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Ideeën en voorstellen: werner.mertens4@telenet.com  

 
 

KINDERGEMEENTERAAD 4 JUNI 2018 
 
Aanwezig:  Werner Mertens, voorzitter 

Sander Symons, Robbe Uytterhoeven, Jozefien Elsen,  
Jonas De Souter, Ella Kerrels, William Férir, leden  
Isabell Van den Broeck, secretaris 

 
Verontschuldigd: Elise Fannes, Robbe Van Herwegen, Nick Saels,  

Karsten Pelsmaekers, Marie Lynn Spelmans, Lore Ballien,  
Kato Deneus, leden  

  
 
Locatie: de raadzaal van het lokaal dienstencentrum De Oude Pastorie in Werchter. Gert Heylen, 
voorzitter van het OCMW/Sociaal Huis is te gast. 
 
Agendapunten: 
1. Verslag Kindergemeenteraad 16/04/2018 
2. Stand van zaken logo KGR 
3. Wat is nu weer het OCMW/Sociaal Huis & Huis van het Kind? 
4. Vooruitblik op de KGR schooljaar 2018-2019 
5. Varia 
6. Afscheid van de 6e-jaars met een drankje en hapje. 
 
1. Verslag Kindergemeenteraad 16/04/2018 
De besproken agendapunten van de KGR van 16/04/2018 worden overlopen door de voorzitter. 
 
2. Stand van zaken logo Kindergemeenteraad  
Werner toont een aantal ontwerpen voor het logo van de KGR.  
De meerderheid van de leden kiest voor het voorstel waarin het logo van de gemeente verwerkt is in 
een ‘ideeënlamp’. De lamp vormt de letter ‘G’ van KGR.  
 
3. Wat is nu weer het OCMW/Sociaal Huis & Huis van het Kind? 
Gert Heylen geeft een presentatie over de inhoud en werking.  
 
 OCMW/SOCIAAL HUIS 
 
Weetjes: 
- Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn = er voor iedereen! 
- De OCMW-raad vergadert 1 x maand  
- Het OCMW verzamelt alle sociale diensten binnen de gemeente: 

o Thuiszorgdienst (thuishulp aan bejaarden - veel vrijwilligers) 
o Lokaal Dienstencentrum (vb. poetsdienst, warme maaltijden, boodschappendienst, 

dagopvang mensen met dementie, cursussen, …) 
o Kinderkribbe (59 opvangplaatsen) 

 
Voor wie? 
- Het OCMW biedt steun en ondersteuning aan alle inwoners die niet meer voldoende middelen 
hebben om een menswaardig bestaan te leiden (ziekte, ontslag, familiale problemen, faillissement,…) 
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Taken 
- Ervoor zorgen dat mensen terug een job vinden, ervoor zorgen dat ze terug kunnen deelnemen aan 
allerlei activiteiten. 
- Financiële hulp (vb. leefloon, tegemoetkoming in medische -en energiekosten, tussenkomst 
schoolrekeningen,…) 
- Hulp in natura (vb. tweedehandskledij, voedselpakketten, tweedehandsmeubelen,…) 

o Idee vanuit de KGR: de speelgoedbib is dus een goed initiatief!  
- Steun en hulp aan vluchtelingen 
- Informatie, begeleiding en administratieve hulp bieden 
- Hulp bij geestelijke gezondheidsproblemen 
- Juridische hulp (vb. bij scheiding, huurproblemen,…) 
- Begeleiding ingeval van schulden 
 
 HUIS VAN HET KIND 
Het is geen bestaand huis, maar het is een informatienetwerk waarin alle partners (scholen, kribbe, 
oudercomités, jeugd -en sportclubs,…) samengebracht worden. Het biedt hulp aan het hele gezin en 
het is belangrijk in de strijd tegen kinderarmoede.  
 
Taken 
- Organiseren jaarlijks kerstfeest met lekker eten, kinderanimatie, cadeautje,… 
- Hulp bieden bij opvoedingsvragen 
- Financiële steun zodat je met het gezin kan deelnemen aan leuke activiteiten (vb. cinema, 
bosklassen, vakantiekampen, muziekschool,…) 
 
 Het OCMW/Sociaal Huis & Huis van het Kind is er voor iedereen die (tijdelijk) hulp nodig heeft! 
 
4. Vooruitblik op de KGR schooljaar 2018-2019 
- In september bezoekt de voorzitter de 5de jaars van alle basisscholen 
- Verkiezing van de nieuwe leden van de KGR uit het 5de leerjaar 
- 1ste activiteit: de Kinderfuif! 
 
5. Varia  
- Kinderfuif: de Jeugdraad wil graag helpen bij de organisatie van de Kinderfuif. Zij stellen voor dit te 
doen in de 2de helft van september in de fuifzaal van de Toren. Jullie krijgen hiervoor een fuifcheque! 
- Opening speelpleintje: 28/06/2018 om 10u30 aan de Meander. De Kinderburgemeester zal hierbij 
aanwezig zijn!  
 
6. Afscheid van de 6e-jaars met een drankje en hapje. 
De voorzitter neemt afscheid van de 6de jaars en doet een warme oproep aan de 5de jaars om volgend 
jaar terug te deel te nemen aan de KGR. Er worden een 4-tal vergaderingen per schooljaar gepland. 
 
 
 
 
 
 
 
 


