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JEUGDRAAD – VRIJDAG 24 FEBRUARI 2017 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Robbe Dillen, Lien Geeraerts en Laura Ver Elst; 
voor Akabe Tinamoe: Ward Celis en Liselotte Franquet; 
voor chirogewest Pallieter: Marijke De Beuckeleer en Nina Jansens; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters; 
voor Kroenkel vzw: Stijn Buyckx en Bieke Sarens; 
voor Chiro Pako-Me: Emma De bruyn en Anke Jacobs; 
voor Speelplein Boemerang: Sofie Jacobs; 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
Darlien Isenborghs (onafhankelijke), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Lieselotte Ceulemans (Chiro Nele), Evelien Maeyens (Chiro Nele), Ward De Lens (Chiro Gust), 
Karel Maeyens (Chiro Gust), Jill Rymen (Chiro Elckerlyc) en Simen Thys (Chiro Jong Leven). 
 
 
De jeugdraad start met een minuut stilte ter nagedachtenis van jeugdraadslid Senne 
Janssens, die in december overleden is. 
 
1. Verslag vorige jeugdraad 
 

Het verslag van de jeugdraad op 24 februari 2017 wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen. 
 
 

2. Terugkoppeling toelichting en advies masterplan Toerisme en Recreatie 
 

Op 6 december 2017 waren we met een delegatie van de jeugdraad aanwezig op de 
toelichting van het tussentijds rapport over het masterplan Toerisme en Recreatie Nijlen. 
Er waren verschillende adviesraden vertegenwoordigd. 
 
Na de toelichting heeft de delegatie namens jeugdraad Nijlen een advies opgemaakt en 
overhandigd aan het gemeentebestuur. 



Voorzitter Julie Van Roey licht de voornaamste punten uit dit advies toe aan de 
jeugdraadsleden. We schreven volgend advies: 
 
"De jeugdraad wenst waardering uit te spreken over het reeds geleverde werk en is er van 
overtuigd dat het om een ambitieus project gaat. Toch ziet de jeugdraad daar ook een 
valkuil: in hoeverre is het plan realistisch en kan het ook effectief gerealiseerd worden? 
Welke timing wordt aan het plan gekoppeld? 
 
Bij de verdere opmaak hopen we als jeugdraad dat er ook nog onderzocht wordt welke 
plaatsen frequenter door bepaalde doelgroepen bezocht worden zodat er bij de 
toekomstige inrichting ook op ingespeeld kan worden. 
 
Een voorbeeldje: aan het bruggetje over de Grote Nete in de buurt van de Kruideniersstraat 
in Bevel vertoeven er vaak op woensdagmiddag wel eens enkele jongeren op en rond de bank 
daar. Dit lijkt ons bijvoorbeeld dan een ideale plaats om ook meer picknickmogelijkheden en 
banken te voorzien, perfect om de vrije woensdagnamiddag mee te starten... gezien ze daar 
veel passeren als ze van school komen. 
 
Het verfraaien van het kerkplein juichen we zeker ook toe. De afgelopen jaren horen we dit 
op de jeugdraad ook regelmatig vertellen door jongeren. Uiteraard kan dit enkel als de 
parkeerplaatsen elders extra voorzien kunnen worden aangezien de parkings in Nijlen-
Centrum veelvuldig gebruikt worden. 
 
Tot slot willen we ook nog mee geven om bij de inrichting van bepaalde punten ook leuke 
speelse elementen voor kinderen en jongeren te voorzien en daarbij de link met het water 
niet uit de weg te gaan. We denken dan bijvoorbeeld om op ondiepe waterplekken een vlot 
te voorzien dat je kan overtrekken, stappalen, een apenkoord, enzovoort. Het zouden mooie 
extra speelimpulsen zijn in onze Goe Gespeeld -gemeente." 
 
Schepen Carrie Verelst geeft mee dat alle adviezen (van de verschillende adviesraden) aan 
het studiebureau bezorgd zijn en dat zij zullen nagaan waar er rekening mee gehouden kan 
worden. De schepen verwacht dat er binnenkort een terugkoppeling zal gebeuren en dan zal 
zij dit ook toelichten op de jeugdraad. 
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3. Overleg Nijlense adviesraden 
 

Op woensdag 15 maart 2017 vindt het jaarlijkse overleg plaats tussen de Nijlense 
adviesraden (o.a. jeugdraad, cultuurraad, milieuraad, lokaal overleg kinderopvang, Gecoro, 
seniorenraad, sportraad, Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking). Op deze 
overlegvergadering komen alle voorzitters, secretarissen en schepenen samen. 
 
Enerzijds horen de adviesraden van elkaar waar ze mee bezig zijn en anderzijds kunnen er 
gezamenlijke standpunten ingenomen worden of gezamenlijke projecten opgestart worden. 
 
Vanuit de jeugdraad zal voorgesteld worden om met de verschillende adviesraden een 
memorandum te schrijven naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 
Hierin kunnen aanbevelingen vanuit de verschillende adviesraden naar het toekomstige beleid 
bijeen gebracht worden (kan dan aan alle politieke partijen bezorgd worden zodat zij 
hiermee rekening kunnen houden in hun partijprogramma's). 
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4. Subsidiereglement jeugdwerk: voorstelling en advies jeugdraad 
 

Jeugdconsulent Gunther Melis licht het herwerkte subsidiereglement voor het jeugdwerk toe 
en focust zich vooral op de vernieuwingen en veranderingen in dit reglement: 
 

• aangepast erkenningsreglement voor jeugdwerk (onderscheid tussen 
jeugdbewegingen, jeugdhuizen en experimenteel jeugdwerk); 

• nieuwe percentages voor de subsidiepotten (duidelijker overzicht, gekoppeld aan 
nieuwe structuur in meerjarenplanning); 

• jaarsubsidies apart voor jeugdbewegingen, jeugdhuizen en experimenteel jeugdwerk; 
• kleine aanpassingen in reglementering voor kadervorming en kampsubsidies; 
• herwerkt reglement voor projectsubsidies: voortaan enkel nog vernieuwende 

projecten; 
• focus op brandveiligheid mee verwerkt in infrastructuursubsidies en duurzaamheid 

mee opgenomen. 
 
De voltallige jeugdraad geeft een positief advies over het nieuwe subsidiereglement 
jeugdwerk en over het erkenningsreglement voor Nijlense jeugdwerkinitiatieven. 
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5. GAS-reglement Nijlen - advies jeugdraad 
 

Schepen Carrie Verelst geeft toelichting bij het herwerkte GAS-reglement (voor de 
gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen). 
 
GAS = Gemeentelijke Administratieve Sanctie, 1 reglement voor de drie gemeenten (zie 
hierboven) en is al van kracht sinds 2009 - een aantal aanpassingen waren nodig. 
 
De jeugdraad is de enige adviesraad die verplicht advies moet geven. Alle jeugdraadsleden 
kregen de volledige versie vooraf bezorgd. De schepen licht een aantal artikels toe die voor 
jongeren interessant zijn (en waar mogelijk ook wijzigingen in verwerkt werden). Het 
overzicht van de overlopen artikels werd eveneens uitgedeeld op de jeugdraad. 
 
Het GAS is een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden op de problematiek 
van openbare overlast waarbij er een administratieve geldboete kan gegeven worden met 
een maximum van € 350 voor meerderjarigen en met een maximum van € 175 voor 
minderjarigen (16-18jaar). Het reglement is van toepassing op iedereen vanaf 16 jaar. 
 
Een algemene verlaging van leeftijdsgrens tot 14 jaar zal niet worden doorgevoerd, met 
uitzondering van 2 artikels, waar het wel zal gebeuren. Hier bedraagt de maximale geldboete 
€ 75 (14-16jaar). Ook een alternatieve straf (‘werkstraf’) of bemiddeling is mogelijk. 
 
Een PV wordt steeds door de politie opgemaakt die deze bezorgen aan de GAS-ambtenaar in 
Mechelen, wie een inschatting zal maken van de overtreding en daarna de grootte van het 
bedrag of aard van straf zal bepalen. 
 
Na de toelichting volgen een aantal vragen: 

• Gelden regels ook op kampen? Neen, elke gemeente heeft immers een eigen GAS-
reglement, voor eigen grondgebied dus. 

• Is de organisator van een fuif aansprakelijk bij een incident tussen twee fuifgangers? 
Neen, eigen aansprakelijkheid van jongere zelf. Indien er iets op fuif gebeurt, waarbij 
aangetoond kan worden dat organisator in fout gegaan is, is deze wel aansprakelijk. 

• Wordt er voorkeur gegeven aan alternatieve straffen i.p.v. geldstraffen? Staat er niet 
in vermeld. De jeugdraad vindt bemiddeling wel belangrijk (zeker bij minderjarigen: 
dan zou dit altijd de standaard moeten zijn). De jeugdraad is niet voor een geldboete: 
ouders betalen voor de minderjarigen, wie wordt er dan echt gestraft? 



• Verkeerslessen moeten nuttig zijn! Niels Schoeters haalt voorbeeld aan waarbij hijzelf 
ooit in Lier verkeersles moest gaan volgen, het was echter een les over bromfietsers 
(terwijl hij er zelf geen had dus was totaal nutteloze verkeersles voor hem). 

 
Julie Van Roey, voorzitter, geeft mee dat de jeugdraad in 2012 en 2013 een advies schreef 
aan het gemeentebestuur waarin ze lieten weten niet te willen weten van een verlaging van 
de leeftijd in het GAS-reglement tot 14 jaar. 
 
Schepen Carrie Verelst reageert hier op dat er enkel een verlaging zal zijn voor twee artikels 
waar het gemeentebestuur dit wel nodig acht: 

- jongeren met alcohol op straat tijdens de nacht: nu kan politie niet optreden bij 
groepjes jongeren die aangesproken worden wanneer er in dit groepje ook -16 -jarigen 
aanwezig zijn (de 16-jarigen worden dan enkel gestraft, 14-15 -jarigen die er bij zijn 
niet); 

- als je drie keer niet komt opdagen op een verplichte verkeerles, kan je ook een GAS-
boete krijgen als 14-15 -jarige... het is dus niet zomaar ineens dan. 

 
Voorzitter Julie Van Roey geeft mee dat stad Brussel en een gemeente zoals Schaarbeek 
bewust niet de leeftijd verlaagd hebben tot 14 jaar in hun GAS-reglement. Ze vindt het dan 
ook bijzonder jammer dat Nijlen dit wel zou doen... Brussel niet en Nijlen wel? Ze vindt het 
wel positief dat benadrukt wordt dat spelende kinderen geen overlast vormen. 
 
Er volgt een stemming over het advies: 1 x negatief, 1 x positief, 15 x voorlopig positief mits 
aanpassing van het reglement. Voorlopig mondt dit dan uit in een negatief advies (omdat we 
aanpassingen vragen). 
 
De Nijlense jeugdraad geeft een voorlopig positief advies indien volgende aanpassingen 
aangebracht worden aan het GAS-reglement: 
 

- artikel 25: "Bij de aanvraag dient een afbeelding van het publiciteitsbord of wegwijzer 
gevoegd worden.": schrappen - jeugdwerk vindt dit geen haalbare verplichting! 

- artikel 285: toevoegen van regel: "- voor minderjarigen wordt er bij een eerste 
overtreding steeds een bemiddelingsgesprek gehouden waaruit mogelijk een 
alternatieve straf ('werkstraf') kan volgen." 
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6. Voorbereiding overlegvergadering kinderraad en jeugdraad 
 

Op zaterdag 18 maart 2017 zal in de voormiddag de volgende jeugdraad plaatsvinden, samen 
met de kinderraad. We organiseren dan een ontbijtvergadering. 
 
Vanuit de kinderraad willen we alvast over "verkeersveiligheid in onze gemeente" babbelen. 
Ook de jeugdraadsleden kunnen daar mee hun mening over geven. 
 
Lien Geeraerts van Chiro Bevel geeft mee dat de verlichting van Bevel naar Herenthout 
ondermaats is. Ook aan het bruggetje (Kruideniersstraat - zie advies masterplan) is er geen 
verlichting waardoor heel wat jongeren in het donker niet langs daar durven rijden, geeft 
Laura Ver Elst nog mee. 
 
Tevens is de jeugdraad benieuwd of de kinderen overlast ervaren op bepaalde speelplekken 
in onze gemeente. Die kunnen dan ook in kaart gebracht worden. 
 
Zowel de jeugdraad als de kinderraad kunnen ook aan elkaar vertellen waar ze zoal mee 
bezig zijn en welke projecten lopende zijn. 
 
 



7. Projecten jeugdraad 
 

Speelhappening 2017 
 

De jeugdraad wil op zondag 2 april 2017 (bij aanvang van de paasvakantie) een 
speelhappening organiseren. 
 
Als locatie wordt gedacht aan de buitenruimte aan sporthal De Putting, Chiro Nele en Kessel-
Fort. Tevens zouden de oudere deelnemers gebruik kunnen maken van de accommodatie van 
Redfox (juniorpaintball of lasershooten). 
 
Thema: leger 
 
Een werkgroepje bedacht op de jeugdraad enkele ideeën voor mogelijke activiteiten. Tevens 
wordt er randanimatie voorzien en is er al verder nagedacht over inkleding. De 
jeugdconsulent bekijkt de komende dagen of alles haalbaar is en dan worden alle 
verenigingen verwittigd. 
 
Initiatief rond zelfmoordpreventie 
 

De afgelopen weken kreeg de jeugdconsulent twee vragen: 
 

• binnen jeugdhuis Kroenkel (Ella Augustijnen en Marie Docx) leefde het idee om een 
workshop te organiseren i.s.m. het jeugdwerk over zelfmoordpreventie en werd er 
geïnformeerd naar samenwerking met de jeugdraad; 

• jongere, Melanie Chiappino, informeerde bij de jeugdconsulent naar de mogelijkheden 
om een praatgroep/gespreksgroep te organiseren voor 'achterblijvers' (jongeren die 
iemand verloren hebben en hier met anderen willen over praten). 

 

De jeugdconsulent, Gunther Melis, nam alvast contact op met de Werkgroep Verder die enige 
expertise hebben omtrent dit onderwerp en praatgroepen begeleiden. De vrijwilligers van 
jeugdhuis Kroenkel hadden al contact met Andante, die workshops voor jongeren organiseren. 
 
Op deze jeugdraad zaten de drie betrokkenen en enkele jeugdraadsleden samen om te 
bekijken hoe ze dit willen aanpakken. De workshop zal in het najaar gepland worden. De 
gespreksgroep wordt mogelijk sneller al opgestart. De jongeren zullen onderling verder 
overleggen. Bij de concrete organisatie kan er ondersteuning vanuit de jeugddienst en 
jeugdraad geboden worden. Marie Docx maakt een kort verslag en bezorgt dit nog. 
 
 

8. Doe je zeg en nieuwtjes 
 

De jeugdraadsleden informeren of er nu nog definitieve wegwijzers naar de jeugdlokalen 
komen? Dit dossier ligt al lange tijd stil bij de dienst mobiliteit van de gemeente. Er is 
ondertussen een personeelswissel gebeurd. Er zal geïnformeerd worden wat er mogelijk is. 
 
Darlien Isenborghs zetelt voortaan als onafhankelijke in de jeugdraad. Ze is eind 2016 
gestopt als bestuurder van Kroenkel vzw en wil graag nog verder zetelen als onafhankelijke 
dus, vanaf deze jeugdraad. 
 
Jeugdconsulent Gunther Melis laat de aanwezige verenigingen nog hun aanvraag tot toelage 
voor Diftar invullen. Verenigingen met een eigen lokaal krijgen per jaar een toelage van 
40 euro vanuit de gemeente (als een korting op de factuur). 
 
Op 23 januari 2017 vond er een overlegvergadering plaats voor de volwassen begeleiders 
van het jeugdwerk. Zij bespraken onder meer het nieuwe voorstel tot subsidiereglement, 
wisselden uit en kregen een vorming 'Alcohol- en drugbeleid in de jeugdbeweging'. 
 
 
 
 



9. Volgende jeugdraad 
 

De jeugdraad komt terug samen op zaterdag 18 maart 2017 om 9.30 uur, in gemeenschaps-
centrum 't Dorp te Kessel. We vergaderen samen met de kinderraad en starten met een 
ontbijt. 
 
 

Nijlen, 28 februari 2017 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J A A R K A L E N D E R   2 0 1 7 
 

MAART 2017 
04: Quiz Chiro Bevel 
04: Fuif MargiNaalen - JH Kroenkel 
12: Ontbijtactie Scouts Nijlen 
19: Barbecuedag Chiro Gust 
25: Chiro Bevel does Max 
25: DJ-contest Jour Tibour - JH Kroenkel 
31: Ge zijt Zelf een Fuif - Chiro Jong Leven 

APRIL 2017 
01: Quiz Akabe Tinamoe 

17: Free Podium jeugdhuis Kroenkel 
21: Aspifuif Chiro Gust en Chiro Nele 

28: Afterwork + Chirofoaf Bevel (heemfeesten) 
29: Oscars Chiro Bevel (heemfeesten) 

30: Restaurantdag Chiro Bevel (heemfeesten) 
30: Contest Jour Tibour 2017 - JH Kroenkel 

MEI 2017 
06: Carwash Chiro Nele 
06: Fuif Chiro Pako  - Pako eens een Ander 

AUGUSTUS 2017 
06: Jour Tibour 

25: Gustingfuif Chiro Gust (heemfeesten) 
26: Bal Chiro Gust (heemfeesten) 

27: Restaurantdag Chiro Gust (heemfeesten) 


