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Datum: Woensdag 29 november 2017 – 14 uur tot 16 uur 

Aanwezig: Kinderraadsleden: 
Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), 
Daans Maité (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), 
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Van Cauwenberge Arthur (VBS Sint-Calasanz), 
Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder) en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan). 
 
Jeugdconsulent (begeleider kinderraad): Melis Gunther 
 
Gemeentebestuur: Verelst Carrie (schepen van Jeugd) 
 

Verontschuldigd:  Maes Elke (BS Bisterveld) 

Afwezig: Van Tendeloo Lotte (VBS Sint-Calasanz) 

 
 
1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
 
Het verslag van de vorige vergadering op 16 november 2017 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen of 
aanvullingen. 
 
 
2. Huishoudelijk reglement - goedkeuring 

 
Op de vorige kinderraad werd het huishoudelijk reglement toegelicht. De kinderraadsleden hebben dit thuis verder 
kunnen bekijken. Er zijn geen bijkomende vragen of opmerkingen. 
 
De kinderraad keurt het huishoudelijk reglement unaniem goed. 
 
 
3. Voorstellen voor kinderraadsjaar 2017-2018 
 
Aan de kinderraadsleden werd gevraagd om tegen deze kinderraad na te denken over voorstellen/ideeën voor het 
nieuwe werkjaar. De voorstellen worden gebundeld per thema (bijvoorbeeld: verkeer, op school/voor school/met 
school, natuur/milieu, vrije tijd en ‘andere ideetjes’) opgeschreven. 
 
Dit levert momenteel volgend resultaat op: 
 
Scholen 
wedstrijd tussen scholen met verschillende disciplines (denk, sport, …) – activiteiten in IBO Dolfijn (na school dus) 
zoals cultuur en sport – de slimste school wedstrijd 
 
Natuur 
pimp je vuilnisbak – acties op papiertjes op te rapen – opruimacties zoals vorige jaren 
 
Verkeer-mobiliteit 
fietspaden moeten beter onderhouden worden – fietspad in de Landstraat laten doorlopen – reflecterende 
fietspaden (verf op die ’s avonds licht geeft) – fietspaden Bouwelsesteenweg liggen er slecht bij 
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Vrije Tijd (cultuur – sport – jeugd) 
skatepark in Beekpark – ronde van Nijlen (5 dagen diverse sporten met eindwinnaar) – trampolinepaleis – zwembad 
met glijbanen – uitvindersbeurs – BMX-park – Finse looppiste – speelstraten – blotevoetenpad in Kesselse Heide – 
skate/rolschaatspiste (buiten) – dagje lasershooten in het fort – sportnamiddag in ’t Hofke – mountainbikeparcours 
in de Kesselse Heide – diamantmuseum extra in de kijker zetten - Sinterklaasfeest 
 
� BMX-park: er is al een BMX-parcours in de Laureys Gewatstraat (op het speelterrein daar): mogelijk is dit nog 

niet gekend bij iedereen… 

� de Kesselse Heide is eigendom van de Provincie Antwerpen dus wij kunnen daar zelf niets realiseren vanuit de 

gemeente – bovendien is het heidelandschap beschermd waardoor je hier niet zomaar parcours kan aanleggen 

� in Kessel-Fort mogen er niet zomaar activiteiten georganiseerd worden: er leven heel wat vleermuizen in het 

fort en deze zijn beschermd – tijdens de winterperiode mag er daarom niets doorgaan in het fort omdat de 

vleermuizen dan winterslaap houden – de overige maanden moet er goed gekeken worden wat wel en wat niet kan 

� in het zwembad is er geen ruimte voor glijbanen (en dit is bovendien erg duur ook) 

� in onze gemeente kunnen al vele jaren speelstraten georganiseerd worden – de buurten dienen dit zelf aan te 

vragen – niet elke straat komt in aanmerking om speelstraat te worden (enkel straten waar je max. 50 km/u mag 

rijden en geen verbindingsweg zijn voor openbaar vervoer en dergelijke komen in aanmerking) 

� er zijn verschillende verenigingen die al een Sinterklaasfeest organiseren 

 
Activiteiten 
bosspel in Kruiskensberg – Nijlen’s Got Talent – volkdansavond op kerkplein – kinderfestival in ’t Hofke – zoektocht 
door Nijlen voor nieuwe en oude inwoners – openluchtfuif – cinema in ’t Hofke – kinderfestival – filmavond voor 
kinderen – kinderfestival – duckrace voor het goede doel – kinderfestival – in Kesselse Heide pad met sportopdrachten 
– kinderfestival – nog eens Nijlen’s Got Talent – activiteit voor ouders en kinderen 
 
Andere ideeën 
Nijlen’s Got Talent – filmavond – kinderfuif – disco-avond met muziek in zwembad – speeltuin in Elzebos – 
kauwgomballenboom – skatepark in Kessel – meer toneel in Nijlen 
 
� in Kessel komt er dit voorjaar aan De Putting een skatetoestel (halfpipe) 

 
Voorlopige besluiten: 
 
De kinderraadsleden maken een voorlopige eerste selectie en willen volgende twee projecten al zeker realiseren 
dit schooljaar: 
 

- nieuwe editie van Nijlen’s Got Talent 
- kinderfuif 

 
Als activiteit op het einde van het kinderraadsjaar lijkt er nu al enige voorkeur te gaan naar een lasershootnamiddag 
bij Redfox aan Kessel-Fort. 
 
We werken volgende kinderraad verder aan onze projecten. 
 
 
4. Kennismaking met de gemeentelijke werking 
 
Jeugdconsulent Gunther Melis geeft een woordje uitleg bij de gemeentelijke organisatie en de werking van het 
gemeentebestuur en de verschillende diensten. Er volgt ook een korte rondleiding doorheen het gemeentehuis. 
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5. Publicatie kinderraad en initiatief rond Nieuwjaarszingen 

 
We willen binnenkort graag een publicatie uitbrengen waarin kort weergegeven wordt wat de kinderraad van vorige 
werkjaar gerealiseerd heeft en waarin we de huidige kinderraad voorstellen. Van vorig werkjaar ontbreken er echter 
nog heel wat teksten. Aan kinderburgemeester Wolf Smets wordt gevraagd een kort voorwoordje te schrijven. 
 
Binnenkort is het weer oudjaar. Dit jaar valt oudjaar op een zondag en dus zal er uitzonderlijk op zaterdag 
30 december 2017 Nieuwjaar gezongen worden. Net als vorige jaren zal er een affiche rondgedeeld worden in alle 
brievenbussen van onze gemeente. Daarnaast is er een initiatief met de erfgoedcel Kempens Karakter waarbij alle 
kinderen uit de tweede kleuterklas een leuke zangzak zullen krijgen. 
 
 
6. Varia 

 
We komen terug samen op 17 januari 2018 om 14 uur in het gemeentehuis. 
 

 
Nijlen, 29 december 2017 

 
 
 
 
 
 

 Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

afdeling Sociaal en Vrije Tijd – Gemeente Nijlen 
 

Tel. 03 410 03 76 | gunther.melis@nijlen.be | http://www.jeugdnijlen.be 


