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Datum: Donderdag 16 november 2017 – 18.45 uur tot 19.45 uur 

Aanwezig: Kinderraadsleden: 
Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), 
Daans Maité (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), 
Derboven Jasmien (VBS De Zandloper), Dewinter Dean (VBS Kinderpad), 
Goddé Jarne (Goezo! Kerkeblokken), Gui Tobias (Goezo! Klokkenlaan), 
Khurshudyan Ares (Goezo! Kessel), Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld), 
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Van Cauwenberge Arthur (VBS Sint-Calasanz), 
Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder), Van Tendeloo Lotte (VBS Sint-Calasanz),  
en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan). 
 
Jeugdconsulent (begeleider kinderraad): Melis Gunther 
 
Gemeentebestuur: Verelst Carrie (schepen van Jeugd) en Verbeeck Paul (burgemeester) 
 

Verontschuldigd:  / 

Afwezig: / 

 
 
1. Kennismaking en voorstelling Kinderraad Nijlen 
 
Alle aanwezige kinderraadsleden maken kennis met elkaar en met het gemeentebestuur (burgemeester en schepen 
van jeugd) en de jeugdconsulent van de gemeente Nijlen. 
 
De 16 kinderraadsleden zijn verkozen in de verschillende basisscholen in onze gemeente (9 kinderraadsleden werden 
vorig schooljaar verkozen en zetelen dit jaar voor hun tweede jaar in de kinderraad, 7 nieuwe kinderraadsleden 
werden afgelopen weken in hun scholen verkozen). 
 
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 zesde jaar op rij opgestart in Nijlen. 
 
 
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 iedereen. 
 
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. Alle data van komende vergaderingen staan ook in het reglement vermeld. 
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3. Voorstellen voor kinderraadsjaar 2017-2018 
 
Aan de kinderraadsleden wordt gevraagd om tegen de volgende kinderraad na te denken over voorstellen/ideeën 
voor het nieuwe werkjaar. De voorstellen kunnen dan gebundeld worden per thema (bijvoorbeeld: verkeer, op 
school/voor school/met school, natuur/milieu, vrije tijd en ‘andere ideetjes’). 
 
Op onze volgende kinderraad, die doorgaat op woensdag 29 november 2017, zullen alle voorstellen besproken en 
uitgebreid bekeken worden. 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. 
 
 
4.Verkiezing kinderburgemeester 
 
Acht kinderraadsleden, die zetelen voor het 2e jaar, hadden interesse om kinderburgemeester te worden (Warre 
Boullart, Kirsten Bruyninckx, Vic Kusé, Wolf Smets, Sarah Van Der Auwera, Lotte Van Tendeloo en Floor Van Weert). 
 
Na de eerste stemronde bleven 3 kandidaten over: Wolf Smets, Warre Boullart en Vic Kusé. 
 
Na 2 stemrondes wordt Wolf Smets als kinderburgemeester van Nijlen verkozen. Hij behaalde zes stemmen (terwijl 
Warre Boullart en Vic Kusé elk vijf stemmen kregen). 
 
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 dragen. 
 
Wolf Smets legde na zijn verkiezing de eed af in handen van burgemeester Paul Verbeeck. Deze feliciteerde hem 
en zal samen vanuit het gemeentebestuur mee opvolgen wat kinderen belangrijk vinden. 
 
 
5. Eedaflegging kinderraadsleden en receptie 

 
Alle kinderraadsleden legden de eed af als kinderraadslid in handen van de burgemeester, Paul Verbeeck, en 
kinderburgemeester, Wolf Smets. 
 
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! 
 
 

 
Nijlen, 20 november 2017 

 
 
 
 
 
 

 Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

afdeling Sociaal en Vrije Tijd – Gemeente Nijlen 
 

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


