
 

 

 

Datum: Donderdag 17 november

Aanwezig: Kinderraadsleden: 
Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), 
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel),
Engelen Aukje (Goezo!
Krastev Emil (VBS Sint
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Stuyven Lowie (Goezo! Kessel), 
Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera 
Van Dijck Marie (BS De Zevensprong), Van Tendeloo Lotte (VBS Sint
Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken), Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan)
 
Jeugdconsulent (begeleider kinderraad):
Administratief medewerker
 
Gemeentebestuur: Verelst 
 

Verontschuldigd:  / 

Afwezig: / 

 
 
1. Kennismaking en voorstelling Kinderraad Nijlen

 
Alle aanwezige kinderraadsleden maken kennis met elkaar en met het gemee
schepen van jeugd) en de jeugddienst (jeugdconsulent
 
De 17 kinderraadsleden zijn verkozen in de verschillende basisscholen in onze gemeente. De kinderraad komt dit 
schooljaar ook weer vijf keren samen. Het gemeentebestuur wil via de kinderraad kinderen mee inspraak geven 
en hen een stem geven naar het gemeentebestuur toe maar hen bovendien ook de kans geven om een aantal 
projecten uit te werken. 
 
De kinderraad wordt voor het vijfde jaar
 
 
2. Huishoudelijk reglement - voorstel 

 
Alle kinderraadsleden krijgen een voorstel voor een huishoudelijk reglement. In dit reglement staan alle 
afspraken opgesomd voor de werking van de kinderraad. Het reglement werd kort overlopen voor 
 
Op de volgende bijeenkomst kan dit goedgekeurd worden of kunnen kinderraadsleden nog extra vragen stellen of 
wijzigingen voorstellen. 
 
Als de kinderraadsleden aanwezig zijn op de vergadering, krijgen ze een zitpenning. Ze krijgen die niet zelf 
uitbetaald maar alle zitpenningen samen leveren op het einde van het jaar een bedrag op waarmee de kinderraad 
een activiteit/uitstap samen maakt. 
 
Kinderen die niet naar een vergadering kunnen komen, worden gevraagd om vooraf een seintje te geven aan 
jeugdconsulent Gunther Melis. 
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november 2016 – 18.45 uur tot 19.45 uur 

Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), 
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel),
Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan), Huisman Lex (VBS Kinderpad), 
Krastev Emil (VBS Sint-Calasanz), Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld),
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Stuyven Lowie (Goezo! Kessel),  
Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder), 
Van Dijck Marie (BS De Zevensprong), Van Tendeloo Lotte (VBS Sint-Calasanz), 
Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken), Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan)

Jeugdconsulent (begeleider kinderraad): Melis Gunther 
dministratief medewerker: Van Looy Nadine 

Verelst Carrie (schepen van Jeugd) en Verbeeck Paul (burgemeester)

1. Kennismaking en voorstelling Kinderraad Nijlen 

Alle aanwezige kinderraadsleden maken kennis met elkaar en met het gemeentebestuur (burgemeester en 
eugd) en de jeugddienst (jeugdconsulent en administratief medewerker). 

kinderraadsleden zijn verkozen in de verschillende basisscholen in onze gemeente. De kinderraad komt dit 
amen. Het gemeentebestuur wil via de kinderraad kinderen mee inspraak geven 

en hen een stem geven naar het gemeentebestuur toe maar hen bovendien ook de kans geven om een aantal 

jaar op rij opgestart in Nijlen. 

Alle kinderraadsleden krijgen een voorstel voor een huishoudelijk reglement. In dit reglement staan alle 
afspraken opgesomd voor de werking van de kinderraad. Het reglement werd kort overlopen voor 

Op de volgende bijeenkomst kan dit goedgekeurd worden of kunnen kinderraadsleden nog extra vragen stellen of 

Als de kinderraadsleden aanwezig zijn op de vergadering, krijgen ze een zitpenning. Ze krijgen die niet zelf 
itbetaald maar alle zitpenningen samen leveren op het einde van het jaar een bedrag op waarmee de kinderraad 

Kinderen die niet naar een vergadering kunnen komen, worden gevraagd om vooraf een seintje te geven aan 
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Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken),  
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), 

Klokkenlaan), Huisman Lex (VBS Kinderpad),  
Calasanz), Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld), 

De Ceder),  
Calasanz),  

Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken), Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan) 

) en Verbeeck Paul (burgemeester) 

ntebestuur (burgemeester en 
 

kinderraadsleden zijn verkozen in de verschillende basisscholen in onze gemeente. De kinderraad komt dit 
amen. Het gemeentebestuur wil via de kinderraad kinderen mee inspraak geven 

en hen een stem geven naar het gemeentebestuur toe maar hen bovendien ook de kans geven om een aantal 

Alle kinderraadsleden krijgen een voorstel voor een huishoudelijk reglement. In dit reglement staan alle 
afspraken opgesomd voor de werking van de kinderraad. Het reglement werd kort overlopen voor iedereen. 

Op de volgende bijeenkomst kan dit goedgekeurd worden of kunnen kinderraadsleden nog extra vragen stellen of 

Als de kinderraadsleden aanwezig zijn op de vergadering, krijgen ze een zitpenning. Ze krijgen die niet zelf 
itbetaald maar alle zitpenningen samen leveren op het einde van het jaar een bedrag op waarmee de kinderraad 

Kinderen die niet naar een vergadering kunnen komen, worden gevraagd om vooraf een seintje te geven aan 



 

 

3. Voorstellen voor kinderraadsjaar 2016

 
Tijdens deze eerste kinderraad konden de kinderraadsleden
formuleren. Al deze voorstellen werden gebundeld p
natuur/milieu, vrije tijd en ‘andere ideetjes’
 
Volgende voorlopige voorstellen/ideeën kwamen uit de bus:
 
Verkeer: 
 

• autoloze dag 
• meer zebrapaden 
• fluohesjes, om van/naar school te rijden, maar ook na de schooluren 
• in Kessel aan het kruispunt van de Lindekensbaan, Emblemsesteenweg, Kesselsesteenweg en de 

Torenvenstraat � betere fietspaden
• meer verlichting 
• een zebrapad aan Stationssteenweg 
• op minstens 1 locatie in Kessel-Dorp een verkeerslicht met drukknop plaatsen
• meer fietspaden in de gemeente
• een zebrapad in Bevel aan het Binnenhof

 
Op school/voor school/met school: 
 

• een vuilnisbak pimpen zodat het leuker wordt om afval weg te gooien
• een dag waar alle scholen van Nijlen, Kessel en Bevel een quiz tegen elkaar moeten

gemeente om te gemeente beter te leren kennen
• met de school minstens één keer per maand wijkafval opruimen

 
Natuur/milieu: 
 

• een leuke speurtocht in het bos 
• de rivier in het Beekpark 
• meer vuilnisbakken om het zwerfvuil te verminderen
• een keer per maand het afval opruimen
• zwerfvuilactie 
• meer bomen zetten 
• een klein bos voor dieren 

 
Vrije tijd: 
 

• het water van het zwembad in Nijlen mag warmer
• het water van het zwembad properder maken
• speeltoestellen in het Beekpark 
• een sportdag met allerlei leuke sporten
• een skatepark aan Kessel-Fort 
• meer Buitenspeeldagen 
• ping pong tafels in het park van Nijlen
• om de 2 à 3 maanden een filmavond organiseren in de parochiezaal 
• meer activiteiten voor de jeugd 
• een kinderfestival 
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2016-2017 

konden de kinderraadsleden voorstellen/ideeën voor het nieuwe
formuleren. Al deze voorstellen werden gebundeld per thema (verkeer, op school/v

vrije tijd en ‘andere ideetjes’). 

ideeën kwamen uit de bus: 

luohesjes, om van/naar school te rijden, maar ook na de schooluren  
t kruispunt van de Lindekensbaan, Emblemsesteenweg, Kesselsesteenweg en de 
betere fietspaden 

en zebrapad aan Stationssteenweg – Pastoriestraat 
Dorp een verkeerslicht met drukknop plaatsen 

eer fietspaden in de gemeente 
en zebrapad in Bevel aan het Binnenhof 

en vuilnisbak pimpen zodat het leuker wordt om afval weg te gooien 
en dag waar alle scholen van Nijlen, Kessel en Bevel een quiz tegen elkaar moeten

gemeente om te gemeente beter te leren kennen 
et de school minstens één keer per maand wijkafval opruimen 

 

eer vuilnisbakken om het zwerfvuil te verminderen 
het afval opruimen 

et water van het zwembad in Nijlen mag warmer 
et water van het zwembad properder maken 

 
sporten 

ing pong tafels in het park van Nijlen 
m de 2 à 3 maanden een filmavond organiseren in de parochiezaal – met kinderbar
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voor het nieuwe werkjaar 
op school/voor school/met school, 

t kruispunt van de Lindekensbaan, Emblemsesteenweg, Kesselsesteenweg en de 

en dag waar alle scholen van Nijlen, Kessel en Bevel een quiz tegen elkaar moeten doen over hun 

met kinderbar 



 

 

Andere ideetjes: 
 

• een rommelmarkt waarop je spelletjes van jezelf kan verkopen
• in het Beekpark hondenzakjes hangen voor diegene die ze zelf niet bij hebben
• een sportkrant voor groot Nijlen 
• Jour Tibour voor kinderen 
• sportman en sportvrouw van Nijlen  kiezen
• een weide waar kinderen samen met hun dieren kunnen spelen
• Nijlen ’s got talent 
• Pokémon ruilbeurs 
• oude/kapotte huizen weg doen en een grasplein of speelplein in de plaats zetten
• op het einde van het schooljaar een festival met muziek, acts,…

 
Tijdens de volgende kinderraad, die doorgaat op woensdag 
en uitgebreid bekeken worden. We kiezen dan wat we gaan
we kunnen doorgeven aan het gemeentebestuur om te laten bekijken door g
 
 
4. Volgende bijeenkomsten 
 
We komen na deze kinderraad nog vier keren terug samen op volgende data:
 

- woensdag 30 november 2016 van 14 uur tot 16 uur
- woensdag 18 januari 2017 van 14 uur tot 16 uur
- zaterdag 18 maart 2017 van 9.30
- donderdag 11 mei 2017 van 18.45

 
+ bedanking/afsluiter werkjaar op woensdag 
(onder voorbehoud) 

 
Alle kinderraadsleden krijgen telkens tijdig een uitnodiging toegestuurd.
 
 
5.Verkiezing kinderburgemeester 
 
Alle 7 kinderraadsleden, die zetelen voor het 2
 
Na de eerste stemronde bleven 2 kandidaten over: Lex Huisman en Emil Krastev.
 
Na 2 stemrondes wordt Lex Huisman als 
meer dan zijn tegenkandidaat. 
 
De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderraad naar de inwoners van Nijlen toe voor de periode van één 
schooljaar. Zij/hij zal al eens uitgenodigd worden op bepaalde evenementen in Nijlen of gevraagd worden een 
interview te geven aan de pers. De kinderburgemeester krijgt een sjerp, een band met de driekleur van België, 
die zij/hij op officiële gelegenheden kan dr
 

Hij legde na zijn verkiezing de eed af in handen van burgemeester Paul Verbeeck.
samen vanuit het gemeentebestuur mee opvolgen wat kinderen belangrijk vinden.
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en rommelmarkt waarop je spelletjes van jezelf kan verkopen 
n het Beekpark hondenzakjes hangen voor diegene die ze zelf niet bij hebben 

 

portman en sportvrouw van Nijlen  kiezen 
deren samen met hun dieren kunnen spelen 

ude/kapotte huizen weg doen en een grasplein of speelplein in de plaats zetten
p het einde van het schooljaar een festival met muziek, acts,… 

die doorgaat op woensdag 30 november 2016, zullen deze
We kiezen dan wat we gaan uitwerken tijdens het werkjaar en welke suggesties 

we kunnen doorgeven aan het gemeentebestuur om te laten bekijken door gemeentelijke diensten.

We komen na deze kinderraad nog vier keren terug samen op volgende data: 

van 14 uur tot 16 uur 
14 uur tot 16 uur  

9.30 uur tot 11.30 uur (ontbijtvergadering met jeugdraad)
45 uur tot 19.45 uur 

+ bedanking/afsluiter werkjaar op woensdag 24 mei 2017 (namiddag – uren worden nog vastgelegd)

tijdig een uitnodiging toegestuurd. 

, die zetelen voor het 2e jaar, hadden interesse om kinderburgemeester te worden.

2 kandidaten over: Lex Huisman en Emil Krastev. 

 kinderburgemeester van Nijlen verkozen. Hij haalde het nipt met 1 stem 

De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderraad naar de inwoners van Nijlen toe voor de periode van één 
jaar. Zij/hij zal al eens uitgenodigd worden op bepaalde evenementen in Nijlen of gevraagd worden een 

interview te geven aan de pers. De kinderburgemeester krijgt een sjerp, een band met de driekleur van België, 
die zij/hij op officiële gelegenheden kan dragen. 

de eed af in handen van burgemeester Paul Verbeeck. Deze feliciteerde 
samen vanuit het gemeentebestuur mee opvolgen wat kinderen belangrijk vinden. 
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ude/kapotte huizen weg doen en een grasplein of speelplein in de plaats zetten 

deze voorstellen besproken 
uitwerken tijdens het werkjaar en welke suggesties 

emeentelijke diensten. 

(ontbijtvergadering met jeugdraad) 

uren worden nog vastgelegd)  

hadden interesse om kinderburgemeester te worden.  

Hij haalde het nipt met 1 stem 

De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderraad naar de inwoners van Nijlen toe voor de periode van één 
jaar. Zij/hij zal al eens uitgenodigd worden op bepaalde evenementen in Nijlen of gevraagd worden een 

interview te geven aan de pers. De kinderburgemeester krijgt een sjerp, een band met de driekleur van België, 

Deze feliciteerde hem en zal 



 

 

6. Affiche Nieuwjaarszingen 
 
We willen ook dit najaar een actie opzetten rond het gebruik van ‘nieuwjaarszingen’ (dat vele kinderen in onze 
gemeente gaan doen op 31 december).
brievenbussen van het gemeentehuis. 
 
Het is de bedoeling om kinderen en volwassenen in onze gemeente te informeren over het gebruik van ‘Nieuwjaar 
gaan zingen', en dat op een ludieke manier. Het plan is om een raamaffiche te laten maken die in alle 
brievenbussen van Nijlen bezorgd wordt. Tijdens deze eerste zitting hebben we een
kinderraadsleden. Er werd gevraagd om 
kinderraad. De tekening moet uiteraard over nieuwjaarszingen gaan. De tekenaar kiest zelf wat zij/hij er op zet.
 
Op onze volgende kinderraad zal er gekozen worden welke tekening we het mooiste vinden om op de affiche te 
zetten. De kinderraad zal dan jury zijn. 
 
De kinderraadsleden zijn zelf verantwoordelijk om dit in hun school te vertellen en toe te lichten.
je juf of meester of je even tijd krijgt om dit te vertellen in je klas.
 
 
7. Eedaflegging kinderraadsleden en receptie

 
Alle kinderraadsleden legden de eed af als kinderraadslid in handen van
kinderburgemeester, Lex Huisman. 
 
Daarna werd een feestelijke receptie aange
 
Burgemeester Paul Verbeeck wenst alle kinderraadsleden nog een geslaagd en boeiend werkjaar toe!
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en actie opzetten rond het gebruik van ‘nieuwjaarszingen’ (dat vele kinderen in onze 
gemeente gaan doen op 31 december). De afgelopen twee jaren werden er affiches verspreid in alle 

lwassenen in onze gemeente te informeren over het gebruik van ‘Nieuwjaar 
, en dat op een ludieke manier. Het plan is om een raamaffiche te laten maken die in alle 

brievenbussen van Nijlen bezorgd wordt. Tijdens deze eerste zitting hebben we een oproep gelanceerd bij al onze 
om per school maximum 2 tekeningen mee te brengen naar de volgende 

. De tekening moet uiteraard over nieuwjaarszingen gaan. De tekenaar kiest zelf wat zij/hij er op zet.

olgende kinderraad zal er gekozen worden welke tekening we het mooiste vinden om op de affiche te 
 

De kinderraadsleden zijn zelf verantwoordelijk om dit in hun school te vertellen en toe te lichten.
e juf of meester of je even tijd krijgt om dit te vertellen in je klas. 

. Eedaflegging kinderraadsleden en receptie 

Alle kinderraadsleden legden de eed af als kinderraadslid in handen van de burgemeester, Paul Verbeeck, en 

Daarna werd een feestelijke receptie aangeboden aan alle kinderen, ouders en familieleden

Burgemeester Paul Verbeeck wenst alle kinderraadsleden nog een geslaagd en boeiend werkjaar toe!

Nadine Van Looy 
Administratief medewerker 

Jeugddienst Nijlen 

Tel.: 03 410 03 76 | jeugddienst@nijlen.be | http://www.jeugdnijlen.be

Verslag Kinderraad Nijlen 
vergadering 17 november 2016 

en actie opzetten rond het gebruik van ‘nieuwjaarszingen’ (dat vele kinderen in onze 
De afgelopen twee jaren werden er affiches verspreid in alle 

lwassenen in onze gemeente te informeren over het gebruik van ‘Nieuwjaar 
, en dat op een ludieke manier. Het plan is om een raamaffiche te laten maken die in alle 

oproep gelanceerd bij al onze 
mee te brengen naar de volgende 

. De tekening moet uiteraard over nieuwjaarszingen gaan. De tekenaar kiest zelf wat zij/hij er op zet. 

olgende kinderraad zal er gekozen worden welke tekening we het mooiste vinden om op de affiche te 

De kinderraadsleden zijn zelf verantwoordelijk om dit in hun school te vertellen en toe te lichten. Vraag best aan 

de burgemeester, Paul Verbeeck, en 

familieleden. 

Burgemeester Paul Verbeeck wenst alle kinderraadsleden nog een geslaagd en boeiend werkjaar toe! 

 
Nijlen, 23 november 2016 

 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 
 

http://www.jeugdnijlen.be 


