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JEUGDRAAD – VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Lien Geeraerts; 
voor Akabe Tinamoe: Liselotte Franquet; 
voor Chiro Gust: Koen De Vos; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris, Wannes Leirs en Niels Schoeters; 
voor Chiro Jong Leven: Dries Dillen en Simen Thys; 
voor Chiro Elckerlyc: Lore Gyzels en Emily Horemans; 
voor Speelplein Boemerang: Sofie Jacobs; 
voor Jeugdhuis Kroenkel: Stijn Buyckx; 
voor Tienerwerking De Joeng: Nina Jansens; 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
en Gunther Melis (jeugdconsulent); 
 
 
Verontschuldigd: 
 

Laura Vercammen (Chiro Pako-Me), Bieke Sarens (Kroenkel vzw), Ellen Verschueren (Chiro Pako-Me), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd), Marijke De Beuckeleer (Chirogewest Pallieter) en Jesse De bruyn 
(Chiro Pako-Jo). 
 
 
1. Verslag vorige jeugdraad 
 

Het verslag van de jeugdraad op 29 september 2017 wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Kerkenbeleidsplan gemeente Nijlen – korte toelichting 
 

Jeugdconsulent Gunther Melis geeft een korte toelichting over het goedgekeurde 
kerkenbeleidsplan van de gemeente Nijlen. 
 
De gemeente diende over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan te beschikken om de 
langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken in kaart te brengen. In het voorjaar 
hield een werkgroep zich hier mee bezig en werd er ook een info/inspraakavond 
georganiseerd voor geïnteresseerde inwoners. 
 



Het plan geeft aan: 
 

– welke parochiekerken maximaal de huidige bestemming behouden; 
– welke kerken in aanmerking komen voor nevenbestemming; 
– welke kerken in aanmerking komen voor herbestemming; 
– voor welke parochiekerken sloop en de realisatie van een nieuwe ontwikkeling 

mogelijk of gewenst is. 
 
De verschillende kerken worden kort overlopen. Het besluit: 
 

O.-L.-V. van de Vrede 
Kessel-Station 

Herbestemming, gedeeld of multifunctioneel gebruik 
binnen 5 jaar implementeren 

St Willibrordus Nijlen Valorisatie – maximaal behouden voor de eredienst 

O.-L.-V. Nijlen Multifunctioneel en/of gedeeld gebruik onderzoeken en 
implementeren binnen 5 jaar 

St.-Paulus Nijlen Nevenbestemming binnen 5 jaar implementeren 

St.-Lambertus Kessel Valorisatie – maximaal behouden voor de eredienst 

O.-L.-V. ten hemel Opgenomen 
Bevel 

Binnen 15 jaar onderzoeken op medegebruik, 
nevenbestemming of herbestemming 

 
�NFO: afdeling Ruimte gemeente Nijlen | ruimte@nijlen.be of 03 410 02 11 
 
 

3. Masterplan Toerisme en Recreatie – korte terugkoppeling 
 

Op donderdag 5 oktober 2017 vond er een toelichting plaats over de definitieve 
ontwerpversie van het Masterplan Toerisme en Recreatie van de gemeente Nijlen. 
 
Niels Schoeters, Simen Thys en Darlien Isenborgsh woonden samen met Gunther Melis deze 
toelichting bij namens de jeugdraad. Er werden geen opmerkingen meer geformuleerd door 
de jeugdraad. 
 
Tijdens deze jeugdraad werd de presentatie van de toelichting kort overlopen. 
 
 

4. Evaluatie Avond van het Jeugdwerk en ontbijtactie Dag van de Jeugdbeweging 2017 
 

Op vrijdag 6 oktober 2017 vond de Avond van het Jeugdwerk, editie 2017, plaats. 
 
Het programma zag er als volgt uit: 
 

18.30 uur tot 20.30 uur: kampbuffet voor alle vrijwilligers uit het jeugdwerk 
20.30 uur tot 21.45 uur: dankwoordje + optreden Soundalicious 
21.45 uur tot 23.30 uur: dessertenbuffet en bonte avond met actjes van het jeugdwerk 
23.30 uur tot 2 uur: afterparty met dj Jonas Dieltiens 
 
Meer dan 150 aanwezige vrijwilligers genoten van een geslaagde avond. Het optreden werd 
gesmaakt (al werd dit misschien beter ingepland voor de fuif en na de actjes). Het brengen 
van de actjes werd door verschillende jeugdwerkinitiatieven als een extra last beschouwd. 
Vorig jaar werd er naar gevraagd maar de huidige leidingsploegen doen het liever toch niet. 
 
Tevens werd geapprecieerd dat het buffet ruim toegankelijk was. Op die manier kon je 
toekomen wanneer dit het best paste. Ook de uitgebreide keuze vond men super. 
 
Ideetjes voor volgend jaar: een quiz, iets interactief waarbij iedereen betrokken wordt, een 
groot nachtspel/schriktocht, een swingpaleis, pizzabuffet of een Engels ontbijt, … 
 
 
 



Op vrijdag 20 oktober 2017 vond de Dag van de Jeugdbeweging plaats. Naar jaarlijkse 
traditie werd er een ontbijtactie georganiseerd in jeugdhuis Kroenkel. 
 
Er was opmerkelijk meer volk dan vorige jaren: 330 aanwezige kinderen en jongeren. 
Hierdoor waren onze stoffen bandjes op en moesten er ook twee keren koffiekoeken 
bijgehaald worden. De leden van de jeugdbewegingen vonden het leuk, lekker en gezellig. 
 
Er wordt wel voorgesteld om een grote lading koffiekoeken (chocolade met pudding) apart te 
houden voor de jongere kinderen die meestal als laatsten komen ontbijten. 
 
Vanuit de school VBS De Ceder kregen we de vraag of we eventueel ook niet een actie in 
Kessel-Station kunnen organiseren. Zij willen gerust een lokaal ter beschikking stellen. We 
besluiten hier niet op in te gaan omdat we dan in alle deelgemeenten dit moeten aanbieden 
en we dit organisatorisch niet geregeld krijgen (en ook de kosten dan omhoog gaan). Wel 
willen we bekijken of we geen gadgets kunnen voorzien die we overal laten uitdelen. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Alexandra Peeters (0470 20 87 98) of         
Julie Van Roey (0478 75 09 68), voorzitters | www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

5. Werkgroepen: Debattle – verkiezingen 2018 + sensibiliseringsactie alcohol 
 

Naar aanleiding van het verkiezingsjaar 2018 plannen we als jeugdraad enkele initiatieven in 
het kader van Debattle: 
 

- volgende jeugdraad = startschot = jongeren discussiëren in groepjes over een aantal 
jongerenthema’s 

- februari: overhandiging memorandum aan politieke partijen door een aantal 
adviesraden (jeugdraad was initiatiefnemer) 

- voorjaar en zomer: informeren van jeugd 
- september: verkiezingsdebat (tijdens laatste weekend) 

 
Enkele ideetjes die nog genoteerd werden: 
 

- inzetten op sociale media om jongeren te informeren (bijvoorbeeld top 3 van elke 
politieke partij in de kijker zetten); 

- standpunten van alle partijen over aantal vragen/thema’s bijeen brengen: kort en 
bondig antwoord zodat het overzichtelijk blijft; 

- flyers van politieke partijen vergelijken; 
- korte videoboodschappen verspreiden over/van de partijen; 

 
We bekijken later nog wat er mee kan gebeuren in een volgende jeugdraad. 
 
--- 
 
In de loop van 2018 willen we als jeugdraad ook nog meewerken aan een sensibiliseringsactie 
rond alcoholgebruik bij jongeren. Vanuit de afdeling Sociaal en Vrije Tijd zal er één en ander 
bekeken worden maar de input van de jeugdraad is daarbij ook erg handig. Een brainstorm 
levert voorlopig volgende losse ideeën op: 
 

- als ‘colafleske’ verkleed rondlopen op een fuif; 
- gratis water van de kraan aanbieden op feestjes (in het jeugdhuis is dit al mogelijk); 
- gratis vat frisdrank i.p.v. bier; 
- blaasactie op fuiven waarbij je gadget kan winnen; 
- een parcours afleggen met ‘zatte bril’ om te laten ervaren; 
- algemene voordrink in het jeugdhuis organiseren zonder alcohol (leidingsploegen mee 

krijgen); 
- jongeren voor 22 uur op fuiven krijgen, daar iets positiefs aan koppelen, zodat ze niet 

gaan voordrinken thuis (en al dronken op de fuif toekomen); 
- ludiek filmpje op Facebook; 
- proeven: bier met en zonder alcohol: haal je het er direct uit? 



 
We bekijken verder wat er concreet op poten gezet kan worden en welke rol de jeugdraad 
hierin nog verder kan spelen. We koppelen op de jeugdraad van maart hierover terug. 
 
Binnen de leidingsploegen zelf is er niet meteen actie nodig vinden de jeugdraadsleden. Er 
zijn bij alle jeugdbewegingen duidelijke regels over drankgebruik tijdens activiteiten (geen 
gebruik toegelaten) en tijdens de kampen (bijvoorbeeld: enkele leiding is BOB per avond; 
oudste leden enkel bij kampvuur; …). 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Alexandra Peeters (0470 20 87 98) of         
Julie Van Roey (0478 75 09 68), voorzitters | www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 

 
 
6. Open jeugdraad: ‘Iedereen van de partij’ 
 

Onze volgende jeugdraad vindt plaats op vrijdag 1 december 2017 in en rond jeugdhuis 
Kroenkel. We roepen zo veel mogelijk jongeren op om aanwezig te zijn. Deze jeugdraad is 
immers het startschot van de acties rond de gemeenteraadsverkiezingen door de jeugdraad. 
 
Tevens koppelen we hier een schrijfactie aan in het kader van de Schrijfmarathon van 
Amnesty International. Iedereen kan dus brieven schrijven naar regeringsleiders waar er 
onterecht mensen gevangen gehouden worden. Meer info op de avond zelf door iemand van 
de lokale groep in Nijlen. 
 
 

7. Doe je zeg en nieuwtjes 
 

• Welke noden leven er bij de leiding omtrent vorming? Een aantal jeugdwerk-
initiatieven geven aan dat er binnen de leidingsploeg te weinig tijd is om nog extra 
vorming te volgen. 
 

Als de inhoud van een vorming goed toegelicht kan worden, is het soms wel mogelijk 
om leiding te overtuigen deel te nemen. De scouts geven twee ideetjes mee voor 
mogelijke onderwerpen: 
 

� Hoe aanbrengen dat sociaal tarief bespreekbaar is bij ouders zonder een stempel te 
drukken? (= een korte vorming/workshop) 
 

� Hoe spelletjes leuker maken? (voor nieuwe leiding is dit wel interessant) 
 

• Er wordt nog promo gemaakt voor verschillende activiteiten… te vinden op Facebook. 
 
 

8. Volgende jeugdraad 
 

De volgende jeugdraad vindt plaats op vrijdag 1 december 2017 om 20 uur in jeugdhuis 
Kroenkel. Er vindt dan een open jeugdraad plaats. 
 
 

Nijlen, 30 november 2017 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

 
Afdeling Sociaal en Vrije Tijd – gemeente Nijlen 


