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KINDERGEMEENTERAAD 15 JANUARI 2018 
 
Aanwezig:  Werner Mertens, voorzitter 

Kato Deneus, William Férir, Sander Symons, Robbe Uytterhoeven,  
Jozefien Elsen, Karsten Pelsmaekers, Jonas De Souter, Robbe Van Herwegen,  
Lore Ballien, Nick Saels, leden  
Isabell Van den Broeck, secretaris 

 
Verontschuldigd: Elise Fannes, Ella Kerrels, leden  
 
De kindergemeenteraad (KGR) gaat door in de Theo Humbletzaal van het administratief centrum. 
 
De voorzitter wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar en opent de zitting.  Elise Fannes en Ella Kerrels 
zijn verontschuldigd.  Robbe Van Herwegen vervangt vanaf heden Jaime Vanmossevelde voor GBS De 
Straal. 
 
De voorzitter overloopt de agenda. 
 
1. Installatie van de overige leden van de KGR 
Nick Saels en Robbe Van Herwegen leggen de eed af in hadden van de voorzitter en stellen zichzelf 
kort voor. 
 
Nick Saels – GBS Wezemaal – 5de leerjaar 
Nick is benieuwd naar de werking van de KGR.  Hij stelt voor om de vloer en de muren van de  
Chiro -en Scoutslokalen in Wezemaal op te frissen. 
 
Robbe Van Herwegen – GBS De Straal – 6de leerjaar 
Robbe deelt graag zijn mening met anderen.  Hij vindt dat er moet gewerkt worden aan een veiligere 
verkeerssituatie voor fietsers op sommige stukken van de Provinciebaan. 
 
2. Overlopen verslag KGR 06/11/2017 
De voorzitter overloopt het verslag van de KGR van 06/11/2017. Hij vat hierbij de belangrijkste 
ideeën van vorig jaar en dit jaar samen. 
 
Schooljaar 2016 – 2017: 
Kennismaking dag nieuwe kinderen, kinderkrant, verkeersveiligheid en een kinderfestival… . 
 
Schooljaar 2017 – 2018: 
Meer groen, knutselbeurs, extra speeltuinen, een speelgoedbib, meer buitenspeeldagen, goal op 
kerkplein in Werchter herstellen, hondentoiletten, kinderfestival,… . 
 
3. Bespreking verder plannen dit jaar 
Robbe Uytterhoeven meldt dat er langsheen de Haachtsesteenweg oversteekplaatsen zonder 
verkeerslichten zijn.  Jozefien vult hierbij aan dat de fietssuggestiestroken in de Hanewijk dienen 
opgefrist te worden.  Er zijn hier een aantal gevaarlijke bochten.   
 
Ella heeft per mail volgende ideeën per mail doorgegeven aan de voorzitter: 
- Winkels verkopen bewust geen sigaretten meer 
- De strandbib meer open in de zomer 
- Meer snelheidscontroles en ook boetes uitschrijven 
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- Zebrapaden beter verlichten (met reflectoren?) 
- Zwerfvuil aanpakken en bestraffen 
- Helpen in een dierenasiel + meer dieren in de scholen (ref. De Klinker) 
 
Jozefien heeft nog een aantal suggesties vanuit het 5de leerjaar (Kameleon) genoteerd: 
- Minder zwerfvuil door bv. meer ‘blikvangers’ 
- Meer winkels rond de schoolomgevingen 
- Meer georganiseerde activiteiten op de verschillende velden en pleinen 
- Meer groen  
- Minder nieuwbouwappartementen 
 
Voorstellen Karsten vanuit het 6de leerjaar (Rank): meer groen en een snoepwinkel.  
 
De voorzitter zegt dat er veel interessante ideeën zijn!  Ze zijn echter niet allemaal uitvoerbaar door 
de KGR, zoals bv. het verbod op sigarettenverkoop.  
 
4. Bezoek van Bieke Nackaerts, secretaris van de Jeugdraad 
Bieke vertelt over het ontstaan van de buitenspeeldag, waarbij de belangrijkste boodschap een dag 
‘samen buitenspelen’ is. De buitenspeeldag gaat dit jaar door op 18 april.   
De Jeugdraad is nu reeds bezig met de planning en wil graag weten of de leden van de 
kindergemeenteraad wensen of suggesties hebben. De Jeugdraad denkt bv. aan een klimmuur of 
grote trampolines. 
 
Voorstellen leden:  
Jonas: meer rampen op het skatepark en speciale fietsen. 
Robbe VH: boulderen (klimmen zonder beveiliging met valmatten) 
Karsten: i.p.v. 1 grote buitenspeeldag liever meerdere kleine buitenspeeldagen op bv. 
buurtspeelpleinen. 
 
De voorzitter vraagt of de leden het niet tof zouden vinden om de buitenspeeldag af te sluiten met 
een optreden. Als alternatief ziet de Jeugdraad bv. een kidsfuif wel zitten, eventueel op een vrijdag 
na ’t school. Suggesties zijn altijd welkom! 
 
De voorzitter heeft de meest voorkomende voorstellen gebundeld in een lijstje. Hij vraagt de leden 
om een top 3 te maken, met volgende resultaten: 
- Meer groen 
- Kinderfestival 
- Speelgoedbib (vb. in aparte hoek in de bib) 
- Meer buitenspeeldagen 
- Minder zwerfvuil (vb. meer vangnetten, affiches, sensibiliseringscampagnes, nadruk op de 
zwerfvuilactie via de Trots) 
 
De voorzitter stelt voor om 1 of 2 realiseerbare voorstellen te selecteren om verder uit te werken dit 
schooljaar vb. de speelgoedbib of een festival / fuif voor kinderen.  Eventueel kunnen de terreinen 
van Rock Werchter, die binnenkort een landschapspark worden, hiervoor gebruikt worden. 
 
De andere voorstellen: betere verkeersveiligheid, minder zwerfvuil, meer groen,… zullen zeker ook 
meegegeven worden aan het college van burgemeester en schepenen! 
 
De volgende KGR wordt voorlopig gepland op 26/02/2018.   
 


