
 

 
 

VERSLAG 

 

JEUGDRAAD NIJLEN 
Website: http://www.jeugdraadnijlen.be 

E-mail: info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

 
p/a Jeugddienst Nijlen – Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN 

http://www.jeugdnijlen.be 
Tel.: 03 410 03 76 – E-mail: jeugddienst@nijlen.be 

 

 
 

(OPEN) JEUGDRAAD – VRIJDAG 21 OKTOBER 2016 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Gust: Simon Alen, Maarten Bellens, Ward De Lens, Koen De Vos, Maarten Enghien, 
Maarten Gils, Karel Maeyens, Thomas Marinus; 
voor Akabe Tinamoe: Liselotte Franquet; 
voor Chiro Nele: Evelien Maeyens; 
voor Speelplein Boemerang: Sofie Jacobs; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Rik Celis, Sander Celis, Danish Gorris en         
Niels Schoeters; 
voor Chiro Jong Leven: Senne Jansens, Simen Thys en Joost Van Dyck; 
voor Kroenkel vzw: Darlien Isenborghs; 
voor chirogewest Pallieter: Marijke De Beuckeleer; 
voor Chiro Pako-Me: Emma De bruyn en Anke Jacobs; 
voor Chiro Pako-Jo: Jonas Ceulemans en Pieter-Jan Janssens; 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Jill Rymen (Chiro Elckerlyc) en Bieke Sarens (Kroenkel vzw). 
 
 
1. Jeugdraad zwiert deuren van het gemeentehuis open... 
 

De jeugdraad werd deze keer opgevat als een open jeugdraad... in de inkomhal van het 
gemeentehuis werd een drankje aangeboden, kon je sumoworstelen tegen andere 
jeugdwerkers, kon je meningen neerpennen op een schrijfmuur, ... 
 

JONG ZIJN IN NIJLEN / VRIJETIJDSAANBOD 
VIND IK LEUK VIND IK NIET LEUK 

• ontbijt Dag van de Jeugdbeweging 

• zalig en veel jeugdwerk: chiro, 
scouts, jeugdhuis, grabbelpas, 
speelpleinwerking, ... 

• fuiven tot 5 uur mogelijk 

• afval en glas in Beekpark 

• hangjongeren in Beekpark met drugs 
en andere criminele feitjes... 

• het stelen van fietsen 



• Jour Tibour is super 

• veel sportmogelijkheden (clubs en 
infrastructuur) 

• aanbod jeugdhuis Kroenkel 
(optredens, fuiven, ...) 

• culturele uitstappen jeugdraad 

• echte jeugdgemeente, ruim aanbod 
en goede ondersteuning jeugddienst 

 

MOBILITEIT IN ONZE GEMEENTE 
VIND IK LEUK VIND IK NIET LEUK 

• steeds meer inspanningen voor nieuwe 
fietspaden 

• veel bussen 

• rechtstreekse trein naar Leuven 

• geen fietspad in de Grote Puttingbaan 
(= een racebaan vaak) 

• een trein is vaak genoeg om het ganse 
dorp lam te leggen 

• bijna geen bussen in Bevel 

• fietspad tussen Kessel en Nijlen is 
slecht verlicht (zeker deel achter 
bomen, halverwege) 

• fietspad naar Berlaar is niet goed 
(naar Herenthout ook niet geweldig) 

• je staat veel voor gesloten 
spooroverwegen, jammer genoeg 
betekent dit niet dat er een groot 
aanbod trein is 

• beperkte busverbindingen 
 

PUBLIEKE RUIMTE IN ONZE GEMEENTE 
VIND IK LEUK VIND IK NIET LEUK 

• leuke speeldomeinen (Hofke, 
Beekpark) 

• veel groen in onze gemeente, ook 
heel wat bossen om in te spelen 

• voldoende speelterreintjes 

• veel speelmogelijkheden 

• bossen liggen er vaak vuil bij (zeker 
bosje Klokkenlaan) 

• strenge bouwvoorschriften in Bevel-
Heikant 

• Beekpark = drugspark 

• betere invullingen van leegstaande 
panden (bv. station) 

• veel onkruid in Kruiskensberg 

• weinig overdekte zitplaatsen 

• nog steeds niet overal genoeg 
speelbossen (Nijlen) 

• Gildenzaal is duur om te huren 
 

Daarnaast vond in de raadzaal een stellingenspel plaats. We geven in dit verslag de 
voornaamste bevindingen en resultaten mee: 
 

"Beekpark is onbekend, onbemind": 

• er blijven jongeren weg uit het Beekpark uit schrik voor de hangjongeren 

• er hangt veel krapuul rond die met drugs bezig zijn 

• meer activiteiten in het park organiseren 

• box (pannaveld) wordt geapprecieerd en is gekend onder de jeugd 
 
"Er wordt niet altijd naar de mening van inwoners geluisterd": 

• geen goed zicht of er iets gedaan wordt met meningen, resultaten van inspraakacties 

• er wordt wel geluisterd maar er wordt niet altijd iets mee gedaan (al beseffen de 
jongeren ook dat dit niet altijd kan of hoeft) 

• jeugdraad is wel goed orgaan om meningen te geven en door te geven aan de 
gemeente 



"Niet-georganiseerde jeugd is moeilijk bereikbaar": 

• niet-georganiseerde jongeren hebben wel een mening maar niet altijd behoefte deze 
te laten horen 

• doen we genoeg moeite om hen te betrekken? 

• sommige jongeren kan het niet schelen en wil geen mening geven 

• jeugddienst slaagt er in om jeugdwerkers goed te informeren maar voor andere 
jongeren is dit moeilijker, al wordt er wel veel moeite gedaan (Facebook, website, 
allerlei folders, ...) 

 
"Gemeentehuis moet toegankelijk blijven": 

• sociaal contact blijft belangrijk voor sommige burgers 

• op afspraak naar het gemeentehuis komen, is handiger om wachtrijen te vermijden 

• je verliest wel het spontane als alles op afspraak is 

• voor bepaalde zaken blijft persoonlijk contact met ambtenaren nodig 
 
Enkele losse bevindingen: 

• 1/4 van de aanwezigen leest de Gemeentekroniek, het gemeentelijk informatieblad 

• bijna iedereen ziet wel eens naar de elektronische infoborden en leest de 
boodschappen (vooral als ze ergens stil staan of er passeren) 

• jeugdwebsite biedt veel informatie aan - handige infobron voor jeugdwerkers en 
ouders 

• Nijlense handelaars zijn begaan met hun klanten, als klant krijg je er meer gedaan - 
daar tegenover staat wel dat velen vinden dat het duurder is om in Nijlen aankopen te 
doen (kledingwinkels, schoenenwinkels, ...) en dat het aanbod soms beperkt is 

• als jeugdraadsleden iets toeristisch moeten aanraden in Nijlen, sommen ze op: 
wandelen langs de Netes, het fort van Kessel, Kruiskensberg, de Kesselse Heide, de 
slijperij, het Beekpark - kajakken op de Nete zou ook nog plezant zijn 

• het is goed dat er zo veel jeugdbewegingen zijn in onze gemeente, anders zouden 
bepaalde groepen kinderen te groot in aantal zijn om op een leuke manier spelletjes 
mee te spelen 

• jeugdbewegingen hebben het wel moeilijker om voldoende leiding te vinden... de 
meesten zitten vrij krap 

 
 

2. Volgende jeugdraad 
 

De jeugdraad plant de volgende vergadering op vrijdag 2 december 2016 om 20 uur. We 
komen samen in de chirolokalen van Chiro Gust. 
 
Na de jeugdraad vindt er in jeugdhuis Kroenkel nog een Rode Neuzenfuif plaats, ten voordele 
van de actie Rode Neuzen, een organisatie van de jeugdraad en jeugddienst. 
 
 

Nijlen, 23 november 2016 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


