
brandveiligheid 
behouden (€ 5 600) 

� Subsidie 
Onderhoud groene 
ruimte behouden 
(min. € 2 400) 

� Subsidie 
brandveiligheid 
behouden (€ 5 600) 

� Subsidie 
Onderhoud groene 
ruimte behouden 
(min. € 2 400) 

Andere 

Budget personeel � uitbreiding met 
administratieve 
kracht dienst 
welzijnszaken 
(waarvan halftijds 
jeugddienst) 
(jaarlijkse 
startbaan) 

  

Budget cultuur  � uitbreiding 
uitleendienst 
(budget nog te 
bepalen) 

 

Budget speelpleinen 
(buitengewone 
uitgaven) 
761/72/560 
Uitrusting 
speelterreinen 

� jaarlijks minimum 
€ 25 000 voorzien 

� jaarlijks minimum 
€ 25 000 voorzien 

� jaarlijks minimum 
€ 25 000 voorzien 

Budget gebouwen en 
terreinen 

Uitwerken langetermijnvisie 
(mogelijk budget voorzien bij eventuele stappen) 

 
Uiteraard doet de gemeente nog andere uitgaven die niet rechtstreeks op de 
begroting voor jeugd terug te vinden zijn: o.a. technische ondersteuning aan 
jeugdverenigingen (vervoer en gebruik feestmaterialen, enz.), personeelskosten 
(wedde jeugdambtenaar), kosten bibliotheek (jeugdafdeling), kosten OCMW 
(buitenschoolse kinderopvang), enz. Deze bedragen hebben we niet apart 
opgesomd maar uiteraard dienen hiervoor ook de nodige budgetten voorzien te 
blijven. 
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10 Bijlagen 

Bijlage 1: Beslissing College van Burgemeester en Schepenen: “Erkenning 
stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007” 
 
Bijlage 2: Advies Jeugdraad over de prioriteit jeugdruimte 
 
Bijlage 3: Beslissing College van Burgemeester en Schepenen: “Ontwerp 
Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007” 
 
Bijlage 4: Brief aan Jeugdraad betreffende het ontwerp 
 
Bijlage 5: Advies Jeugdraad over het ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 
 
Bijlage 6: Brief College van Burgemeester en Schepenen na advies Jeugdraad aan 
de Afdeling Jeugd en Sport 
 
Bijlage 7: Subsidiereglementen Jeugdwerk 
 
Bijlage 8: Statuten Jeugdraad Nijlen 
 
Bijlage 9: Afsprakennota tussen Jeugdraad en Gemeentebestuur 
 
Bijlage 10: Lijst van sportverenigingen met een eigen jeugdafdeling 
 
Bijlage 11: Voorstelling van de werking van Vzw De Klink 
 
Bijlage 12: Advies Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Jeugd en 
Sport over het ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 
 
Bijlage 13: Advies Jeugdraad over het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 
 
Bijlage 14: Goedkeuring Gemeenteraad Nijlen over het Jeugdwerkbeleidsplan 
2005-2007 
 


