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Aan het College van Burgemeester en Schepenen, 
van en te 2560 NIJLEN 

 
Nijlen, 29 februari 2016 
 

 
Advies: inspiratie voor de toekomst van het jeugdbeleid 
 
 

Geachte heer burgemeester, 
geachte schepenen, 
 
 
In november 2015 organiseerden we vanuit de jeugdraad een inspraakinitiatief bij 
kinderen en jongeren in onze gemeente. Ze mochten hun wensen/dromen over onze 
gemeente kenbaar maken aan Sinterklaas. 
 
Op de algemene vergadering van de jeugdraad op 5 december 2015 bespraken we de 
resultaten van de inspraakactie en werden de punten die vaak terugkwamen verder 
bekeken en besproken (de resultaten van de inspraakactie werden ingedeeld in drie 
categorieën: lagere schoolkinderen, tieners en 16-17-jarigen en +18-jarigen). Tijdens 
onze jeugdraad van 12 februari 2016 hebben we deze in een advies gegoten; een 
advies dat u nu aan het lezen bent en waarbij we willen vragen om bij de volgende 
beleidsplanning hiermee rekening te houden. 
 
Ten eerste komt milieu sterk naar voren als aandachtspunt, bij de drie 
leeftijdscategorieën. Milieubewustheid ligt de jeugd nauw aan het hart, bijvoorbeeld 
sluikstorten en zwerfvuil zijn belangrijke bekommernissen. 
 
Ook verkeersveiligheid wordt als belangrijk aangestipt. Vooral vragen kinderen en 
jongeren meer aandacht voor de fietsers in Nijlen-Centrum: aandacht voor veilige 
fietspaden en verkeerssituaties, als ook autoluwe initiatieven. 
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Als derde vinden kinderen en jongeren een ruim en divers aanbod voor hen erg 
belangrijk; zowel in de vorm van speelplekken in de gemeente waar al enkele jaren 
veel en goed aandacht aan besteed wordt, als de organisatie van evenementen. 
Evenementen zoals Jour Tibour, de Buitenspeeldag en allerlei andere activiteiten 
worden zeker gesmaakt en kinderen en jongeren vragen zelfs om nog meer van 
dergelijke initiatieven op te zetten. Een opmerking hierbij betreft ook de 
communicatie omtrent het reeds bestaande aanbod. Er zijn immers al heel wat speel- 
en vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen en jongeren, maar velen lijken hiervan niet 
altijd op de hoogte te zijn. Een oplossing kan onder andere signalisatie zijn naar 
desbetreffende speelplekken en sportterreintjes. Bijkomend vragen lagere 
schoolkinderen en tieners om het gemeentelijk zwembad aantrekkelijker te maken 
met meer speelmogelijkheden. 
 
Naast deze hoofdpunten voegen we nog enkele opmerkingen ‘in de marge’ toe. Zo 
wordt de behoefte aan een polyvalente zaal die gebruikt kan worden voor kleinere 
fuiven opnieuw aangehaald. Ook is er de suggestie om het kerkplein in het 
dorpscentrum aantrekkelijker en gezelliger te maken. Ten slotte wordt de vraag naar 
skatemogelijkheden in deelgemeente Nijlen gesteld. Een extra skatetoestel aan één 
van de reeds bestaande sport- of speelpleintjes zou bijvoorbeeld een optie zijn. 
 
Alvast bedankt om de nodige aandacht te schenken aan ons advies en wij zijn steeds 
bereid extra info te verschaffen waar nodig. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de voltallige Nijlense jeugdraad 
 
 
 
 
 
 
Gunther Melis      Nele De Cnaep 
Jeugdconsulent (secretaris)    Voorzitter Jeugdraad 


