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JEUGDRAAD – VRIJDAG 1 DECEMBER 2017 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Fran Dela Ruelle, Yanne Dela Ruelle, Robbe Dillen, Lien Geeraerts, Glenn 
Peeters, Seppe Tops, Lore Van Hool, Jonas Verwimp en Laura Ver Elst; 
voor Akabe Tinamoe: Liselotte Franquet; 
voor Chiro Gust: Simon Alen, Ward De Lens, Koen De Vos, Maarten Gils en Thomas Marinus; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Wannes Leirs; 
voor Chiro Jong Leven: Dries Dillen, Arno Horemans, Ferre Janssens, Tony Peeters, Simen 
Thys en Stefan Van de Leur; 
voor Chiro Pako-Me: Laura Vercammen; 
voor Chiro Pako-Jo: Ian Bruynseels en Jesse De bruyn; 
voor Chiro Elckerlyc: Lore Gyzels en Emily Horemans; 
voor Speelplein Boemerang: Zoë Janssens; 
voor Jeugdhuis Kroenkel: Stijn Buyckx en Bieke Sarens; 
voor Tienerwerking De Joeng: Nina Jansens; 
onafhankelijken: Darlien Isenborghs en Jill Rymen; 
geïnteresseerden: Kaelian Van Mooter en Kyaran Van Mooter 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent); 
 
 
Verontschuldigd: 
 

Danish Gorris (Scouts & Gidsen), Niels Schoeters (Scouts & Gidsen) 
 
 
1. Open Jeugdraad: als ik burgemeester was… 
 

De open jeugdraad werd gestart met een ludieke opdracht… iedereen mocht een kaartje 
invullen en antwoorden op de vraag wat ze zouden realiseren als ze morgen burgemeester 
van Nijlen werden. 
 
Twee gelukkige aanwezigen (W. Leirs en K. Van Mooter) gingen naar een huis met een fles 
prosecco als beloning. 
 



De opdracht leverde volgende resultaten op (punten die meerdere keren terug kwamen, 
werden maar één keer opgenomen in het overzicht): 
 
Als ik burgemeester van Nijlen… mijn eerste werk zou zijn: 
 

- een gemeenschappelijke fuifzaal bouwen 
- meer groen voorzien in Nijlen 
- een gezamenlijke fuiftent aankopen 
- meer bussen tussen Bevel en Nijlen laten rijden 
- de Gildenzaal ‘pimpen’ 
- zwembad herinrichten 
- de jeugdverenigingen nog meer laten samenwerken 
- ramen van jeugdhuis Kroenkel vernieuwen – verwarming beter regelen 
- deftige oplossing voorzien voor Grote Puttingbaan en Oude Bevelsesteenweg (en weg 

met de paaltjes) 
- Ge zij van Naale, Kessel en Bevel afschaffen 
- een extra jaarmarkt organiseren of andere grote evenementen 
- het verkeersinfarct in Nijlen en Kessel-Centrum oplossen 
- meer activiteiten voor de leiding van het jeugdwerk 
- skatemogelijkheden in Kessel en Bevel voorzien 
- verlichting voorzien op de weg tussen Bevel en Herenthout (nu erg eng en gevaarlijk) 
- investeren in een groter zwem- en sportcomplex aan het Beekpark 
- een fitnessparcours in het Beekpark aanleggen 
- meer openbare vuilnisbakken voorzien (voor alle hondenkakzakjes) 
- een groot feest geven voor alle inwoners 
- een fietspad leggen in de Grote Puttingbaan 
- een oplossing zoeken voor de vele gesloten spooroverwegen (een voetgangerstunnel 

aan het station? Beter afstellen van lichten op elkaar?) 
- raamcontract voor security op fuiven 
- meer voetpaden en meer groen 
- camera’s aan het station hangen (om fietsdiefstallen te voorkomen) 
- speeltuigen op het pleintje in Kontersland 
- hut op Kruiskensberg vernieuwen 
- snelheden op bepaalde wegen herzien 
- wegenwerken beter en sneller laten verlopen 
- uitleendienst uitbreiden met extra feestmaterialen 
- trage wegen en fietsdoorsteken beter verlichten (in Bevel aan ’t Kruiske) 
- extra bloemenperken 
- zone 30 ook op zondag aan de scouts invoeren 
- nachtbussen tijdens het weekend om ook naar buurgemeenten te gaan feesten 
- openbare toiletten op de Kesselse Heide (en een grotere parking) 
- meer parkeermogelijkheden voor fietsen en auto’s aan station Nijlen 

 
 

2. Open Jeugdraad – “Iedereen van de partij” 
 

In kleine groepjes vonden zowel salongesprekken, tooggesprekken als rond-de-tafel-
gesprekken plaats. 
 
Hierin werden heel wat bevindingen besproken die de jeugdraad de afgelopen vijf jaren uit 
allerlei bevragingen van kinderen en jongeren haalden. De aanwezigen gingen hierover verder 
in discussie en bepaalden zo mee welke prioriteiten er klaar liggen voor de komende jaren. 
 
Zij vormen de basis voor onze tekst van het memorandum – samen met de belangrijkste 
resultaten van de inspraakacties van de afgelopen jaren (zeker de zaken die regelmatig 
terugkwamen). 
 



Deze bevindingen zullen we ook overmaken aan de politieke partijen in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen: 
 

- ontmoetingsplaats voor jongeren in Nijlen-Centrum (los van jeugdhuis? Kan ook maar 
met ruimere openingsuren) – plek waar ook jeugdconsulent aanspreekbaar is voor 
jongeren – een jeugdcomplex met ruimte voor jeugdhuis – ook met openingsuren op 
zaterdag (voor jongeren die onder de week op kot zitten) 
 

- meer afgescheiden fietspaden (overal proberen te realiseren): op grote doorsteken en 
straten met school, sporthal, jeugdwerk, …: o.a. Oude Bevelsesteenweg, Grote 
Puttingbaan, vernieuwing deel fietspad Bouwelsesteenweg (= gewestweg), Nijlen-
Centrum 

 
- skatemogelijkheden in het Beekpark voorzien 

 
- gemeentelijke steun voor parochiezalen = betaalbaar blijven voor eigen 

verenigingsleven = renoveren van zalen zodat deze geschikt zijn voor polyvalent 
gebruik en ook voor de ‘kleinere’ fuiven = gemeenschappelijke fuifzaal is alternatief 
(tentfuiven blijven ook bestaan bij alle jeugdbewegingen = ‘grotere’ fuiven) 

 
- elektrische laadpalen, ook in Bevel en Nijlen 

 
- uitleendienst uitbreiden met fuiftent en andere feestmaterialen 

 
- centrum van Nijlen: meer groen realiseren, parkings ondergronds brengen, centrum 

leefbaarder maken 
 

- voldoende grotere evenementen: meer spreiding over ganse gemeente, iets extra of 
nieuws mag altijd – samenwerken met verenigingsleven (hoeft niet altijd privé) 

 
- vrees voor verkeersleefbaarheid en verdere verstedelijking … Nijlen, anno 2028 = terug 

meer inzetten op landelijk karakter en dit behouden, meer inzetten op openbaar 
vervoer, autodelen en deelfietsen en ‘treininfarcten’ laten aanpakken door NMBS 

 
- een aanbod zoals een zwembad, een jeugdhuis en andere faciliteiten in het centrum 

(winkels, bibliotheek, academie, scholen, station) vinden jongeren belangrijk 
 

- spelen moet een basisrecht blijven en de lokale overheid moet hier volop op blijven 
inzetten via allerlei goeddraaiende initiatieven – kinderen meer naar buiten krijgen 

 
- helft van jongeren wil graag later ook in Nijlen blijven wonen… wonen moet dus 

betaalbaar blijven, gezellig blijven, Nijlen met een groene gemeente blijven 
 
 
 
 

De open jeugdraad kreeg tijdens de pauze het bezoek van Sinterklaas met een lekkere 
attentie voor alle aanwezigen. 
 
 
Daarna werd de jeugdraad stilgelegd door de voorzitters… deel twee kon niet doorgaan want 
er was een verrassingsfeest gepland voor jeugdconsulent Gunther Melis om zijn “15 jaar 
jeugdconsulent” te vieren, samen met het jeugdwerk, vrijwilligers, oud-vrijwilligers, … en 
zo werd er tot in de vroege uurtjes doorgefeest. 
 

(noot van de redactie: “Dikke merci allemaal! Een zalige verrassing die ik weer niet had zien 
aankomen! Een appreciatie die enorm gewaardeerd wordt! ☺ ”) 
 
 



 
 

3. Schrijfactie voor Amnesty International 
 

In het kader van de schrijfmarathon van Amnesty International hebben alle aanwezigen in het 
lokaal bij Amnesty International -groep Nijlen een brief of kaartje gaan schrijven. Ze kregen 
er extra uitleg door vrijwilligster Hilde Frateur. De brieven en kaartjes werden opgestuurd en 
leveren hopelijk binnenkort de nodige resultaten op. 
 
 

4. Volgende jeugdraad 
 

De volgende jeugdraad vindt plaats op zaterdag 17 februari 2018 om 9.30 uur in 
gemeenschapscentrum ’t Dorp te Kessel. We houden dan een ontbijtvergadering samen met 
de kinderraad. 
 
 

Nijlen, 29 januari 2018 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

 
Afdeling Sociaal en Vrije Tijd – gemeente Nijlen 


