
 

 

 

Datum: Woensdag 30 november

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

Verontschuldigd:  Van Dijck Marie (BS De Zevensprong)

Afwezig: / 

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag – vergadering 17 november 2016

 
Het verslag van de eerste kinderraad wordt unaniem goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
 
 
2. Huishoudelijk reglement - goedkeuring

 
Tijdens de eerste kinderraad werd het voorstel tot huishoudelijk reglement overlopen. Tegen deze vergadering 
dienden alle kinderraadsleden dit na te kijken. Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.
 
Alle kinderraadsleden keuren het huishoudelijk reglement van de kinderraad voor werkjaar 2016
 
 
3. Projecten werkjaar 2016-2017 
 
3.1. Bespreking ideeën 

 
De kinderraadsleden kregen de voorbije weken kans om na te denken over voorstellen voor het 
werkjaar/schooljaar. Alle voorstellen werden
overlopen we de voorstellen en wordt er verder gebrainstormd.
 
Verkeer: 
 

� Autoloze dag � in september is er elk jaar de Week van de Mobiliteit en kan
worden. Dit wordt bekeken door de dienst ruimte en het gemeentebestuur.

� Aanleggen van fietspaden/zebrapaden 
en neemt veel tijd in beslag
gemeentebestuur. De vergadering van maart met de jeugdraad zal onder andere over verkeer gaan.
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november 2016 – 14.00 uur tot 16.00 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 
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) 

Van Dijck Marie (BS De Zevensprong) 

vergadering 17 november 2016 

Het verslag van de eerste kinderraad wordt unaniem goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

goedkeuring 

Tijdens de eerste kinderraad werd het voorstel tot huishoudelijk reglement overlopen. Tegen deze vergadering 
dienden alle kinderraadsleden dit na te kijken. Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.

euren het huishoudelijk reglement van de kinderraad voor werkjaar 2016

De kinderraadsleden kregen de voorbije weken kans om na te denken over voorstellen voor het 
werden tijdens de vorige kinderraad genoteerd. Tijdens deze kinderraad 

overlopen we de voorstellen en wordt er verder gebrainstormd. 

is er elk jaar de Week van de Mobiliteit en kan hier
worden. Dit wordt bekeken door de dienst ruimte en het gemeentebestuur. 
anleggen van fietspaden/zebrapaden � als kinderraad kunnen wij hier zelf weinig 

en neemt veel tijd in beslag maar we kunnen onze ideeën natuurlijk 
De vergadering van maart met de jeugdraad zal onder andere over verkeer gaan.
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rt Warre (Goezo! Kerkeblokken), 
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), 

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

S De Ceder), 
Calasanz), Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken) 

Het verslag van de eerste kinderraad wordt unaniem goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

Tijdens de eerste kinderraad werd het voorstel tot huishoudelijk reglement overlopen. Tegen deze vergadering 
dienden alle kinderraadsleden dit na te kijken. Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

euren het huishoudelijk reglement van de kinderraad voor werkjaar 2016-2017 goed. 

De kinderraadsleden kregen de voorbije weken kans om na te denken over voorstellen voor het huidige 
tijdens de vorige kinderraad genoteerd. Tijdens deze kinderraad 

hier aandacht aan besteed 

weinig rond doen: het is duur 
tuurlijk wel doorgeven aan het 

De vergadering van maart met de jeugdraad zal onder andere over verkeer gaan. 



 

 

� Fluohesjes, om van/naar school te rijden, maar ook na de schooluren 
elke school fluohesjes heeft voor 
kunnen we een actie opzetten of een affiche ontwerpen om het dragen van hesjes aan te moedigen. In 
enkele scholen wordt er reeds gewerkt met een puntensysteem/spaarkaart of is er
fluo top’ om de kinderen te stimuleren hun hesje 

� Meer verlichting � dit kan ook doorgegeven worden aan het gemeentebestuur. 
nog mee dat de verlichting aan tenniscentrum Molenbos kapo
verantwoordelijk. Ook rondom Kessel
of dit mogelijk is. En in de Steynehofweg is de verlichting kapot. Dit 
(www.infrax.be).  

 
Iemand meldt nog dat er stenen op het trottoir aan de Zandlaan los liggen. Dit op het gedeelte richting 
Klokkenlaan. Dit zal doorgegeven worden aan de technische dienst.
 
Op school/voor school/met school: 
 

• Een dag waar alle scholen van Nijlen, Kessel e
gemeente om te gemeente beter te leren kennen
kinderraadsleden te vinden. 

 
Natuur/milieu:  

 

• Meer vuilnisbakken om het zwerfvuil te verminderen 
is, aangezien er vaak huisvuil in gemeentelijke vuilnisbakken wordt gestoken, terwijl dat thuis in de 
afvalbakken moet gedeponeerd worden. Er moet daarom door de gemeente goed afgewogen worden waar 
een extra vuilnisbak kan en waar niet.

• De beek in het Beekpark/properder water 
waardoor het water op termijn gezuiverd wordt. Dit neemt enige tijd in beslag. Het resultaat volgt later.

• Een leuke speurtocht in het bo
Grabbelpas. 

 
Vrije tijd: 
 

• Het water van het zwembad properder maken 
wordt het zwembad dagelijks gestofzuigd.
het al enkele keren niet in orde was.

• Speeltoestellen in het Beekpark 
het Beekpark geen speeltoestellen 
speeltuinen vlakbij elkaar uit te bouwen. 
pad. Dit voorstel moet nog verder worden uitgewerkt. In Kessel
met speeltoestellen (hier is nog geen grot

• Een skatepark aan Kessel-Fort �
worden. De jeugddienst volgt het verder op.

• Om de 2 à 3 maanden een filmavond organiseren in de parochiezaal 
12 raadleden wel te vinden. 

• Een kinderfestival � dit willen de kinderraadsleden ook uitwerken en verder bespreken.
 

Andere ideetjes: 
 

• In het Beekpark hondenzakjes hangen voor diegene die ze zelf niet bij hebben 
idee, maar jammer genoeg nemen de eigenaars van honden vaak een voorraad zakjes mee om nadien ook 
nog te gebruiken. Dat is uiteraard niet de bedoeling. 
iedereen zelf zakjes moet mee brengen.

• Nijlen ’s got talent � dit gaat ook
 
De andere voorstellen (zie vorig verslag) laten we voorlopig even liggen. 
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luohesjes, om van/naar school te rijden, maar ook na de schooluren � na een kleine rondvraag blijkt dat 
heeft voor alle leerlingen. Zij mogen deze ook mee naar huis n
zetten of een affiche ontwerpen om het dragen van hesjes aan te moedigen. In 

gewerkt met een puntensysteem/spaarkaart of is er
om de kinderen te stimuleren hun hesje zoveel mogelijk te dragen. 

dit kan ook doorgegeven worden aan het gemeentebestuur. 
nog mee dat de verlichting aan tenniscentrum Molenbos kapot is. Daarvoor is de tennisclub 
verantwoordelijk. Ook rondom Kessel-Fort zou meer verlichting mogen staan. Hier moet bekeken worden 
of dit mogelijk is. En in de Steynehofweg is de verlichting kapot. Dit kunnen burgers zelf melden

dat er stenen op het trottoir aan de Zandlaan los liggen. Dit op het gedeelte richting 
Klokkenlaan. Dit zal doorgegeven worden aan de technische dienst. 

en dag waar alle scholen van Nijlen, Kessel en Bevel een quiz tegen elkaar moeten doen over hun 
gemeente om te gemeente beter te leren kennen � voor dit voorstel is ongeveer de helft van de 

eer vuilnisbakken om het zwerfvuil te verminderen � de schepen geeft mee dat dit een lastige oefening 
is, aangezien er vaak huisvuil in gemeentelijke vuilnisbakken wordt gestoken, terwijl dat thuis in de 
afvalbakken moet gedeponeerd worden. Er moet daarom door de gemeente goed afgewogen worden waar 

kan en waar niet. 
in het Beekpark/properder water � hiervoor werden in het verleden micro

waardoor het water op termijn gezuiverd wordt. Dit neemt enige tijd in beslag. Het resultaat volgt later.
en leuke speurtocht in het bos � dit kan eventueel opgenomen worden in  het programma van de 

et water van het zwembad properder maken � omdat de kwaliteit van het water in orde moet zijn, 
zwembad dagelijks gestofzuigd. Toch geeft een kinderraadslid mee dat bij het schoolzwemmen 

het al enkele keren niet in orde was. 
Speeltoestellen in het Beekpark � omdat ’t Hofke (park Tibourschrans) vlakbij gelegen is, worden er in 
het Beekpark geen speeltoestellen geplaatst. Het zou immers erg duur worden om twee 
speeltuinen vlakbij elkaar uit te bouwen. Waarschijnlijk komt er volgend jaar wel een milieu
pad. Dit voorstel moet nog verder worden uitgewerkt. In Kessel-Dorp komt er wel een 

(hier is nog geen groter speelterrein). 
� hier kan bekeken worden of er een half pipe skateramp kan voorzien 

De jeugddienst volgt het verder op. 
m de 2 à 3 maanden een filmavond organiseren in de parochiezaal – met kinderbar

willen de kinderraadsleden ook uitwerken en verder bespreken.

n het Beekpark hondenzakjes hangen voor diegene die ze zelf niet bij hebben 
genoeg nemen de eigenaars van honden vaak een voorraad zakjes mee om nadien ook 

nog te gebruiken. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist dat 
iedereen zelf zakjes moet mee brengen. 

ook meegenomen worden en verder uitgewerkt worden

De andere voorstellen (zie vorig verslag) laten we voorlopig even liggen.  
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na een kleine rondvraag blijkt dat 
leerlingen. Zij mogen deze ook mee naar huis nemen. Misschien 

zetten of een affiche ontwerpen om het dragen van hesjes aan te moedigen. In 
gewerkt met een puntensysteem/spaarkaart of is er een slogan ‘helm op, 

dit kan ook doorgegeven worden aan het gemeentebestuur. Een kinderraadslid geeft 
Daarvoor is de tennisclub 

Hier moet bekeken worden 
kunnen burgers zelf melden via Infrax 

dat er stenen op het trottoir aan de Zandlaan los liggen. Dit op het gedeelte richting 

n Bevel een quiz tegen elkaar moeten doen over hun 
voor dit voorstel is ongeveer de helft van de 

eeft mee dat dit een lastige oefening 
is, aangezien er vaak huisvuil in gemeentelijke vuilnisbakken wordt gestoken, terwijl dat thuis in de 
afvalbakken moet gedeponeerd worden. Er moet daarom door de gemeente goed afgewogen worden waar 

hiervoor werden in het verleden micro-organismen uitgezet, 
waardoor het water op termijn gezuiverd wordt. Dit neemt enige tijd in beslag. Het resultaat volgt later. 

opgenomen worden in  het programma van de 

omdat de kwaliteit van het water in orde moet zijn, 
mee dat bij het schoolzwemmen 

vlakbij gelegen is, worden er in 
Het zou immers erg duur worden om twee grotere 

Waarschijnlijk komt er volgend jaar wel een milieu-educatief 
er wel een nieuw speelterrein 

hier kan bekeken worden of er een half pipe skateramp kan voorzien 

met kinderbar � hiervoor zijn 

willen de kinderraadsleden ook uitwerken en verder bespreken. 

n het Beekpark hondenzakjes hangen voor diegene die ze zelf niet bij hebben � op zich is dit een goed 
genoeg nemen de eigenaars van honden vaak een voorraad zakjes mee om nadien ook 

Daarom heeft het gemeentebestuur beslist dat 

eegenomen worden en verder uitgewerkt worden. 



 

 

3.2. Brainstorm projecten 

 
Uit alle ideeën hebben de kinderraadsleden verder gebrainstormd 
projecten. Tegen de volgende bijeenkomst kan er dan bekeken worden wat haalbaar is en op welke manier er 
mogelijk iets georganiseerd kan worden. In dit verslag geven we een opsomming 
neergeschreven werd. 
 
Zwerfvuilactie: helpers: burgemeester(s), scholen, verenigingen, posters, borden, zakken en knijpers, 
vuilniszakken pimpen, wedstrijd, routes
straat aan school, zwerfvuil opruimen tijdens speeltijd, handschoenen, flu
stickerkaart, per klas (5/6) die mee doen aan 
tekenwedstrijd voor affiche om te promoten
 
Quiz: groepjes, prijs voor de winnaar, eten en drinken, pauze, inschrijven, 
thema’s, voldoende vragen (ook fotovragen), jury, teams (2 per school), verschillende rondes, drukknoppen of 
bordjes, presentator, ploegen in de klas, en het wordt de slimste school, zelfde leerjaren tegen elkaar, 
2 kinderen worden gekozen en mogen naar de grote quiz
 
Filmavond: sloefen, pauze, welke film,
stoeltje/zitzak, gezellige plaats, drinken en eten, projectiescherm, tekenfilm/actiefilm, chips, popcorn, bar met 
sapjes, scheurkaartjes, muziek, grote zaal, tijdens zomer (openlucht
met gedeelte zitplaatsen, verschillende leeftijdscategorieën, Disney, Dreamworks, Divergent, Hunger games, the 
maze runner, voor ouders een romantische film
 
Kinderfestival: kinderbar met sapjes, clown, goochel
suikerspinkraam, wafels, kramen (kermisachtig), winnaar, top 10, jury, 
Knallmuzik, springkasteel, klimmuur, trampoline, drinken en eten, dansers, komiek, een 
toneel, zomer, film op DVD, schminkster, muziek, ijskraam, bungee jumpen, mensen van gemeente gratis, 
50 cent voor bellenblaas, posters, brieven op school, gratis wafel/chocomelk en meet en greet, schuim en WC
rolkanon 
 
Nijlen ’s got talent: prijs, backstage, toilet
stoelen, zaal of buiten, presentator, affiches, decor, eten en drinken, pauze, schmink, buzzer, tomaten en rotte 
eieren €1/stuk, winnaar dozijn Oreo’s/Leo, bordjes ja/neen, publiek = jury, stemknop, alle leeftijden, 3 winnaars 
mogen optreden op het kinderfestival, jurytafel, familie/vrien
(2 minuten max.) 
 
 
4. Kennismaking gemeente Nijlen 

 
Jeugdconsulent Gunther Melis vertelt kort wat meer over de werking van het gemeentebestuur, de samenstelling 
van het schepencollege en de gemeente Nijlen. 
 
 
5. Nieuwjaarszingen – tekening kiezen voor affiche

 
Vorige vergadering lanceerden we bij de raadsleden een oproep om per school maximum 2 tekeningen mee te 
brengen naar deze zitting. De tekening moe
 
Alle tekeningen werden verzameld en na enkele stemrondes werden de favoriete tekeningen van de kinderraad 
geselecteerd. Deze tekeningen zullen een plekje krijgen op de affiche. De tekening van Lex Huisman kreeg de 
meeste stemmen en zal al zeker op de voorzijde van de affiche komen.
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hebben de kinderraadsleden verder gebrainstormd in kleinere groepjes 
volgende bijeenkomst kan er dan bekeken worden wat haalbaar is en op welke manier er 

orden. In dit verslag geven we een opsomming 

helpers: burgemeester(s), scholen, verenigingen, posters, borden, zakken en knijpers, 
uilniszakken pimpen, wedstrijd, routes, speels vuilnis verzamelen, basketbalring, mini vuilbakjes verkopen, 

straat aan school, zwerfvuil opruimen tijdens speeltijd, handschoenen, fluohesjes, meer plaatsen, via 
kerkaart, per klas (5/6) die mee doen aan de zwerfvuilactie = gratis inkom op kinderfestival, gratis Oreo’s, 

tekenwedstrijd voor affiche om te promoten 

groepjes, prijs voor de winnaar, eten en drinken, pauze, inschrijven, toilet, krijtbordjes, verschillende 
agen), jury, teams (2 per school), verschillende rondes, drukknoppen of 

bordjes, presentator, ploegen in de klas, en het wordt de slimste school, zelfde leerjaren tegen elkaar, 
kinderen worden gekozen en mogen naar de grote quiz 

e, welke film, toilet, eerst film voor de kleinsten en dan voor de grootsten, 
stoeltje/zitzak, gezellige plaats, drinken en eten, projectiescherm, tekenfilm/actiefilm, chips, popcorn, bar met 
sapjes, scheurkaartjes, muziek, grote zaal, tijdens zomer (openlucht) of tijdens winter (binnen), drive in cinema 
met gedeelte zitplaatsen, verschillende leeftijdscategorieën, Disney, Dreamworks, Divergent, Hunger games, the 
maze runner, voor ouders een romantische film 

kinderbar met sapjes, clown, goochelaar, acrobaten, een logo, podium, DJ, danstent, verlichting, 
pinkraam, wafels, kramen (kermisachtig), winnaar, top 10, jury, optredens van 

, springkasteel, klimmuur, trampoline, drinken en eten, dansers, komiek, een 
, schminkster, muziek, ijskraam, bungee jumpen, mensen van gemeente gratis, 

cent voor bellenblaas, posters, brieven op school, gratis wafel/chocomelk en meet en greet, schuim en WC

prijs, backstage, toilet, podium, intro, muziek, inschrijven, krijtbordjes, ontbijt, jury, 
tor, affiches, decor, eten en drinken, pauze, schmink, buzzer, tomaten en rotte 

€1/stuk, winnaar dozijn Oreo’s/Leo, bordjes ja/neen, publiek = jury, stemknop, alle leeftijden, 3 winnaars 
mogen optreden op het kinderfestival, jurytafel, familie/vrienden als publiek, in de Gildenzaal, dansjes, acts 

Jeugdconsulent Gunther Melis vertelt kort wat meer over de werking van het gemeentebestuur, de samenstelling 
van het schepencollege en de gemeente Nijlen. De kinderraadsleden mogen nog vragen stellen.

tekening kiezen voor affiche 

de raadsleden een oproep om per school maximum 2 tekeningen mee te 
brengen naar deze zitting. De tekening moest uiteraard over "Nieuwjaarszingen" gaan. 

en na enkele stemrondes werden de favoriete tekeningen van de kinderraad 
Deze tekeningen zullen een plekje krijgen op de affiche. De tekening van Lex Huisman kreeg de 

temmen en zal al zeker op de voorzijde van de affiche komen. 
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in kleinere groepjes over enkele mogelijke 
volgende bijeenkomst kan er dan bekeken worden wat haalbaar is en op welke manier er 

orden. In dit verslag geven we een opsomming van wat er allemaal 

helpers: burgemeester(s), scholen, verenigingen, posters, borden, zakken en knijpers, 
, speels vuilnis verzamelen, basketbalring, mini vuilbakjes verkopen, 

ohesjes, meer plaatsen, via 
de zwerfvuilactie = gratis inkom op kinderfestival, gratis Oreo’s, 

, krijtbordjes, verschillende 
agen), jury, teams (2 per school), verschillende rondes, drukknoppen of 

bordjes, presentator, ploegen in de klas, en het wordt de slimste school, zelfde leerjaren tegen elkaar, 

, eerst film voor de kleinsten en dan voor de grootsten, 
stoeltje/zitzak, gezellige plaats, drinken en eten, projectiescherm, tekenfilm/actiefilm, chips, popcorn, bar met 

) of tijdens winter (binnen), drive in cinema 
met gedeelte zitplaatsen, verschillende leeftijdscategorieën, Disney, Dreamworks, Divergent, Hunger games, the 

aar, acrobaten, een logo, podium, DJ, danstent, verlichting, 
optredens van Kathleen Truyts/Gestapo 

, springkasteel, klimmuur, trampoline, drinken en eten, dansers, komiek, een act, de kinderraad, 
, schminkster, muziek, ijskraam, bungee jumpen, mensen van gemeente gratis, 

cent voor bellenblaas, posters, brieven op school, gratis wafel/chocomelk en meet en greet, schuim en WC-

, podium, intro, muziek, inschrijven, krijtbordjes, ontbijt, jury, 
tor, affiches, decor, eten en drinken, pauze, schmink, buzzer, tomaten en rotte 

€1/stuk, winnaar dozijn Oreo’s/Leo, bordjes ja/neen, publiek = jury, stemknop, alle leeftijden, 3 winnaars 
den als publiek, in de Gildenzaal, dansjes, acts 

Jeugdconsulent Gunther Melis vertelt kort wat meer over de werking van het gemeentebestuur, de samenstelling 
De kinderraadsleden mogen nog vragen stellen. 

de raadsleden een oproep om per school maximum 2 tekeningen mee te 

en na enkele stemrondes werden de favoriete tekeningen van de kinderraad 
Deze tekeningen zullen een plekje krijgen op de affiche. De tekening van Lex Huisman kreeg de 



 

 

6. Varia 

 
Sarah Van der Auwera heeft nog enkele ideetjes voor de Grabbelpas: 
+ toonmoment (dit werd afgelopen zomer al eens gedaan en zal herhaald w
 
We komen met de kinderraad terug samen op 
derde vergadering. Deze vindt opnieuw plaats in het gemeentehuis van Nijlen.
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Sarah Van der Auwera heeft nog enkele ideetjes voor de Grabbelpas: lasershooten, een 
(dit werd afgelopen zomer al eens gedaan en zal herhaald worden in 2017).

inderraad terug samen op woensdag 18 januari 2017 van 14.00 uur tot 

derde vergadering. Deze vindt opnieuw plaats in het gemeentehuis van Nijlen. 

Nadine Van Looy 
Administratief medewerker 

Jeugddienst Nijlen 

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

Verslag Kinderraad Nijlen 
vergadering 30 november 2016 

een spionnenopleiding, toneel 
orden in 2017). 

uur tot 16.00 uur voor de 

 
Nijlen, 19 december 2016 

 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 
 

http://www.jeugdnijlen.be 


