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JEUGDRAAD – ZATERDAG 9 JANUARI 2016 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Akabe Tinamoe: Charlotte Corthals 
voor Chiro Nele: Eline Gils 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters 
voor Kroenkel vzw: Darlien Isenborghs 
voor Chirogewest Pallieter: Marijke De Beuckeleer 
 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd), Melanie Chiappino (stagiaire jeugddienst) 
en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Alec Van De Velde (Chiro Pako-Jo), Anke Jacobs (Chiro Pako-Me), Niemke Ketele (Chiro Bevel),            

Jonas Verwimp (Chiro Bevel), Sofie Jacobs (Chiro Elckerlyc), Nele De Cnaep (voorzitter jeugdraad), 
Simen Thys (Chiro Jong Leven), Bieke Sarens (Kroenkel vzw) en Jill Rymen (Chiro Elckerlyc).  
 
 
1. Verslag vorige vergadering – 5 december 2015 
 

Het verslag van de vorige jeugdraad op 5 december 2015 wordt goedgekeurd.  
 
 

2. Nieuws uit de gemeente 
 

Schepen Carrie Verelst heeft, naar aanleiding van de vraag op de vorige jeugdraad, 
informatie opgevraagd bij politie Berlaar-Nijlen over gestolen fietsen. 
 
In 2015 werden er 59 aangiftes gedaan van een gestolen fiets (waarbij er 22 aan het station 
van Nijlen gestolen werden en 9 aan het station van Kessel). De politie geeft mee dat dit 
cijfer enkel gaat over de aangiftes. Er zijn immers eigenaars die geen aangifte doen. 
 
Tevens roept de politie op om fietsen steeds op slot te doen. Van de aangegeven diefstallen 
zitten er immers toch altijd enkelingen tussen die hun fiets niet op slot hadden gedaan. 
 



Een tijdje terug heeft de politie ook fietsen laten weghalen die al erg lang onaangeroerd 
bleven staan aan de stations (er werden vooraf kaartjes aan de fiets gehangen). Hierdoor is er 
terug wat meer plaats vrij (o.a. ook aan het station van Kessel). 
 
 

3. Doe je zeg  
 

- Danish Gorris wil namens de scouts informeren of de gemeente niet kan bekijken om 
een mobiele toiletwagen mee in de uitleendienst op te nemen. Heel wat jaren 
geleden reageerde het gemeentebestuur hier negatief op, geeft de jeugdconsulent 
mee, wegens het vele opkuiswerk dat dit met zich mee brengt en dat deze in 
bepaalde periodes door vele verenigingen tegelijk gebruikt zou worden zodat één 
wagen niet echt helpt dan... De schepen zal dit mee pakken en informeren hoe 
momenteel het standpunt hierover is. 
 

- Darlien Isenborghs meldt dat jeugdhuis Kroenkel tot aan de jaarmarkt gesloten zal 
zijn wegens verbouwingen (renovatiewerken aan de binneninrichting). Er wordt 
momenteel hard gewerkt. Wie zin heeft om te komen helpen, mag steeds een seintje 
geven. 
 

- Jeugdconsulent Gunther Melis geeft nog twee berichten mee: 
 

o Na de Avond van het Jeugdwerk werd er een bedrag van 50 euro overgemaakt 
door de jeugdraad aan het Kinderkankerfonds in het kader van Music for Life 
(StuBru). 
 

o De subsidies voor 2015 zijn allemaal berekend en quasi allemaal ook reeds 
uitbetaald (enkel de infrastructuursubsidie is begin 2016 uitbetaald). Alle 
hoofdverantwoordelijke en financieel verantwoordelijken kregen een overzicht 
toegestuurd. De aanwezigen kunnen dit overzicht ook inkijken. 

 
 

4. Nieuwjaarsdrank op kerstboomverbranding 
 

Er wordt nog geklonken op het nieuwe jaar bij het knetterende vuur van de kerstboom-
verbranding bij Chiro Gust. 

 
 

5. Volgende jeugdraad 
 

De volgende jeugdraad gaat door op vrijdag 12 februari 2016 om 20 uur in de scoutslokalen 
op de Broechemsesteenweg. 
 
 

Nijlen, 12 januari 2016 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


