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JEUGDRAAD – VRIJDAG 25 MAART 2016 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Elckerlyc: Sofie Jacobs, Dorien Matthys en Jill Rymen; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters; 
voor Speelplein Boemerang: Evelien De Winter en Julie Van Roey; 
voor Kroenkel vzw: Lore Hendrickx; 
voor Akabe Tinamoe: Charlotte Corthals; 
voor Chiro Gust: Ward De Lens en Karel Maeyens; 
voor Chiro Nele: Lieselotte Ceulemans, Annelin Mariën, Eva Roelants en Valerie Vercammen; 
voor Chiro Bevel: Alexandra Peeters; 
voor Chirogewest Pallieter: Nina Jansens; 
 
Nele De Cnaep (voorzitter jeugdraad), Carrie Verelst (schepen van Jeugd), 
Michiel Elst (onafhankelijke) 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), Anke Jacobs (Chiro Pako-Me), Marijke De Beuckeleer 
(Chirogewest Pallieter), Simen Thys (Chiro Jong Leven), Darlien Isenborghs (Kroenkel vzw),             
Senne Jansens (Chiro Jong Leven), Eline Gils (Chiro Nele) en Bieke Sarens (Kroenkel vzw). 
 
 
 
0. Rondleiding in het nieuwe gemeentehuis 
 

De jeugdraadsleden krijgen een rondleiding in het nieuwe gemeentehuis. 
 
Na de rondgang geven de jeugdraadsleden mee dat het bijzonder jammer is dat de 
jeugddienst als aparte dienst in het nieuwe gebouw verdwenen is... de eigenheid die de 
jeugddienst in het oude gebouw had, is verdwenen. De jeugddienst is als dienst helemaal niet 
herkenbaar meer. De medewerkers zitten op een eilandbureau in een landschapskantoor en 
met verschillende diensten samen. Hierdoor is het niet duidelijk dat er een jeugddienst is, is 
de laagdrempeligheid weg en komt de dienst weinig dynamisch en creatief over (wat op de 
vorige werkplek wel het geval was). 
 
 



 

1. Verslag vorige vergadering – 12 februari 2016 
 

Het verslag van de vorige jeugdraad op 12 februari 2016 wordt goedgekeurd. 
 
De jeugdraad formuleerde vorige jeugdraad een advies en kreeg hierop een antwoord van het 
gemeentebestuur. We nemen dit antwoord integraal op in ons verslag: 
 
"Het schepencollege besprak in college van 21 maart 2016 het advies van de jeugdraad. Graag willen 
we jeugdraad danken voor dit advies en even terugkoppelen. 
 
Het gemeentebestuur en de politie Berlaar-Nijlen volgen de problematiek van zwerfvuil en 
sluikstorten nauw op en willen de jeugdraadsleden mee geven dat plekken, waar zwerfvuil ligt, steeds 
gemeld mogen worden aan de politiediensten. Bovendien zijn in onze gemeente verschillende zappers 
(vrijwilligers die zwerfvuil opruimen) aan het werk. 
 
De kinderraad organiseert binnenkort trouwens, samen met de milieudienst, op woensdag 4 mei 2016, 
een opruimactie en dergelijke initiatieven juicht het gemeentebestuur uiteraard toe. 
 
Het gemeentebestuur zette de voorbije jaren en zet de komende jaren verder in op de uitbouw van 
veilige fietspaden langs de gewestwegen, de Herenthoutsesteenweg en de Berlaarsesteenweg - om de 
veiligheid van fietsers in Nijlen-Centrum te verbeteren werden de voorbije jaren al verschillende 
fietsdoorsteken gerealiseerd zodat fietsers op een veilige manier zich kunnen verplaatsen (o.a. langs 
Beekpark, Mussenpad, Kerkeblokken, ...). 
 
Het gemeentebestuur blijft eveneens verder aandacht schenken aan ruimte voor jeugd met de 
uitvoering van het rapport rond speelplekken en ook initiatieven voor kinderen en jongeren kunnen op 
de nodige ondersteuning blijven rekenen. 
 
Het gemeentebestuur zal met de jeugddienst en dienst mobiliteit bekijken of er naar bepaalde 
centrale speelplekken (bijvoorbeeld het skatepark) signalisatie aangebracht kan worden en bekijken 
of we alle speelplekken nog beter bekend kunnen maken - al gebeurt dat al wel door de 
Buitenspeeldag die elk jaar op een andere speelplek gehouden wordt en het overzicht op de 
jeugdwebsite. 
 
Het zwembad probeert met extra initiatieven zoals bijvoorbeeld zwembad-pretbad voor extra 
animatie te zorgen maar een glijbaan of dergelijke zijn uiteraard niet mogelijk. 
 
Tot slot willen we nog meegeven dat het gemeentebestuur een aantal aanbevelingen mee zal nemen 
naar de opmaak van het volgende beleidsplan en bekijken wat haalbaar is en wat niet." 
 
 

2. Evaluatie culturele uitstappen 
 

Er waren de voorbije maanden drie culturele uitstappen gepland: 
 

• theatervoorstelling 'Desperado': van deze voorstelling (met enkele bekende acteurs) 
hadden we meer verwacht... soms een beetje saai zelfs... 

• theatervoorstelling van het Paleis 'Romeo & Julia': zeer goede voorstelling, erg 
geslaagd en iedereen was zeer enthousiast 

• stand up comedy: Begijn Le Bleu: dit optreden is afgelast wegens ziekte van de 
comedian 

 
Tijdens de zomer wordt er een nieuwe culturele uitstap gepland: op 10 augustus 2016 trekken 
we naar een voorstelling van Cirque du Soleil: 'Amaluna'. De inschrijvingen zijn gestart en de 
helft van de beschikbare kaarten zijn al verkocht (we hebben erg goede plaatsen). 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Nele De Cnaep, voorzitter (0472 73 14 00) | 
www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 
 
 



3. Workshop van Tumult vzw: "Samen één - betrek vluchtelingen bij je groep" 
 

Tijdens deze jeugdraad werd een workshop voorzien, gegeven door Tumult vzw, over hoe je 
vluchtelingen (maar ook maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het algemeen) 
mee kan betrekken binnen je jeugdwerking. 
 
De sessie lokte enkele extra aanwezigen naar de jeugdraad. De sessie werd zeer positief 
onthaald en was geslaagd. 
 
�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 Carrie Verelst licht toe dat ze vorig jaar de jeugdraad informeerde over een project 
waarbij er mogelijk mudballs in de vest rond Kessel-Fort zouden gegooid worden om het 
water te zuiveren (en slib te laten verdwijnen). Dit is verder onderzocht en blijkt toch niet zo 
efficiënt te zijn. Er zal dus een andere manier gezocht en toegepast worden. 
 
�NFO: Carrie Verelst, schepen van Jeugd (0495 68 06 94), carrieverelst@gmail.com 
 
 

5. Doe je zeg 
 

Voorzitter Nele De Cnaep herhaalt nog even dat ze op het einde van dit werkjaar (volgende 
vergadering dus) stopt als voorzitter van de jeugdraad. Een nieuwe voorzitter wordt gezocht. 
Kandidaten mogen zich aanmelden tot 10 mei 2016 of kunnen meer informatie bekomen bij 
de jeugdconsulent. 
 
 

6. Volgende jeugdraad 
 

De laatste jeugdraad van het werkjaar gaat door op vrijdag 20 mei 2016. Voorafgaand aan 
de jeugdraad vindt er een barbecue plaats voor de jeugdraadsleden. 
 
Timing: 

� 18.30 uur: aperitief 
� 19 uur: barbecue - aan tafel 
� 20 uur: verkiezing nieuwe voorzitter 
� 20.15 uur: jeugdraad met evaluatie en vooruitblik nieuw werkjaar 

 
Meer info volgt nog. 
 
 

Nijlen, 29 april 2016 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


