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Aan het College van Burgemeester en Schepenen, 
van en te 2560 NIJLEN 

Nijlen, 2 maart 2018 
 
 
Advies: gebrek aan inspraak bij locatie jeugdconsulent 
 
 
Geachte heer burgemeester, 
geachte schepenen, 

 
Tijdens de algemene vergadering van 2 maart 2018 bespraken wij met de jeugdraad 
de komende verhuis van onze jeugdconsulent naar een ander bureau, in het huidige 
OCMW-gebouw te Kessel. 
 
Wij vinden het als jeugdraad, het adviesorgaan voor jeugd, zeer jammer dat wij als 
adviesraad weer niet geconsulteerd werden en willen hierbij ons ongenoegen uiten 
over de toekomstige werkplek van de jeugdconsulent. 
 
Toen destijds de jeugddienst van de oude werkplek naar het nieuwe gebouw 
verhuisde, werd er ook al geen inspraak gevraagd. Die nieuwe indeling vonden we ook 
allesbehalve ideaal en sindsdien gaat het van kwaad naar erger. We hebben 
ondertussen immers geen jeugddienst meer (want deze is opgegaan in de afdeling 
Sociaal en Vrije Tijd) en het laagdrempelig werken van de jeugddienst is verdwenen 
gegaan (want je moet aanmelden aan een balie en best een afspraak maken). 
 
Het verdwijnen van de jeugddienst als aparte dienst was een zeer jammere zaak 
voor een dienst die zo goed werkte en goed zichtbaar was binnen de gemeente. En 
ook hier werden we als jeugdraad niet in betrokken… we mochten enkel vaststellen. 
 
Als jeugdraad vinden we de beslissing nu over de nieuwe verhuis helemaal 
onbegrijpelijk. We zijn van mening dat de jeugdconsulent “weggestoken” wordt in 
Kessel. Voor vele jongeren is Kessel “ver weg”, weinigen gaan met de fiets tot daar 
komen, ook voor het jeugdwerk die in het gemeentehuis al eens iets gaan ophalen, is 
een ommetje langs Kessel geen optie. 

…/… 



…/… 
 

We pleiten dan ook dat onze jeugdconsulent, als vast aanspreekpunt voor kinderen 
en jongeren, in het centrum van Nijlen actief blijft werken. De jeugdconsulent gaf 
ons al mee dat hij op woensdag een zitdag zal mogen houden in Nijlen maar dit is 
voor ons niet voldoende. 
 
We geloven er sterk in dat de plek van de jeugdconsulent in Nijlen-Centrum zelf is, 
liefst op een aparte locatie waar tijdens een aantal vastgelegde uren vrij binnen en 
buiten gelopen kan worden, toegankelijk en laagdrempelig, in de buurt van 
secundaire scholen, in de buurt van de bibliotheek, in de buurt van het gemeentehuis. 
Misschien is er wel een mogelijkheid in/met jeugdhuis Kroenkel? 
 
Wij vragen aan het bestuur om de beslissing rond de verhuis te herbekijken en hopen 
betrokken te worden bij de uitwerking van een nieuw voorstel. 
 
Wij kijken uit naar uw reactie en danken u alvast om dit opnieuw te bespreken. 

 
Hoogachtend, 
namens de Nijlense jeugdraad: 
 
 
 
 
 
 
Alexandra Peeters   Julie Van Roey 
Voorzitter jeugdraad  Voorzitter jeugdraad 


