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KINDERGEMEENTERAAD 16 APRIL 2018 
 
Aanwezig:  Werner Mertens, voorzitter 

Sander Symons, Robbe Uytterhoeven, Jozefien Elsen,  
Karsten Pelsmaekers, Jonas De Souter, Marie Lynn Spelmans, 
Lore Ballien, Ella Kerrels, Kato Deneus, William Férir, leden  
Isabell Van den Broeck, secretaris 

 
Verontschuldigd: Elise Fannes, Robbe Van Herwegen, Nick Saels, leden  
 
De voorzitter verwelkomt de leden van de KGR en Jeugdcoördinator Bieke in Vrije Basisschool De 
Rank. 
 
Agendapunten: 
1. Eedaflegging Marie Lynn 
2. Verslag KGR 26/02/2018 
3. Gemeenteraadsverkiezingen – info via Bieke  
4. Logo KGR 
5. Vragenrondje 
6. Praktische afspraken 
 
1. Eedaflegging Marie Lynn 
Verwelkoming van het 13de lid van de KGR. 
Marie Lynn legt de eed af in handen van de voorzitter. Ze gaat naar de VBS Wakkerzeel, zit in het 5de 
leerjaar en woont in Werchter.  Ze wil graag ideeën delen met anderen en geregeld een 
rolschaatspiste organiseren in de Meander.  
 
2. Verslag KGR 26/02/2018 
De voorzitter overloopt het verslag van de KGR van 26/02/2018.  
 
3. Gemeenteraadsverkiezingen – hoe zit dat nu weer en welke rol kan de KGR hierin spelen? 
 
Weetjes: 
- Datum: zondag 14/10/2018 
- Er is stemplicht in België vanaf 18 jaar 
- Doel: verkiezen leden gemeenteraad (25). De partijen stellen onderling uit deze verkozenen het 
college van burgemeester en schepenen samen.  
 
Hoe merken we dat er verkiezingen komen? 
Door inrichting stemlokalen, affiches, algemene info in Trots, op de website van de gemeente, krant 
en reclame in de brievenbus. 
 
Hoe kan de KGR invloed hebben op de verkiezingen? 
1. via de scholen en de voorzitter van de KGR 
Doorgeven van voorstellen aan de politieke partijen. 
 
2. via de Jeugdraad – Bieke  
De Jeugdraad bekijkt nu reeds op welke manier voorstellen & ideeën beter of anders kunnen 
overgebracht worden aan de politieke partijen. Hiervoor zijn er 2 enquêtes vanuit de Jeugdraad 
opgemaakt: 
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- Enquête lagere schoolkinderen. Hieraan hebben +/- 1.200 leerlingen aan meegewerkt.  
- Enquête jongeren van 12 tot 17 jaar via een postkaart op naam. De + 18 jarigen krijgen de enquête 
digitaal doorgestuurd.  
 
De antwoorden van deze bevragingen worden gebundeld en via de Jeugdraad in een memorandum 
overhandigd aan de politieke partijen. Na de verkiezingen wordt gekeken of de beloftes gehouden 
worden.  
 
4. Logo KGR 
De KGR heeft nood aan een eigen logo.  
Er wordt hierbij gebrainstormd over kernwoorden: 
- spelende kinderen 
- kleuren die in het gemeentelijk logo voorkomen 
- groene gemeente 
- zaken in beweging  
- ideeën en voorstellen  via ‘lampje’ 
- … 
  
De leden gaan aan de slag en werken in groepjes een logo uit! 
 
5. Vragenrondje / voorstellen leden 
Kato: 1 of meerdere keren per jaar gezamenlijke afvalopruiming door de scholen samen 
Ella: opmerkingen skatepark: 

- wordt nu voornamelijk gebruikt door grotere skaters 
- wegje van Torenhoeve naar skatepark (kasseien) opknapbeurt nodig 

         vuurwerk: 
- toelating vuurwerk? Werner meldt dat dit verboden is omdat het dieren opschrikt. 

 
6. Praktische afspraken 
De volgende KGR wordt voorzien op 04/06/2018 in de raadzaal van het Lokaal Dienstencentrum 
Oude Pastorie, Werchterplein 21 bus 6, 3118 Werchter. 
 
De uitnodiging van de KGR wordt via de school verspreid. De verslagen zijn na te lezen op de 
gemeentelijke website.  Ideeën om de KGR op een andere locatie in de gemeente laten door te gaan, 
zijn altijd welkom!  


