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JEUGDRAAD – VRIJDAG 12 FEBRUARI 2016 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Pako-Me: Anke Jacobs 
voor Chiro Elckerlyc: Jill Rymen 
voor Chiro Jong Leven: Senne Jansens en Simen Thys 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters 
voor Kroenkel vzw: Bieke Sarens 
voor Chirogewest Pallieter: Marijke De Beuckeleer 
als afgevaardigde voor jeugd in de Gecoro: Kristof Verreydt 
 
Nele De Cnaep (voorzitter jeugdraad), Carrie Verelst (schepen van Jeugd) 
en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Angelika Vermeerbergen (Akabe Tinamoe), Alec Van De Velde (Chiro Pako-Jo), Julie Jerez (Chiro 

Pako-Me), Niemke Ketele (Chiro Bevel), Jonas Verwimp (Chiro Bevel), Sofie Jacobs (Chiro Elckerlyc), 
Karel Maeyens (Chiro Gust), Ward De Lens (Chiro Gust) en Julie Van Roey (Speelplein Boemerang). 
 
1. Verslag vorige vergadering – 9 januari 2016 
 

Het verslag van de vorige jeugdraad op 9 januari 2016 wordt goedgekeurd.  
 
 

2. Evaluatie Avond van het Jeugdwerk 2015 
 

Dit jaar vond de Avond van het Jeugdwerk eind december plaats (18 december 2015). Het 
werd een editie met als eerste deel een openlucht-samen-zijn rond vuurkorven en frietjes 
en als tweede deel een afterparty in het jeugdhuis. 
 
Het was erg (kerst)gezellig in het amfitheater aan 't Gesticht, al was het ook koud en duurde 
het eerste deel misschien dan ook te lang (tot 22.30 uur). Een aantal jeugdraadsleden vond 
het ook wel jammer dat er dit jaar geen extra randanimatie was (showgehalte, opdrachten, 
optreden, ... cfr. vorige jaren). 
 
De frietjes waren lekker. Er werd best extra volk voorzien om in het begin met de hapjes rond 
te gaan. Nu moest één iemand dit doen wat niet handig was. 



 
Fijn om een leuk gadget te krijgen (muts met 'Goe Gespeeld in Nijlen' op). 
 
Er wordt ook opgemerkt dat het jammer is dat er enkele jeugdwerkers over de schreef gaan 
(mutsen en zo in vuurkorf gooien, toiletten van jeugdhuis onder water zetten). Vorig jaar 
gebeurden er ook al enkele feiten waardoor het concept dit jaar aangepast werd. We willen 
wel een duidelijk signaal geven dat dit echt niet hoeft. We weten ook niet direct hoe we dit 
kunnen oplossen? 
 
De jeugdraadsleden geven mee dat de jeugdwerkers het enorm appreciëren dat de Avond 
van het Jeugdwerk georganiseerd wordt. Veel leiding kijkt er elk jaar weer naar uit. 
 
Er wordt meegegeven om volgend jaar terug vroeger in het najaar de avond te organiseren en 
terug randanimatie te voorzien. Afsluiten mag uiteraard terug met een feestje. 
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3. Erfgoeddag 2016 - terugkoppeling overleg jeugd-cultuur 
 

Op 2 februari 2016 vond er een overlegvergadering plaats tussen de jeugdverenigingen, 
enkele socio-culturele verenigingen, de cultuurdienst en de jeugddienst in functie van de 
organisatie van Erfgoeddag op zondag 24 april 2016 van 10 uur tot 18 uur. 
 
Tijdens Erfgoeddag staan de jeugdbewegingen in de kijker. De oude foto's die ingezameld 
werden zullen tentoongesteld worden in park Tibourschrans ('t Hofke). Tevens wordt er extra 
animatie voorzien: een Vlaamse Kermis, een zeskamp tussen de jeugdbewegingen, 
massaspelen, een workshop 'vriendschapsbandjes maken', ... 
 
Belangrijk zijn de afspraken: 
 

� om 14.30 uur vindt er een zeskamp plaats tussen de jeugdbewegingen - we vragen 
aan alle chiro's of ze mee doen met hun aspiranten/tiptiens/kerels en zo een ploeg 
vormen (de scouts is wellicht op weekend en kan niet deelnemen) 
 

� alle jeugdbewegingen zijn welkom met hun leden om mee te komen spelen op de 
Vlaamse Kermis, met de massaspelen, op de speeltuin in 't Hofke, ...  
 

� we vragen dat alle jeugdwerkinitiatieven informeren bij hun kookouders, volwassen 
begeleiders, oud-leiding om mee shiften te komen draaien (een kraampje bemannen 
op de Vlaamse Kermis). Verenigingen die shiften komen draaien, verdienen hiermee 
gratis pannenkoeken voor de aanwezige leden van hun jeugdbeweging. 
 

� Er zijn flesjes drank te koop voor de aanwezigen. Ze worden verkocht aan 1 euro per 
stuk. Extra pannenkoeken zijn ook te koop. 

 
Er wordt voorgesteld om bij Chiro Nele te informeren of zij met het groepje, dat op 
zondagvoormiddag gitaarles volgt, op te treden in de voormiddag (enkele leden en leiding). 
Gunther Melis zal informeren. 
 
Voor de zeskamp worden volgende activiteiten voorzien: zaklopen, touwtrekken, skilatten-
race, kruiwagenkoers, kamelenrace (in nek overlopen) en een estafettespel. 
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4. Gecoro Nijlen - terugblik 
 

De Gecoro is een adviesorgaan, specifiek voor ruimtelijke ordening in de gemeente. 
Kristof Verreydt is op voordracht van de jeugdraad aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
geleding jeugd in de Gecoro voor de volledige legislatuur en dient dus de jeugdbelangen te 
verdedigen. 
 
De afgelopen jaren heeft de Gecoro vooral het vernieuwde GRS (gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan) opgevolgd. In het GRS wordt een globale visie uitgeschreven rond ruimtelijke 
ordening en wordt er ook bijzondere aandacht geschonken aan toerisme en recreatie (waar 
een masterplan rond uitgewerkt zal worden). 
 
Tijdens deze jeugdraad wordt een toelichting gegeven bij het project Woonbal waarin de 
voetbalterreinen van KFC Nijlen opgenomen zijn en een nieuwe verkaveling van 
woongelegenheden voor gezinnen, ouderen, ... met een aantal bijkomende functies (winkel, 
buurtplein, parking, ...). Een precieze timing is nog niet gekend. 
 
In de toekomst gaat de Gecoro de verdere uitwerking van het GRS opvolgen met daarbij 
speciale aandacht voor het masterplan rond toerisme en recreatie en het opmaken van een 
beeldkwaliteitsplan voor de verschillende deelkernen. 
 
�NFO: Carrie Verelst, schepen van Jeugd (0495 68 06 94), carrieverelst@gmail.com 
 
 

5. Opvolging jeugdbeleid en terugkoppeling kinderraad 
 

De Nijlense kinderraad heeft een aantal projecten uitgekozen waar ze dit jaar willen rond 
werken: 
 

� een zwerfvuilactie in onze gemeente met sensibilisering en een opruimactie 
� een kinderhappening, gekoppeld aan de start van de vakantiewerkingen van de 

jeugddienst 
� een wandeling met picknick - een actie die wellicht wordt uitgewerkt in 

samenwerking met de dienst toerisme 
� een inzamelactie voor een goed doel 

 
Verder hebben zij ook hun mening gegeven rond het inspraaktraject voor speelruimte in 
Kessel en zullen ze de komende vergaderingen nog meningen geven over een aantal zaken. 
 
In december heeft de jeugdraad een inspraakactie georganiseerd. De resultaten daarvan 
worden tijdens deze jeugdraad in een advies gegoten dat aan het gemeentebestuur 
overhandigd zal worden. De jeugdraadsleden werken hier samen aan. 
 
Dit levert volgend advies op: 
 
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. 
 
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. 

 
Dit advies wordt aan het schepencollege voorgelegd zodat we mogelijk tegen de volgende 
jeugdraad feedback kunnen krijgen. 
 
In de marge van de inspraakactie merken we ook nog op dat de vraag herhaald wordt om 
wegwijzers te voorzien naar de jeugdlokalen (vooral voor kampen en weekends). 
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6. Nieuws uit de gemeente 
 

Schepen Carrie Verelst deelt mee dat de gemeentediensten van het oude naar het nieuwe 
gemeentehuis verhuisd zijn. De start voor de renovatie van het oude gemeentehuis is 
gegeven zodat tegen 2017 hier de nieuwe bibliotheek in gehuisvest is, samen met nog een 
aantal gemeentelijke diensten. Vanaf dan hebben we een groot gemeentehuis waarin ook de 
bibliotheek gevestigd is. 
 
�NFO: Carrie Verelst, schepen van Jeugd (0495 68 06 94), carrieverelst@gmail.com 
 
 

7. Doe je zeg  
 

- Voorzitter Nele De Cnaep kondigt aan dat ze op het einde van dit werkjaar stopt als 
voorzitter van de jeugdraad. Een nieuwe voorzitter wordt dus gezocht tegen begin 
mei. Kandidaten mogen zich altijd aanmelden of kunnen meer informatie bekomen bij 
de jeugdconsulent. 
 

- Er wordt promotie gemaakt voor enkele activiteiten: ontbijtactie van de scouts op 
zondag 6 maart 2016, Ge Zijt Zelf een Fuif van Chiro Jong Leven op 25 maart 2016, de 
heropening van jeugdhuis Kroenkel op 26 maart 2016 en het Free Podium op maandag 
28 maart 2016 (tijdens de jaarmarkt). 
 



- Jill Rymen geeft vanuit Chiro Elckerlyc mee dat het geweldig is dat ze als vereniging 
gebruik kunnen maken van de uitleendienst voor feestmaterialen. Alleen is het 
jammer dat ze bijvoorbeeld voor hun quiz toch nog stoelen moesten bijhuren omdat je 
er maar maximum 100 kan uitlenen. Jeugdconsulent Gunther Melis geeft mee dat een 
vereniging bij de uitleendienst altijd kan polsen of er meer voorraad beschikbaar is 
voor een bepaalde activiteit (je weet dit dan wel meestal maar een maand op 
voorhand). Je kan dit op het online aanvraagformulier bij de opmerkingen zetten. 
 

- Kristof Verreydt las dat er een nieuw speelterrein komt naast het rusthuis in Kessel. 
Hij vraagt zich af of dit wel een geschikte plek is omwille van gekende problemen met 
hangjongeren en drugsproblematiek. Schepen Carrie Verelst antwoordt dat de locatie 
ideaal is, dicht in het centrum van Kessel-Dorp en een andere locatie diende zich niet 
aan. Ze meldt ook dat het fietspad dat er naast ligt, binnenkort ook verlicht zal 
worden zodat sociale controle verbeterd wordt. Ze geeft mee dat er vanuit het 
rusthuis eveneens sociale controle zal zijn. De toekomstvisie van het gemeentebestuur 
is trouwens om meer te doen met het binnengebied dat achter de kerk van Kessel ligt. 
 

- De scouts en Chiro Jong Leven stelden vast dat ze tijdens hetzelfde weekend een 
eetactiviteit organiseren. Chiro Jong Leven verplaatste hun evenement en hierdoor 
vallen ze nu samen (waren niet op de hoogte van de spaghettidag van de scouts). We 
willen in september opnieuw een poging doen om de jaarkalender bijeen te brengen 
maar stellen elk jaar vast dat verschillende jeugdverenigingen de 'kleinere' activiteiten 
nog niet vastgelegd hebben dan. 

 
- Jeugdconsulent Gunther Melis geeft nog twee berichten mee: 

 

o Alle hoofdverantwoordelijken kregen een uitnodiging voor hun vereniging voor 
het Ontbijt van de Vrijwilliger op 6 maart 2016. De inschrijvingen worden 
afgesloten op 20 februari. Schrijf dus tijdig in. 
 

o De aanwezige jeugdverenigingen krijgen een aanvraagformulier om verder in te 
vullen voor het bekomen van een toelage van de gemeente op hun Diftar-
factuur. Voor jeugdhuis Kroenkel, Chiro Jong Leven, Chiro Elckerlyc, Scouts & 
Gidsen Sparlekijn en Chiro Pako is dit dus al in orde. De afwezigen kunnen dit 
op de volgende jeugdraad invullen. 

 
 

8. Volgende jeugdraad 
 

De volgende jeugdraad gaat door op vrijdag 25 maart 2016 om 20 uur in het gemeentehuis 
van Nijlen (dit is een gewijzigde datum!). 
 
 

Nijlen, 14 maart 2016 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


