
 

 

 

Datum: Zaterdag 18 maart 2017

Aanwezig: Kinderraadsleden: 
Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), 
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel),
Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan), Huisman Lex (
Krastev Emil (VBS Sint
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Stuyven Lowie (Goezo! Kessel), 
Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder), 
Van Dijck Marie (BS De Zevensprong), Van Tendeloo Lotte (VBS Sint
en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan)
 
Jeugdconsulent (begeleider kinderraad)
 
Gemeentebestuur: Verelst 
 
Jeugdraadsleden: 
Marijke De Beuckeleer (chirogewest Pallieter), 
Franquet (Akabe Tinamoe), 
Darlien Isenborghs (onafhankelijke), 
(chirogewest Pallieter), 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), 
(Scouts Nijlen), Simen Thys (Chiro Jong Leven), 
Laura Ver Elst (Chiro Bevel).
 

Verontschuldigd:  Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken)

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag – vergadering 

 
Het verslag van de derde kinderraad wordt unaniem goedgekeurd.
 
 
2. Jong zijn in Nijlen - wat vinden we goed, wat missen we nog?

 
De kinderraadsleden en jeugdraadsleden bespraken in kleine groepjes, aan de hand van een plattegrond van onze 
gemeente, welke leuke plekken er allemaal zij
lijsten hier even het resultaat op. 
 
LEUKE PLEKKEN IN ONZE GEMEENTE 

 
NIJLEN 

• Beekpark: verschillende sportmogelijkheden, toilet kan gebruikt worden in sportcentrum, ligzetels zijn 
leuk - wel veel zwerfvuil en soms overlast van jongeren (schrikken ook kinderen en jongeren af om er 
naar toe te gaan) en extra speelmogelijkheden worden

• Molenbos: nog een echt groot bos om in te spelen;
• Tibourschrans ('t Hofke): leuke speeltuin, grasvelden en toiletten, super dat hier ook een klein 

voetbalveldje voorzien is met stevige goals, drinkwaterfontein wordt ook zeer geapprecieerd 
glijbaan of een speeltuig voor durvers 

• Grasveld Klokkenlaan: leuke speelbergen, groot grasveld;
• Speelterrein De Wip: BMX-parcours en voetbalveld zijn leuk 
• Grasveld Bist: rustig en groot grasveld;
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2017 – 9.30 uur tot 12.30 uur 

Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), 
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel),
Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan), Huisman Lex (VBS Kinderpad), 
Krastev Emil (VBS Sint-Calasanz), Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld),
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Stuyven Lowie (Goezo! Kessel),  
Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder), 

(BS De Zevensprong), Van Tendeloo Lotte (VBS Sint-Calasanz)
en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan) 

ent (begeleider kinderraad): Melis Gunther 

Verelst Carrie (schepen van Jeugd) 

Marijke De Beuckeleer (chirogewest Pallieter), Robbe Dillen (Chiro Bevel), 
Franquet (Akabe Tinamoe), Lien Geeraerts (Chiro Bevel), Danish Gorris (Scouts Nijlen), 

rlien Isenborghs (onafhankelijke), Anke Jacobs (Chiro Pako-Me), Nina Jansens 
(chirogewest Pallieter), Evelien Maeyens (Chiro Nele), Dorien Matthys (Chiro Elckerlyc), 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Jill Rymen (Chiro Elkcerlyc), 
(Scouts Nijlen), Simen Thys (Chiro Jong Leven), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad) en 
Laura Ver Elst (Chiro Bevel). 

Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken) 

vergadering 18 januari 2017 

raad wordt unaniem goedgekeurd. 

wat vinden we goed, wat missen we nog? 

De kinderraadsleden en jeugdraadsleden bespraken in kleine groepjes, aan de hand van een plattegrond van onze 
gemeente, welke leuke plekken er allemaal zijn in Nijlen, wat ze er goed aan vinden en wat er beter aan kan. We 

Beekpark: verschillende sportmogelijkheden, toilet kan gebruikt worden in sportcentrum, ligzetels zijn 
wel veel zwerfvuil en soms overlast van jongeren (schrikken ook kinderen en jongeren af om er 

naar toe te gaan) en extra speelmogelijkheden worden gemist; 
Molenbos: nog een echt groot bos om in te spelen; 
Tibourschrans ('t Hofke): leuke speeltuin, grasvelden en toiletten, super dat hier ook een klein 
voetbalveldje voorzien is met stevige goals, drinkwaterfontein wordt ook zeer geapprecieerd 
glijbaan of een speeltuig voor durvers - grote kinderen zou hier wel nog voorzien mogen worden;
Grasveld Klokkenlaan: leuke speelbergen, groot grasveld; 

parcours en voetbalveld zijn leuk - jammer dat het wel ingesloten ligt;
asveld Bist: rustig en groot grasveld; 
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Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken),  
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), 

VBS Kinderpad),  
Calasanz), Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld), 

Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder),  
Calasanz) 

Robbe Dillen (Chiro Bevel), Liselotte 
Danish Gorris (Scouts Nijlen), 

Nina Jansens 
Dorien Matthys (Chiro Elckerlyc), 
Chiro Elkcerlyc), Niels Schoeters 

Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad) en 

De kinderraadsleden en jeugdraadsleden bespraken in kleine groepjes, aan de hand van een plattegrond van onze 
n in Nijlen, wat ze er goed aan vinden en wat er beter aan kan. We 

Beekpark: verschillende sportmogelijkheden, toilet kan gebruikt worden in sportcentrum, ligzetels zijn 
wel veel zwerfvuil en soms overlast van jongeren (schrikken ook kinderen en jongeren af om er 

Tibourschrans ('t Hofke): leuke speeltuin, grasvelden en toiletten, super dat hier ook een klein 
voetbalveldje voorzien is met stevige goals, drinkwaterfontein wordt ook zeer geapprecieerd - een grote 

grote kinderen zou hier wel nog voorzien mogen worden; 

jammer dat het wel ingesloten ligt; 



 

 

 
KESSEL 

• Kesselse Heide, Goor en Hoogbos: veel speelmogelijkheden, grote groene oppervlakte maar wel jammer 
dat er geen toiletten zijn; 

• Soldatenbos Kessel: leuk bos; 
• Suikertorenweg: leuk speelterreintje;
• speelplekken: Soldatenbos, rond Kessel

het weggetje rond kasteel De Bist, Kesselse Heide, speelterrein in Suikertorenweg, Beukenlaan: spelen op 
straat, speelterrein in Meidoornlaan, voetbalveld aan Lierse, 

• bos naast Chiro Nele: zeer jammer dat hier alle struiken en lage begroeiing verwijderd werden... er schiet 
van het leuke speelbos niets meer over...

 
BEVEL 

• Kruiskensberg: leuke boomhut en speelmogelijkheden, avontuurlijk spelen met
en ook vijver is een troef; speelbos is wel te ver om er vanuit de chiro naar toe te gaan of om als kind 
vanuit Bevel-Dorp er heen te gaan;

• Skatepark Bevel: goed uitgebouwd maar bewegwijzering hiernaartoe zou erg handig zijn, het s
wat verscholen, een bakje voor sigarettenpeuken zou een meerwaarde zijn 
gecontroleerd graffiti te spuiten? 
hondenweide omheind is - vuilnisbakken steken vaak te vol, soms
door jongeren, er ligt veel afval en het gras staat soms te hoog, grote skateramp is misschien aan 
vernieuwing toe - verder bekijken;

• Voetbalterrein KFC Bevel: ideaal om te gaan voetballen :
• Speelterrein Tolbroek: speeltuigen voor alle leeftijden, weinig hangjongeren (want toezicht van de ganse 

buurt), jammer dat er geen goal staat (hier is ook niet veel plaats voor) en veel eikels op het grasveld;
• Pannaveld ('den box') achter de kerk: je kan voetballen en basketten,

naar toe komen - er ligt wel veel afval (zeker in haag), jongeren roken al eens wiet en jagen vaak 
kinderen weg - grasveld wordt niet echt gebruikt;

• Binnenhof: kastanjebomen zijn erg leuk in herfst, geitjes zijn tof, goals
gras te hoog; 

• Kontersland is als straat goed om te rollerskaten en boarden (ook rustige straat, het bolt goed)
• Hazelaarshof: veel mogelijkheden maar niet echt gekend en onderhoud kan soms beter 

weinig kinderen in de buurt; 
• Speelveld aan chirolokalen Chiro Bevel: groot grasveld en leuke speelberg 

en bierblikjes en ander afval. 
• Speelterrein Pastoor Van Tendeloostraat (achter bib): mooi plekje maar vergane glorie, er hangen 

regelmatig jongeren rond die bezig zijn met drugs;

 
VRAGEN: 

• bos naast Goezo! Klokkenlaan: kan dit behouden blijven? Er ligt wel vaak glas en afval... de chiro ruimt 
regelmatig op maar helpt meestal niet lang. Bos is wel privé

• Chiro Jong Leven: bruggetje over beek?
• Bevel: plekje om te volleyballen? Fietsparcours ergens mogelijk?

 
 
3. Mobiliteit en verkeersveiligheid - bespreking

 
De jeugdraad en kinderraad hebben in kleine groepjes mobiliteit besproken in onze gemeente. Schepen van 
Mobiliteit, Paul Laurijssen, was hierbij aanwezig om te luisteren naar de bekommernissen en om ook al enkele 
plannen van het gemeentebestuur toe te lich
 
Deze punten zullen aan de mobiliteitsdienst bezorgd worden, alsook aan het schepencollege, zodat zij dit verder 
kunnen bekijken en nagaan of er oplossingen mogelijk zijn of mogelijk ook terugkoppelen waarom bepaalde zaken 
niet gerealiseerd kunnen of mogen worden (mogen worden aangezien soms de wet verbiedt om een bepaalde 
oplossing te voorzien). 
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Kesselse Heide, Goor en Hoogbos: veel speelmogelijkheden, grote groene oppervlakte maar wel jammer 

Suikertorenweg: leuk speelterreintje; 
Soldatenbos, rond Kessel-Fort, pleintje aan VBS De Ceder, doodlopende straat Acacialaan, 

het weggetje rond kasteel De Bist, Kesselse Heide, speelterrein in Suikertorenweg, Beukenlaan: spelen op 
straat, speelterrein in Meidoornlaan, voetbalveld aan Lierse, rond sporthal De Putting
bos naast Chiro Nele: zeer jammer dat hier alle struiken en lage begroeiing verwijderd werden... er schiet 
van het leuke speelbos niets meer over... 

Kruiskensberg: leuke boomhut en speelmogelijkheden, avontuurlijk spelen met takken en kampen bouwen 
en ook vijver is een troef; speelbos is wel te ver om er vanuit de chiro naar toe te gaan of om als kind 

Dorp er heen te gaan; 
Skatepark Bevel: goed uitgebouwd maar bewegwijzering hiernaartoe zou erg handig zijn, het s
wat verscholen, een bakje voor sigarettenpeuken zou een meerwaarde zijn 
gecontroleerd graffiti te spuiten? - voetbalveld met goals vallen ook in de smaak en goed dat 

vuilnisbakken steken vaak te vol, soms worden kinderen als eens weggejaagd 
door jongeren, er ligt veel afval en het gras staat soms te hoog, grote skateramp is misschien aan 

verder bekijken; 
Voetbalterrein KFC Bevel: ideaal om te gaan voetballen :-) ; 

peeltuigen voor alle leeftijden, weinig hangjongeren (want toezicht van de ganse 
buurt), jammer dat er geen goal staat (hier is ook niet veel plaats voor) en veel eikels op het grasveld;
Pannaveld ('den box') achter de kerk: je kan voetballen en basketten, veel kinderen en jongeren die er 

er ligt wel veel afval (zeker in haag), jongeren roken al eens wiet en jagen vaak 
grasveld wordt niet echt gebruikt; 

Binnenhof: kastanjebomen zijn erg leuk in herfst, geitjes zijn tof, goals zijn ook goed maar soms staat het 

Kontersland is als straat goed om te rollerskaten en boarden (ook rustige straat, het bolt goed)
Hazelaarshof: veel mogelijkheden maar niet echt gekend en onderhoud kan soms beter 

Speelveld aan chirolokalen Chiro Bevel: groot grasveld en leuke speelberg - in bosjes ligt wel al eens glas 

Speelterrein Pastoor Van Tendeloostraat (achter bib): mooi plekje maar vergane glorie, er hangen 
elmatig jongeren rond die bezig zijn met drugs; 

bos naast Goezo! Klokkenlaan: kan dit behouden blijven? Er ligt wel vaak glas en afval... de chiro ruimt 
regelmatig op maar helpt meestal niet lang. Bos is wel privé-terrein dus zal wellicht niet eeuwig blijven...
Chiro Jong Leven: bruggetje over beek? 

el: plekje om te volleyballen? Fietsparcours ergens mogelijk? 

bespreking 

De jeugdraad en kinderraad hebben in kleine groepjes mobiliteit besproken in onze gemeente. Schepen van 
Mobiliteit, Paul Laurijssen, was hierbij aanwezig om te luisteren naar de bekommernissen en om ook al enkele 
plannen van het gemeentebestuur toe te lichten. 

Deze punten zullen aan de mobiliteitsdienst bezorgd worden, alsook aan het schepencollege, zodat zij dit verder 
kunnen bekijken en nagaan of er oplossingen mogelijk zijn of mogelijk ook terugkoppelen waarom bepaalde zaken 

mogen worden (mogen worden aangezien soms de wet verbiedt om een bepaalde 
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Kesselse Heide, Goor en Hoogbos: veel speelmogelijkheden, grote groene oppervlakte maar wel jammer 

Fort, pleintje aan VBS De Ceder, doodlopende straat Acacialaan, 
het weggetje rond kasteel De Bist, Kesselse Heide, speelterrein in Suikertorenweg, Beukenlaan: spelen op 

rond sporthal De Putting 
bos naast Chiro Nele: zeer jammer dat hier alle struiken en lage begroeiing verwijderd werden... er schiet 

takken en kampen bouwen 
en ook vijver is een troef; speelbos is wel te ver om er vanuit de chiro naar toe te gaan of om als kind 

Skatepark Bevel: goed uitgebouwd maar bewegwijzering hiernaartoe zou erg handig zijn, het steekt nu 
wat verscholen, een bakje voor sigarettenpeuken zou een meerwaarde zijn - mogelijkheid om 

voetbalveld met goals vallen ook in de smaak en goed dat 
worden kinderen als eens weggejaagd 

door jongeren, er ligt veel afval en het gras staat soms te hoog, grote skateramp is misschien aan 

peeltuigen voor alle leeftijden, weinig hangjongeren (want toezicht van de ganse 
buurt), jammer dat er geen goal staat (hier is ook niet veel plaats voor) en veel eikels op het grasveld; 

veel kinderen en jongeren die er 
er ligt wel veel afval (zeker in haag), jongeren roken al eens wiet en jagen vaak 

zijn ook goed maar soms staat het 

Kontersland is als straat goed om te rollerskaten en boarden (ook rustige straat, het bolt goed) 
Hazelaarshof: veel mogelijkheden maar niet echt gekend en onderhoud kan soms beter - er wonen nog 

in bosjes ligt wel al eens glas 

Speelterrein Pastoor Van Tendeloostraat (achter bib): mooi plekje maar vergane glorie, er hangen 

bos naast Goezo! Klokkenlaan: kan dit behouden blijven? Er ligt wel vaak glas en afval... de chiro ruimt 
terrein dus zal wellicht niet eeuwig blijven... 

De jeugdraad en kinderraad hebben in kleine groepjes mobiliteit besproken in onze gemeente. Schepen van 
Mobiliteit, Paul Laurijssen, was hierbij aanwezig om te luisteren naar de bekommernissen en om ook al enkele 

Deze punten zullen aan de mobiliteitsdienst bezorgd worden, alsook aan het schepencollege, zodat zij dit verder 
kunnen bekijken en nagaan of er oplossingen mogelijk zijn of mogelijk ook terugkoppelen waarom bepaalde zaken 

mogen worden (mogen worden aangezien soms de wet verbiedt om een bepaalde 



 

 

 
KESSEL 

• kruispunt Oude Bevelsesteenweg 
o extra oversteekplaats (zeker aan dansschool) zouden wenselijk zijn

• fietspad langs N13 (Kesselsesteenweg en Grote Steenweg): in het zomerseizoen hangen takken van bomen 
vaak te laag, zijn de hagen veel te breed en hinderen allerlei planten en onkruid fietsers 
vele plaatsen niet met twee naast elkaar fietsen
hobbelig 

• fietspad Berlaarsesteenweg: smal fietspad 
voorbereiding is en kortelings gestart zal worden)

• kruispunt Pastoriestraat-Stationssteenwe
• Landstraat: vanaf Merelstraat stopt het fietspad wat jammer is 

passeren immers ook vele auto's;
• Torenvenstraat: snelheidscontroles gevraagd want hier rijdt men vaak te snel;
• Landstraat: aan de ingang van het Soldatenbos mag ook een oversteekplaats voorzien worden;
• kruispunt Kessel-Dorp-Sint-Lambertusstraat: geen fietspad, geen oversteek, dit is een gevaarlijk punt.

 
BEVEL 

• kruispunt Binnenhof-Nijlensesteenweg: goed dat parkeerplaats inge
maar men mist hier nog een zebrapad;

• Heikant: in laatste deel richting Herenthout is geen of slechte verlichting: om als fietser hier 's avonds te 
rijden geeft een onveilig gevoel;

• kruispunt Kontersland-Nijlensesteenweg: o
• klein paadje dat vertrekt in Kruideniersstraat richting Berlaar: verlichting wordt hier ook gemist;
• hagen tussen parking bib Bevel en schoolspeelplaats en naar Schoolstraat: deze zijn te hoog waardoor 

draaien met een fiets best gevaarlijk is omdat je niet ziet of er iemand van de andere richting komt;
• er staat nergens een vuilnisbak op traject Nijlensesteenweg

dit daar; 
• Steynehofweg: aantal palen met straatverlichting schijnen niet?

 
NIJLEN 

• Broechemsesteenweg (laatste deel voorbij Goormans): geen afgescheiden fietspad 
dat dit in voorbereiding is - plannen worden voorbereid om hier in de toekomst ook een gescheiden 
fietspad te voorzien op grondgebied van Nijlen)

• kruispunt Achterbist - Broechemsesteenweg of ter hoogte van Pauluskerk: hier wordt een zebrapad gemist 
- zeker ook voor kinderen die naar scouts komen

• Tulpenstraat: extra snelheidscontrole mag hier al wel eens gebeuren: kinderen melden dat hier vaak te 
snel gereden wordt door auto's 

• kruispunt Nijlen-Centrum: gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, onduidelijk hoe voorsorteren, veel te 
veel vrachtwagens, bel van spoorwegen is niet altijd even goed hoorbaar en als er treinen in station 
stoppen, staat heel het centrum vast

• Nonnenstraat: bij begin en einde van schooltijd is het hier veel te druk en gevaarlijk voor fietsers en 
voetgangers 

• fietspad langs N13 (Bouwelsesteenweg 
jongeren meldt dat op sommige stukken het z

• kruispunt Grasstraat - Koningsbaan: een zebrapad is wenselijk hier om veilig over te steken
• fietspad naast Herenthoutsesteenweg (achterste deel richting Herenthout): erbarmelijke staat en niet 

veilig (schepen geeft mee dat dit ook op de planning staat om helemaal vernieuwd te worden 
voorbereidingen lopen al en dossier wordt nog verder opgevolgd)

• kruispunt Beenderstraat-Bouwelsesteenweg: kan hier een extra oversteekplaats voorzien worden?
• Legebaan: moeilijk kruisen van auto's en fietsers door paaltjes;
• Molenbos: gevaarlijke bocht aan eethuis 
• kruispunt Retsestraat-Lierseveldstraat
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kruispunt Oude Bevelsesteenweg - Grote Steenweg - Kessel-Dorp 
extra oversteekplaats (zeker aan dansschool) zouden wenselijk zijn 

fietspad langs N13 (Kesselsesteenweg en Grote Steenweg): in het zomerseizoen hangen takken van bomen 
vaak te laag, zijn de hagen veel te breed en hinderen allerlei planten en onkruid fietsers 
vele plaatsen niet met twee naast elkaar fietsen + deel fietspad (zeker Grote Steenweg richting Nijlen) is 

fietspad Berlaarsesteenweg: smal fietspad (schepen geeft mee dat project rond nieuw fietspad in 
voorbereiding is en kortelings gestart zal worden); 

Stationssteenweg: zebrapad wordt gemist; 
Landstraat: vanaf Merelstraat stopt het fietspad wat jammer is - kan dit niet doorgetrokken worden 
passeren immers ook vele auto's; 
Torenvenstraat: snelheidscontroles gevraagd want hier rijdt men vaak te snel; 

an de ingang van het Soldatenbos mag ook een oversteekplaats voorzien worden;
Lambertusstraat: geen fietspad, geen oversteek, dit is een gevaarlijk punt.

Nijlensesteenweg: goed dat parkeerplaats ingekort om een beter zicht te hebben 
maar men mist hier nog een zebrapad; 
Heikant: in laatste deel richting Herenthout is geen of slechte verlichting: om als fietser hier 's avonds te 
rijden geeft een onveilig gevoel; 

Nijlensesteenweg: ook hier wordt een zebrapad gemist; 
klein paadje dat vertrekt in Kruideniersstraat richting Berlaar: verlichting wordt hier ook gemist;
hagen tussen parking bib Bevel en schoolspeelplaats en naar Schoolstraat: deze zijn te hoog waardoor 

s best gevaarlijk is omdat je niet ziet of er iemand van de andere richting komt;
er staat nergens een vuilnisbak op traject Nijlensesteenweg-Bevelsesteenweg: schoolgaande jeugd mist 

Steynehofweg: aantal palen met straatverlichting schijnen niet? 

Broechemsesteenweg (laatste deel voorbij Goormans): geen afgescheiden fietspad 
plannen worden voorbereid om hier in de toekomst ook een gescheiden 

fietspad te voorzien op grondgebied van Nijlen) 
Broechemsesteenweg of ter hoogte van Pauluskerk: hier wordt een zebrapad gemist 

zeker ook voor kinderen die naar scouts komen 
Tulpenstraat: extra snelheidscontrole mag hier al wel eens gebeuren: kinderen melden dat hier vaak te 

Centrum: gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, onduidelijk hoe voorsorteren, veel te 
veel vrachtwagens, bel van spoorwegen is niet altijd even goed hoorbaar en als er treinen in station 
stoppen, staat heel het centrum vast 
Nonnenstraat: bij begin en einde van schooltijd is het hier veel te druk en gevaarlijk voor fietsers en 

fietspad langs N13 (Bouwelsesteenweg - eerste deel, oudste deel): zeer hobbelig fietspad; aantal 
jongeren meldt dat op sommige stukken het zo erg is dat de ketting van je fiets al eens durft te vallen

Koningsbaan: een zebrapad is wenselijk hier om veilig over te steken
fietspad naast Herenthoutsesteenweg (achterste deel richting Herenthout): erbarmelijke staat en niet 

(schepen geeft mee dat dit ook op de planning staat om helemaal vernieuwd te worden 
voorbereidingen lopen al en dossier wordt nog verder opgevolgd) 

Bouwelsesteenweg: kan hier een extra oversteekplaats voorzien worden?
Legebaan: moeilijk kruisen van auto's en fietsers door paaltjes; 
Molenbos: gevaarlijke bocht aan eethuis - kan daar geen spiegel voorzien worden?

Lierseveldstraat-Bevelsesteenweg: gevaarlijk voor auto's en fietsers 
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fietspad langs N13 (Kesselsesteenweg en Grote Steenweg): in het zomerseizoen hangen takken van bomen 
vaak te laag, zijn de hagen veel te breed en hinderen allerlei planten en onkruid fietsers � je kan dan op 

+ deel fietspad (zeker Grote Steenweg richting Nijlen) is 

(schepen geeft mee dat project rond nieuw fietspad in 

kan dit niet doorgetrokken worden - hier 

an de ingang van het Soldatenbos mag ook een oversteekplaats voorzien worden; 
Lambertusstraat: geen fietspad, geen oversteek, dit is een gevaarlijk punt. 

kort om een beter zicht te hebben 

Heikant: in laatste deel richting Herenthout is geen of slechte verlichting: om als fietser hier 's avonds te 

klein paadje dat vertrekt in Kruideniersstraat richting Berlaar: verlichting wordt hier ook gemist; 
hagen tussen parking bib Bevel en schoolspeelplaats en naar Schoolstraat: deze zijn te hoog waardoor 

s best gevaarlijk is omdat je niet ziet of er iemand van de andere richting komt; 
Bevelsesteenweg: schoolgaande jeugd mist 

Broechemsesteenweg (laatste deel voorbij Goormans): geen afgescheiden fietspad (schepen geeft mee 
plannen worden voorbereid om hier in de toekomst ook een gescheiden 

Broechemsesteenweg of ter hoogte van Pauluskerk: hier wordt een zebrapad gemist 

Tulpenstraat: extra snelheidscontrole mag hier al wel eens gebeuren: kinderen melden dat hier vaak te 

Centrum: gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, onduidelijk hoe voorsorteren, veel te 
veel vrachtwagens, bel van spoorwegen is niet altijd even goed hoorbaar en als er treinen in station 

Nonnenstraat: bij begin en einde van schooltijd is het hier veel te druk en gevaarlijk voor fietsers en 

eerste deel, oudste deel): zeer hobbelig fietspad; aantal 
o erg is dat de ketting van je fiets al eens durft te vallen 

Koningsbaan: een zebrapad is wenselijk hier om veilig over te steken 
fietspad naast Herenthoutsesteenweg (achterste deel richting Herenthout): erbarmelijke staat en niet 

(schepen geeft mee dat dit ook op de planning staat om helemaal vernieuwd te worden - eerste 

Bouwelsesteenweg: kan hier een extra oversteekplaats voorzien worden? 

kan daar geen spiegel voorzien worden? 
Bevelsesteenweg: gevaarlijk voor auto's en fietsers - slecht zicht. 



 

 

Goede voorbeelden: 

 
• fietspad Koningsbaan = afgescheiden, goed berijdbaar, veilig gevoel;
• nieuw deel fietspad naast Bouwelsesteenweg = goed afgescheiden, goed verlicht, in goede staat, plezier 

om op te fietsen; 
• fietsdoorsteken worden geapprecieerd in de gemee
• zebrapad Bouwelsesteenweg aan groentenwinkel is goed verlicht;
• positief wanneer politie mee helpt aan oversteekplaatsen.

 
In de marge: 
 

• Fluovestjes worden gedragen maar fietshelmen vaker niet (een aantal kinderen en/of jongeren vindt dit 
lastig, draagt dit niet graag) - misschien extra actie rond doen (gebeurt nu al wel op sommige scholen).

• Jeugdverenigingen mogen hun leden ook meer stimul
chiro/scouts te komen. 

• In schoolomgevingen verkeerslichten plaatsen die op rood springen als bestuurders tijdens de uren van 
begin en einde school sneller dan 30 km/u rijden.

 

 
4. Varia en andere afspraken 
 
De kinderraadsleden nemen flyers en affiches mee van de zwe
delen in hun school en op te hangen. 
 
Tevens nemen de kinderraadsleden brieven mee om uit te delen aan de juffen en meesters van hun school om 
tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 19 april 2017 geen huiswerk te voorzien voor de leer
 
De volgende en laatste kinderraad zal doorgaan op 
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fietspad Koningsbaan = afgescheiden, goed berijdbaar, veilig gevoel; 
nieuw deel fietspad naast Bouwelsesteenweg = goed afgescheiden, goed verlicht, in goede staat, plezier 

fietsdoorsteken worden geapprecieerd in de gemeente = op vele plaatsen werk van gemaakt;
zebrapad Bouwelsesteenweg aan groentenwinkel is goed verlicht; 
positief wanneer politie mee helpt aan oversteekplaatsen. 

Fluovestjes worden gedragen maar fietshelmen vaker niet (een aantal kinderen en/of jongeren vindt dit 
misschien extra actie rond doen (gebeurt nu al wel op sommige scholen).

Jeugdverenigingen mogen hun leden ook meer stimuleren om op zondag met fluo

In schoolomgevingen verkeerslichten plaatsen die op rood springen als bestuurders tijdens de uren van 
begin en einde school sneller dan 30 km/u rijden. 

s en affiches mee van de zwerfvuilactie op woensdag 2

Tevens nemen de kinderraadsleden brieven mee om uit te delen aan de juffen en meesters van hun school om 
tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 19 april 2017 geen huiswerk te voorzien voor de leer

De volgende en laatste kinderraad zal doorgaan op donderdag 11 mei 2017 om 18.45 uur
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nieuw deel fietspad naast Bouwelsesteenweg = goed afgescheiden, goed verlicht, in goede staat, plezier 

nte = op vele plaatsen werk van gemaakt; 

Fluovestjes worden gedragen maar fietshelmen vaker niet (een aantal kinderen en/of jongeren vindt dit 
misschien extra actie rond doen (gebeurt nu al wel op sommige scholen). 

eren om op zondag met fluo-vestje naar de 

In schoolomgevingen verkeerslichten plaatsen die op rood springen als bestuurders tijdens de uren van 

rfvuilactie op woensdag 29 maart 2017 om uit te 

Tevens nemen de kinderraadsleden brieven mee om uit te delen aan de juffen en meesters van hun school om 
tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 19 april 2017 geen huiswerk te voorzien voor de leerlingen. 

donderdag 11 mei 2017 om 18.45 uur. 

Nijlen, 9 mei 2017 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
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