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JEUGDRAAD – VRIJDAG 2 MAART 2018 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Robbe Dillen, Lien Geeraerts en Laura Ver Elst; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters; 
voor Chiro Jong Leven: Simen Thys; 
voor Chiro Elckerlyc: Lore Gyzels en Emily Horemans; 
voor Speelplein Boemerang: Sofie Jacobs; 
voor Tienerwerking De Joeng: Nina Jansens; 
 
Darlien Isenborghs (onafhankelijke), Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey 
(voorzitter jeugdraad) en Gunther Melis (jeugdconsulent); 
 
 
Verontschuldigd: 
 

Liselotte Franquet (Akabe Tinamoe), Jill Rymen (onafhankelijke), Ian Bruynseels (Chiro Pako-Jo), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd), Evelien Maeyens (Chiro Nele), Wannes Leirs (Scouts & Gidsen), 
Dries Dillen (Chiro Jong Leven), Koen De Vos (Chiro Gust) en Ward De Lens (Chiro Gust). 
 
 
1. Verslag vorige jeugdraad 
 

Het verslag van de jeugdraad op 17 februari 2018 wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Overhandiging memorandum – korte terugkoppeling 
 

Op dinsdag 27 februari 2018 overhandigden de voorzitters van de seniorenraad, milieuraad, 
cultuurraad en jeugdraad het memorandum aan verschillende aanwezige politieke partijen 
(CD&V, Groen, Nijlen & U, Open VLD en N-VA). Alle partijen werden vooraf uitgenodigd. 
 
In het voorjaar van 2017 lanceerde de jeugdraad het voorstel om vanuit de adviesraden een 
memorandum te schrijven. Naast de jeugdraad, sprongen dus ook de cultuurraad, 
seniorenraad, milieuraad en sportraad mee op de kar. 
 
Elke adviesraad formuleerde aanbevelingen voor het toekomstige gemeentebestuur (naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018). 
 



Alle jeugdraadsleden krijgen een exemplaar van het memorandum bezorgd en het is uiteraard 
ook raadpleegbaar op de jeugdwebsite. Op die manier kunnen jeugdraadsleden effectief 
nagaan hoeveel rekening er gehouden is/werd met de geformuleerde tekst. 
 
De voorzitters van de jeugdraad vroegen tijdens de overhandiging aan de politici om rekening 
te houden met deze ambitienota voor de toekomst en hoopt heel wat terug te vinden in de 
programma’s waarmee de politieke partijen naar de kiezer zullen trekken. 
 
�NFO: Alexandra Peeters (0470 20 87 98) of Julie Van Roey (0478 75 09 68), voorzitters | 
www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

3. Mobiliteit in Nijlen – terugkoppeling 
 

Vorig jaar vond er in maart ook een overlegvergadering plaats met de kinderraad en 
jeugdraad. Toen werden heel wat vragen en suggesties geformuleerd rond mobiliteit. 
Ondertussen werd hierop antwoorden geformuleerd en deze zullen door de schepen van 
Jeugd teruggekoppeld worden, wellicht op de vergadering in mei. 
 
De jeugdraadsleden geven aan teleurgesteld te zijn dat er al een jaar over deze antwoorden 
gegaan zijn en geven aan dat ze concrete antwoorden wensen. 
 
Bijvoorbeeld bij de vraag tot het plaatsen van extra straatverlichting in Bevel-Heikant 
(richting Herenthout) is een antwoord zoals “we gaan informeren bij Infrax” geen afdoend 
antwoord. De jeugdraad wenst concrete resultaten/antwoorden/reacties te vernemen. 
 
 

4. Project rond alcoholsensibilisering – stand van zaken 
 

De jeugdraad brainstormde enkele vergaderingen geleden al over mogelijke initiatieven rond 
alcoholsensibilisering. 
 
Binnen de afdeling Sociaal en Vrije Tijd heeft de klantenadviseur aanbod de opdracht 
gekregen om hierrond verder een en ander uit te zoeken en een concreet project uit te 
werken in het najaar van 2018. 
 
De jeugdconsulent en klantenadviseur aanbod plannen nu een aparte vergadering (op 
maandag 26 maart 2018 om 20 uur) om een aantal zaken verder te bespreken, na te gaan 
wat werkt en wat niet werkt en enkele concrete suggesties mee te geven voor de verdere 
uitwerking van het project. Daarbij wordt ook Peter Aertsen, werkzaam bij CGG De Pont, 
uitgenodigd. Hij is expert in deze materie en heeft ook contacten met de secundaire scholen 
in onze gemeente. 
 
We willen bij deze vergadering ook jeugdraadsleden betrekken om mee richting te komen 
geven aan de verdere initiatieven. Volgende jeugdraadsleden zeggen alvast toe om aanwezig 
te zijn: 
 

- voorzitter Julie Van Roey 
- jeugdraadsleden: Darlien Isenborghs, Nina Jansens, Niels Schoeters en Danish Gorris 

 
�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. Debattle 2018 – het spel en opstart voorbereidingen 
 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 heeft de jeugdraad 
enkele zaken gepland in het kader van Debattle: 
 

- jeugdraad december 2017 – inspraakavond – startschot Debattle in Nijlen 
- februari 2018 – overhandiging memorandum 



- maart 2018 – we spelen het Debattle-gezelschapsspel tijdens deze jeugdraad 
(verenigingen die dit willen uitlenen om met hun (oudste) leden eens te spelen, 
contacteren de jeugdconsulent 

- mei 2018 – uitwerken andere ideeën tijdens jeugdraad (o.a. vragen formuleren die aan 
politieke partijen bezorgd worden om de programma’s te vergelijken + concept 
uitwerken voor verkiezingsdebat (tijdens Debattle-weekend, laatste weekend 
september) 

- zomer 2018: bijeen brengen partijstandpunten 
- september 2018: organisatie verkiezingsdebat + informeren jeugd 

 
�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. Kansenpas in Nijlen, opstart bevraging 
 

De gemeente Nijlen stapt mee in het UitPas -systeem dat reeds op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen gebruikt wordt. De jeugdconsulent legt kort uit hoe de UitPas zal werken en wat 
precies de bedoeling is. Binnenkort zal hier nog meer informatie over gecommuniceerd 
worden als de plannen concreter worden. Het zal alleszins de bedoeling zijn om samen met 
Stad Lier te werken. 
 
Ter voorbereiding wordt er nu een grootschalige bevraging gehouden door de 
klantenadviseur aanbod – doelgroepen. De bevraging staat op www.nijlen.be. Alle 
jeugdraadsleden worden aangemoedigd om deze in te vullen. Zo veel te meer meningen er 
verzameld kunnen worden, zo veel te beter voor de resultaten en de verdere bevindingen. 
Het invullen kan nog tot eind maart en duurt een kwartiertje per enquête. 
 
�NFO: https://www.uitinvlaanderen.be/over/uitpas | www.nijlen.be | Gunther Melis, jeugd-
consulent of Sandra Tordoor, klantenadviseur aanbod – doelgroepen (03 410 02 11) 
 
 

7. Nieuwe voorzitter gezocht! 
 

Alexandra Peeters en Julie Van Roey zijn in mei twee jaar voorzitter van de jeugdraad. Dat 
betekent dat hun mandaat afloopt en beide dames geven aan dat hun engagement ook 
stopzetten op het einde van dit werkjaar. 
 
De jeugdraad is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten mogen zich aanmelden 
bij jeugdconsulent Gunther Melis en kunnen bij hem ook terecht voor bijkomende informatie 
(wat houdt het precies in, hoe loopt de taakverdeling, welke extra taken komen er bij, …). 
Het mandaat loopt bij voorkeur opnieuw voor twee jaren (maar al minstens voor een jaar 
want in het voorjaar van 2018 moet de jeugdraad geherinstalleerd worden naar aanleiding 
van de nieuwe bestuursperiode). 
 
Kandidaturen kunnen tot eind april bezorgd worden. Op de jeugdraad van mei verkiezen we 
onze nieuwe voorzitter. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) – gunther.melis@nijlen.be 
 
 

8. Doe je zeg en nieuwtjes 
 

• Niels Schoeters informeert naar de veiligheidsmaatregelen op evenementen nu het 
terreurdreigingsniveau gedaald is. Op de fuiven van de jeugdbewegingen zal de 
veiligheidscel blijven vragen om security in te zetten wat de jeugdbewegingen op zich 
ook snappen en zelf nuttig vinden. Op andere evenementen (zoals bijvoorbeeld het bal 
van (Broechemse)Steenweg Kermis) zal alles wel terug iets soepeler kunnen verlopen. 
 

• Sofie Jacobs geeft door dat er in de Legebaan heel wat putten naast de weg zijn 
momenteel (kapot gereden bermen) maar doordat de straat zo smal is, kunnen auto’s 



moeilijk opzij gaan staan om een tegenligger door te laten. Kunnen de putten niet 
opgevuld worden? We zullen deze vraag doorspelen. Daarop geven enkele 
jeugdraadsleden aan dat de wegmarkeringen op de Bevelsesteenweg gemist worden. 
Wellicht door het winterweer zijn deze nog niet geplaatst kunnen worden. 
 

• Enkele jeugdraadsleden pikken op het vorige punt in en geven nog enkele plaatsen 
door: 
 

o Rector de Ramstraat: regelmatig foutparkeerders en bovendien is het erg lastig 
in deze straat om te rijden doordat er veel te veel auto’s op de straat 
geparkeerd staan… het is soms lang wachten om door te geraken. 

o Bij Opnieuw & Co van de parking rijden blijft gevaarlijk. Het is goed dat enkele 
parkeerplaatsen weggenomen zijn langs de straatzijde maar het zicht blijft 
belabberd en zorgt voor gevaarlijke toestanden. 

o In Bevel-Dorp parkeren, wanneer je van Nijlen komt en aan de T-splitsing naar 
rechts rijdt, regelmatig ook auto’s op de straatzijde. Dit zorgt voor gevaarlijke 
toestanden als je zelf naar rechts wilt rijden want je ziet tegenliggers niet 
aankomen dan. 

 

• Er wordt nog promo gemaakt voor verschillende activiteiten… te vinden op Facebook 
(o.a. 24/03: Chiro Bevel does Max, 30/03: Ge Zijt Zelf een Fuif Chiro Jong Leven, 
31/03: Quiz Akabe Tinamoe, 01/05 Vlaaienslag Chiro Elckerlyc en Jong Leven, …) 

 
 

9. Advies jeugdraad – gebrek aan inspraak bij locatie jeugdconsulent 
 

De voorzitters van de jeugdraad vernamen zoals verschillende jeugdraadsleden onlangs dat de 
jeugdconsulent binnenkort intrek zal nemen in een ander bureau, in het huidige OCMW-
gebouw te Kessel. 
 
De jeugdraadsleden en voorzitters vinden het zeer jammer dat zij als adviesraad weer niet 
geconsulteerd werden en uiten hun ongenoegen 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 en sindsdien gaat het van kwaad naar erger. We hebben 
ondertussen immers geen jeugddienst meer (want 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 is een zeer jammere zaak voor een 
dienst die zo goed werkte en goed zichtbaar was binnen de gemeente. 
 
De jeugdraad vindt de beslissing over de nieuwe verhuis helemaal onbegrijpelijk. Ze zijn 
van mening dat de jeugdconsulent “weggestoken” wordt in Kessel. Voor vele jongeren is 
Kessel “ver weg” want ze gaan niet met de fiets tot daar komen. Ze pleiten dan ook dat de 
jeugdconsulent, als vast aanspreekpunt voor kinderen en jongeren, in het centrum van 
Nijlen actief blijft werken. 
 
De jeugdconsulent geeft mee dat er op woensdag een zitdag in Nijlen gehouden zal worden. 
 
De jeugdraadsleden geven daarop mee dat ze dit niet voldoende vinden. Ze geloven dat de 
plek van de jeugdconsulent in Nijlen zelf is, liefst op een aparte locatie waar ze tijdens een 
aantal vastgelegde uren vrij kunnen binnen lopen. Misschien is er wel een mogelijkheid 
in/met jeugdhuis Kroenkel? 
 
De voorzitters stellen voor om dit in een advies te gieten en aan het gemeentebestuur voor te 
leggen en de reactie af te wachten. Zij zullen dit dan zo snel mogelijk terugkoppelen aan de 
jeugdraadsleden. 
 



�NFO: Alexandra Peeters (0470 20 87 98) of Julie Van Roey (0478 75 09 68), voorzitters | 
www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

10. Volgende jeugdraad 
 

Op dinsdag 17 april 2018 om 20 uur vindt er geen gewone jeugdraad plaats maar wel een 
workshop “Jeugdwerk voor Allen” waarbij leiding en vrijwilligers uit het jeugdwerk 
uitgenodigd wordt om meer te weten te komen over hoe omgaan met kinderen met een 
beperking (inclusie), met beperkingen en een woordje uitleg, met tips en tricks om als 
jeugdwerk toegankelijk te zijn voor zo veel mogelijk kinderen en jongeren. Iedereen van de 
leidingsploeg is welkom! 
 
En de laatste jeugdraad vindt plaats op vrijdag 4 mei 2018 om 18 uur. We starten de 
jeugdraad immers met een barbecue en vergaderen daarna. Een uitnodiging volgt. 
 
 

Nijlen, 13 maart 2018 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

 
Afdeling Sociaal en Vrije Tijd – gemeente Nijlen 


