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

 
aan de stuurgroep Masterplan Toerisme en Recreatie 

Nijlen, 6 december 2016 
 

 
Advies: tussentijds infomoment Masterplan Toerisme en Recreatie Nijlen 
 
 

Geachte heer burgemeester, 
geachte schepenen, 
geachte leden van de stuurgroep MPTR 
 
 
Op 6 december 2016 werden de adviesraden ingelicht over de voorlopige stand van 
zaken omtrent de opmaak van het Masterplan Toerisme en Recreatie voor Nijlen. We 
zijn tevreden dat hiervoor tijd uitgetrokken werd, temeer omdat er nog geen finaal 
plan is en we als adviesraad zo, tijdens het opmaakproces, al betrokken worden. 
 
De jeugdraad wenst waardering uit te spreken over het reeds geleverde werk en is er 
van overtuigd dat het om een ambitieus project gaat. Toch ziet de jeugdraad daar 
ook een valkuil: in hoeverre is het plan realistisch en kan het ook effectief 
gerealiseerd worden? Welke timing wordt aan het plan gekoppeld? 
 
Bij de verdere opmaak hopen we als jeugdraad dat er ook nog onderzocht wordt 
welke plaatsen frequenter door bepaalde doelgroepen bezocht worden zodat er bij de 
toekomstige inrichting ook op ingespeeld kan worden. 
 
Een voorbeeldje: aan het bruggetje over de Grote Nete in de buurt van de 
Kruideniersstraat in Bevel vertoeven er vaak op woensdagmiddag wel eens enkele 
jongeren op en rond de bank daar. Dit lijkt ons bijvoorbeeld dan een ideale plaats om 
ook meer picknickmogelijkheden en banken te voorzien, perfect om de vrije 
woensdagnamiddag mee te starten... gezien ze daar veel passeren als ze van school 
komen. 
 

... / ... 



 
... / ... 

 
Het verfraaien van het kerkplein juichen we zeker ook toe. De afgelopen jaren horen 
we dit op de jeugdraad ook regelmatig vertellen door jongeren. Uiteraard kan dit 
enkel als de parkeerplaatsen elders extra voorzien kunnen worden aangezien de 
parkings in Nijlen-Centrum veelvuldig gebruikt worden. 
 
Tot slot willen we ook nog mee geven om bij de inrichting van bepaalde punten ook 
leuke speelse elementen voor kinderen en jongeren te voorzien en daarbij de link met 
het water niet uit de weg te gaan. We denken dan bijvoorbeeld om op ondiepe 
waterplekken een vlot te voorzien dat je kan overtrekken, stappalen, een apenkoord, 
enzovoort. Het zouden mooie extra speelimpulsen zijn in onze Goe Gespeeld -
gemeente. 
 
Succes toegewenst met de verdere opmaak en we zijn benieuwd hoe er verder aan de 
slag gegaan wordt met alle aanbevelingen. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de Nijlense jeugdraad 
 
 
 
 
 
 
Gunther Melis   Alexandra Peeters  Julie Van Roey 
Jeugdconsulent (secretaris) Voorzitter jeugdraad Voorzitter jeugdraad 


