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JEUGDRAAD – ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Robbe Dillen en Laura Ver Elst; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Wannes Leirs; 
voor Chiro Nele: Evelien Maeyens; 
voor Chiro Pako-Jo: Ian Bruynseels en Jesse De bruyn; 
voor Chiro Elckerlyc: Lore Gyzels; 
voor Speelplein Boemerang: Sofie Jacobs; 
voor Tienerwerking De Joeng: Nina Jansens; 
onafhankelijken: Darlien Isenborghs en Jill Rymen; 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent); 
 
Kinderraad Nijlen: 
 

Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), 
De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), Derboven Jasmien (VBS De Zandloper), 
Dewinter Dean (VBS Kinderpad), Goddé Jarne (Goezo! Kerkeblokken), 
Gui Tobias (Goezo! Klokkenlaan), Khurshudyan Ares (Goezo! Kessel), 
Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld), Smets Wolf (VBS De Zandloper), 
Van Cauwenberge Arthur (VBS Sint-Calasanz), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder) 
en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan). 
 
 
Verontschuldigd: 
 

Lien Geeraerts (Chiro Bevel), Ward De Lens (Chiro Gust), Koen De Vos (Chiro Gust), Simen Thys 
(Chiro Jong Leven) en Dries Dillen (Chiro Jong Leven). 
 
 
De vergadering werd gestart met een lekker ontbijt in gemeenschapscentrum ’t Dorp. 
 
1. Verslag vorige jeugdraden 
 

De verslagen van de vorige jeugdraden (3 november 2017 en 1 december 2017) worden 
goedgekeurd. 
 



 

2. Campagne “Tegen pesten!” – fotoshoot en afspraken 
 

De kinderraad lanceerde op hun vorige vergadering het idee om een campagne uit te werken 
tegen pesten. De Week tegen Pesten is ondertussen al wel voorbij maar we willen in onze 
gemeente graag een campagne laten lopen de komende maanden. 
 
Het opzet is om een affichecampagne op te starten met gezichten van de kinderraad en 
jeugdraad op, herkenbaar voor iedereen. De affiches willen we verspreiden in alle klassen van 
de scholen in Bevel, Kessel en Nijlen (lagere scholen en secundaire scholen), in winkels en 
handelszaken en in de lokalen van de jeugdverenigingen. 
 
Daarnaast hebben we het idee opgevat om een bord te maken waarop het Manipest vermeld 
staat, naast enkele foto’s, dat door kinderen op een school of jeugdbeweging ondertekend 
kan worden. Dit kan dan opgehangen worden. 
 
Fotografe Tine Van Leemput-Bogaerts komt een heuse fotoshoot doen met onze aanwezigen 
in de hoofdrol. Door te poseren geven zij toelating om de foto’s te gebruiken voor dit 
initiatief. Het is de bedoeling om de campagne in maart-april te lanceren. 
 
 

3. Nijlen in 2030… jeugdraad en kinderraad brainstormen… 
 

In kleine groepjes, gemixt met kinderraadsleden en jeugdraadsleden, werd er tijdens deze 
vergadering de creatieve toer opgegaan. 
 
Het opzet was om een plek in onze gemeente te kiezen en deze te bouwen zoals je deze er 
graag zou laten uitzien in 2030. We geven in dit verslag enkele foto’s mee en een kort 
woordje uitleg. 
 
 
de Pauluskerk, anno 2030 
 

 
 
als feestzaal, als fuifzaal, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden 
 
 
 
 
 



het kerkplein, anno 2030 
 

 
 
met een ondergrondse parking, als groen speelpark, met een overkapping over de spoorweg, 
met kippen die etensrestjes van omwonenden (in appartementen) kunnen op eten, met in de 
winter een ijspiste, met enkele kleine speeltuigen 
 
 
het Beekpark, anno 2030 
 

 
 
met een kinderboerderij, met een fit-o-meter met sport-oefen-toestellen in het park, met 
een speels element in het water of iets leuks met water, met enkele speeltuigen (al weten 
we inderdaad wat deze in ’t Hofke staan) 
 
 
 
 
 
 



het zwembad, anno 2030 
 

 
 
met een zwembadgedeelte voor rolstoelgebruikers, met een glijbaan, met een springplank, 
met een waterattractie, met een taverne vlak naast het zwembad, als vernieuwd zwembad, 
met een mascotte-figuurtje in het zwembad 
 
Beekpark of Hofke (Tibourschrans) in 2030 
 

 
 
met weer enkele nieuwe leuke speeltuigen/speeltoestellen (deathride, leuke inkompoort, 
speciale schommels, een waterattractie of iets met bootjes op het water 
 
 
 
 
 
 



4. Doe je zeg en nieuwtjes 
 

Schepen van Jeugd, Carrie Verelst, geeft mee dat ze op een volgende jeugdraad een 
terugkoppeling zal geven omtrent mobiliteit. Op de ontbijtvergadering van de kinderraad en 
jeugdraad in 2017 werden immers heel wat vragen gesteld/suggesties gegeven over mobiliteit 
in onze gemeente. De antwoorden hierop worden dan meegegeven. 
 
Tevens laat de schepen een aantal ontwerpen zien van de herinrichting van de 
Broechemsesteenweg ter hoogte van de scoutslokalen en de vernieuwing van de brug in deze 
straat. De jeugdraadsleden reageren positief op deze voorstellen. De gemeente wil dit jaar de 
nodige grondverwervingen afronden zodat er hopelijk in 2019 met de werken gestart kan 
worden. 
 
Op vrijdag 23 februari 2018 organiseert jeugdhuis Kroenkel een eerste editie van ‘Klap en 
tap’ waarbij het deze keer over zelfmoordpreventie zal gaan. De avond wordt georganiseerd 
in samenwerking met Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante en is gratis. Er 
kunnen maximum 15 personen deelnemen. Deze avond richt zich op jeugdwerkers (leiding en 
volwassen begeleiders uit het jeugdwerk). 
 
 

5. Volgende jeugdraad 
 

De volgende jeugdraad vindt plaats op vrijdag 2 maart 2018 om 20.00 uur in het 
gemeentehuis (zaal “Kliever”). 
 
 

Nijlen, 27 februari 2018 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

 
Afdeling Sociaal en Vrije Tijd – gemeente Nijlen 


