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JEUGDRAAD – VRIJDAG 5 DECEMBER 2015 
OP DE SCHOOT BIJ SINTERKLAAS 

 

 
Aanwezig: 
 

voor Akabe Tinamoe: Angelika Vermeerbergen 
voor Chiro Bevel: Niemke Ketele en Jonas Verwimp 
voor Chiro Pako-Me: Anke Jacobs en Julie Jerez 
voor Chiro Elckerlyc: Jill Rymen 
voor Chiro Nele: Lieselotte Ceulemans 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters 
voor Speelplein Boemerang: Frederik Meeus en Julie Van Roey 
voor Chiro Jong Leven: Senne Jansens en Simen Thys 
voor Kroenkel vzw: Darlien Isenborghs en Bieke Sarens 
onafhankelijke: Michiel Elst 
 
Nele De Cnaep (voorzitter jeugdraad), Carrie Verelst (schepen van Jeugd), 
Melanie Chiappino (stagiaire jeugddienst) en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Alec Van De Velde (Chiro Pako-Jo), Julie Jerez (Chiro Pako-Me), Karel Maeyens (Chiro Gust),            

Ward De Lens (Chiro Gust), Sofie Jacobs (Chiro Elckerlyc) en Eline Gils (Chiro Nele).  
 
 
1. Verslag vorige vergadering – 25 november 2015 
 

Het verslag van de vorige jeugdraad op 25 november 2015 wordt goedgekeurd.  
 
 

2. Evaluatie workshop 'Pesten in het Jeugdwerk' 
 

Verschillende jeugdraadsleden (en enkele jeugdwerkers) volgden eind november de workshop 
"Pesten in het Jeugdwerk". 
 
Iedereen is erg positief over de vorming: interessante methode (No Blame -methode), nuttig 
om te volgen, bruikbaar voor onze jeugdvereniging). De jeugddienst is blij dat te horen. De 
organisatie Tumult vzw heeft de workshop dan ook goed gebracht. 



 
 

3. Op de schoot bij Sinterklaas - inspraakactie 
 

De jeugdraad organiseerde de afgelopen weken een inspraakactie waarbij er brieven aan de 
Sint verspreid werden bij kinderen en jongeren vanaf 11 jaar. We kregen in totaal 116 
brieven terug toegestuurd, een behoorlijk aantal. 
 
Tijdens deze jeugdraad werden de brieven besproken in kleine groepjes en werd er aan 
Sinterklaas verteld waarover de kinderen en jongeren in onze gemeente zoal dromen... 
 
We geven in dit verslag de punten mee die onze jeugdraadsleden overbrachten aan de Sint: 
 
Lagere schoolkinderen: 

� veel speelprikkels blijven aanbieden - blijven investeren in speelplekken en ruimte; 
� extra animatie in het (saaie) zwembad; 
� de verkeersveiligheid in de gemeente stimuleren (autoloze dag?); 
� een groene en milieubewuste gemeente zijn; 
� meer evenementen voor kinderen zoals een kinderfestival, picknick, ... 

 

Heel wat dromen van de lagere schoolkinderen zijn al aanwezig in onze gemeente maar 
kennen ze blijkbaar niet altijd (sportterreintjes, speelplekken, ...). 
 
Tieners en 16-17 -jarigen: 

� aandacht voor veilige fietspaden; 
� zwembad aantrekkelijker maken (springplank, glijbaan, ...); 
� extra speelbossen voorzien in deelgemeente Nijlen; 
� betere controle op zwerfvuil en sluikstorten; 
� betere communicatie van gemeentelijke initiatieven en aanbod (velen weten heel wat 

speelplekken en speelruimte niet zijn, o.a. BMX, skatepark Bevel); 
� blijven inzetten op jongerenevenementen (o.a. Jour Tibour), mag nog meer; 
� skatemogelijkheden in deelgemeente Nijlen; 
� herbekijken van verlichtingsplan in kader van veiligheid. 

 
+18 -jarigen: 

� een degelijke polyvalente zaal die gebruikt kan worden voor de organisatie van 
kleinere fuiven (idee: Pauluskerk); 

� meer evenementen tijdens winter en zomer op het kerkplein van Nijlen, het kerkplein 
mag gezelliger gemaakt worden; 

� in het Beekpark mag zowel de sluikstort-problematiek als de kleine drugsoverlast beter 
aangepakt worden en mogen we fitness-toestellen komen. 

 
Aan de jeugdraad wordt meegegeven dat de acties waar vorig jaar over gebrainstormd werd 
(o.a. rond verkeersveiligheid) ook mogen uitgevoerd worden. 
 
Voor al die noeste arbeid en het organiseren van de inspraakactie, had de Sint voor elk 
jeugdraadslid nog een lekkere verrassing bij. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Nele De Cnaep, voorzitter (0472 73 14 00) | 
www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

4. Nieuws uit de gemeente  
 

Schepen van Jeugd, Carrie Verelst, geeft mee dat de kinderraad ook een nieuw werkjaar 
gestart is. Er zijn opnieuw twee kinderburgemeesters: Sofian Elmazhad en Siebe Nysmans. 
Alle jeugdraadsleden krijgen thuis nog een infoboekje toegestuurd met een overzicht wat de 
kinderraad vorig jaar allemaal realiseerde en een voorstelling van de nieuwe kinderraad. 
 
�NFO: Carrie Verelst, schepen van Jeugd (0495 68 06 94), carrieverelst@gmail.com 



 
 

5. Doe je zeg  
 

- Stagiaire bij de jeugddienst, Melanie Chiappino, start de 'Doe je zeg' met een korte 
inspraaktool bij de jeugdraadsleden. Ze licht kort toe wat het opzet is (in Kessel zal 
een nieuwe speelruimte ingericht worden naast het rusthuis in Kessel-Dorp en 
hiervoor worden zo veel mogelijk kinderen en jongeren, buurtbewoners, ... 
betrokken). 
 

Via de cirkelmethodiek probeert ze bij de jeugdraadsleden te weten te komen wat zij 
belangrijk vinden bij de inrichting van een nieuw speelterrein. 
 

De jeugdraadsleden geven de meeste voorkeur aan: klimmen en klauteren, een 
speelberg, een doolhof, een touwenparcours, een zandspeelplaats (met graafkraantje 
en andere speelimpulsen) en een boomhut. Er werden nog tal van andere ideeën 
gegeven die ook nog nuttig zijn in het verdere inspraakproces. 
 

Tijdens de maand januari zullen er in de drie basisscholen van Kessel heel wat 
inspraakacties ondernomen worden. 
 

- Julie Van Roey vindt het leuk dat er weer culturele uitstappen zijn maar vindt het 
jammer dat de eerste uitstap tijdens de examens valt. Het klopt inderdaad maar het 
was niet evident om geschikte voorstellingen te vinden. Doordat de eerste voorstelling 
op een zaterdag doorgaat, hopen we dat er toch enkele jongeren nood hebben aan 
pauze tijdens de examens en even mee gaan die avond. 
 

- Bieke Sarens meldt dat jeugdhuis Kroenkel in januari en februari al zeker gesloten zal 
zijn wegens verbouwingen (renovatiewerken aan de binneninrichting). Je kan tijdens 
oudjaar dus de laatste keer komen mee feesten in het 'oude' jeugdhuis. 
 

- Voorzitter Nele De Cnaep informeert bij schepen Carrie Verelst naar de problematiek 
van gestolen fietsen in de fietsenstallingen van onze stations. De voorbije weken zag 
je geregeld op Facebook een jongere melden dat haar/zijn fiets gestolen is. Ook 
enkele jeugdraadsleden hebben het al meegemaakt aan het station (maar vaak zijn ze 
geen aangifte gaan doen bij de politie). De schepen zal tegen volgende jeugdraad de 
cijfers opvragen bij de politie en informeren of er acties gebeuren. Eventueel moet de 
jeugdraad iets ondernemen om dit in de kijker te brengen. 
 

De jeugdraadsleden die in Kessel wonen, geven ook nog mee dat de fietsenstalling aan 
Kessel-Station te klein is. 

 
- Jeugdconsulent Gunther Melis meldt ook nog enkele nieuwtjes: 

 

o De Avond van het Jeugdwerk 2015 vindt plaats op vrijdag 18 december zoals 
al eerder gecommuniceerd. Alle jeugdwerkers krijgen begin december een 
uitnodiging in hun brievenbus. We kiezen dit jaar voor een ander concept (deel 
in open lucht in kerstsfeer en afterparty in het jeugdhuis). 
 

o We gaan op woensdag 9 december 2015 naar Trip Lokaal in Antwerpen met 
een delegatie van 10 jeugdwerkers uit onze gemeente. Dat is een mooi aantal. 
We spreken af om samen met de trein te rijden. De jeugdconsulent mailt alle 
informatie nog door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Volgende jeugdraad 
 

De jeugdraad komt in januari kort bij elkaar, namelijk op zaterdag 9 januari 2016 om 19 uur 
op de kerstboomverbranding van Chiro Gust (aan hun lokalen in de Heidestraat te Kessel). We 
klinken op het nieuwe jaar en bespreken enkel een aantal losse punten. 
 
 

Nijlen, 16 december 2015 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


