
 
KINDERGEMENTERAAD 22 OKTOBER 2018 

Aanwezig:  Werner Mertens, voorzitter 

William Férir, Tijs Hoebrechts, Ella Kerrels, Siebe Pen, Marie-Lynn Spelmans, 

Sander Symons, Sus Van Langendonck, Wout Veuchelen, leden van 

kindergemeenteraad 

Pelin Yuzbasioglu, secretaris wnd. 

 

Verontschuldigd: Marie Coninx, Jonas De Souter, Jozefin Elsen, Nick Saels 

 

De kindergemeenteraad (KGR) gaat door in de tweede verdieping van de Mena. 

 

De voorzitter verwelkomt iedereen en legt het doel van de KGR uit. Hij geeft een paar voorbeelden 

van de projecten van de vorige KGR. Hij stelt het nieuwe logo van de KGR voor. Het logo werd door 

de vorige KGR gecreëerd. Het logo bevat een gloeilamp en de beelden van het logo van de Gemeente 

Rotselaar (het logo van de Gemeente Rotselaar symboliseert de zon voor bloeiende wijngaarden, het 

groen voor de beboste heuvels, de blauwe rivier voor de Demer en Dijle, de donjon Ter Heide, de 

akkersporen voor het landbouw). De tekening van de gloeilamp is niet volledig gesloten omdat de 

leden van de KGR graag wouden tonen dat nieuwe ideeën altijd welkom zijn. Het logo wordt gebruikt 

voor de uitnodigingen en de verslagen. 

 

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de agenda van de vergadering. 

 

1. Installatie van de nieuwe verkozen leden 

 

De voorzitter wenst de nieuwe leden van de KGR proficiat. De leerlingen van het 5de leerjaar leggen 

officieel de eed af. 

 

“Ik beloof als lid van de kindergemeenteraad van de gemeente Rotselaar mijn best te doen voor alle 

kinderen van Rotselaar.” 

 

2. Kennismakingsrondje 

 

De voorzitter vraagt aan de leden om zich voor te stellen en of ze zich kandidaat willen stellen voor 

de positie van kinderburgemeester. Hij legt de rol van de kinderburgemeester uit. De 

kinderburgemeester heeft een speciale rol. Hij/Zij kan naar het schepencollege uitgenodigd worden 

en naar de opening van de nieuwe speeltuinen. 

 

De leden van de KGR stellen zich voor. 

 

Marie Lynn Spelmans – VBS Wakkerzeel – 6de leerjaar 

Marie Lynn is al een jaar lid van de KGR geweest en vond het leuk om met de andere leerlingen 

samen te komen. 

- Kandidaat kinderburgemeester 

 



 
Tijs Hoebrechts – GBS Het Nest – 5de leerjaar 

Tijs heeft ideeën om Rotselaar beter te maken. 

- Kandidaat kinderburgemeester 

 

Sus Van Langendonck – VBS De Klinker – 5de leerjaar 

Sus wil graag de problemen van andere leerlingen oplossen. 

 

Ella Kerrels – VBS De Klinker – 6de leerjaar 

Ella vond het vorig jaar leuk om aan de KGR deel te nemen. Zij wil nog veel doen om Rotselaar leuker 

te maken. 

 

Wout Veuchelen – GBS Kameleon – 5de leerjaar 

Het lijkt Wout leuk om aan de KGR deel te nemen. 

 

Sander Symons – GBS De Straal – 6de leerjaar 

Sander vindt het leuk om verschillende ideeën te bespreken met de andere leerlingen. 

 

William Férir – GBS Heikant – 6de leerjaar 

William wil graag een mogelijkheid om iets meer te zeggen voor Rotselaar. Hij wil de andere kinderen 

helpen. 

- Kandidaat kinderburgemeester 

 

Siebe Pen – GBS De Straal – 5de leerjaar 

Het lijkt Siebe leuk om zijn mening te zeggen in de KGR. Siebe wil graag iets doen om de speeltuin in 

de buurt van zijn huis in Wezemaal te verbeteren/vernieuwen. 

 

Senne Vos – GBS Heikant – 5de leerjaar 

Senne vindt het leuk om de andere kinderen te helpen. 

 

3. Verkiezing kinderburgemeester 

Er zijn drie kandidaten voor de positie ‘kinderburgemeester’, namelijk Marie Lynn, Tijs en William. Ze 

geven hun motivatie als kandidaat voor kinderburgemeester. 

 

● William: Hij is iemand die opkomt voor anderen. Hij wil zijn ideeën realiseren. 

Hij wil een project samen met de andere kinderen realiseren om een standbeeld/kunstwerk 

te maken. Hij wil een opportuniteit aan de kinderen geven om een keer per maand als 

vrijwilliger te werken. 

 

● Tijs: Hij wil graag samenwerken met een team om andere kinderen te helpen en om 

Rotselaar beter en schoner te maken. 

 

● Marie Lynn: Zij vind het leuk om andere kinderen te helpen. Ze heeft ideeën om dit doel te 

realiseren en ze vertrouwt zichzelf. Ze wil graag de fietspaden veiliger maken voor de 

kinderen en opruimacties organiseren. 

 



 
Via geheime stemming wordt William Férir verkozen tot kinderburgemeester. 

De voorzitter wenst William proficiat en overhandigt het burgemeesterslint aan William. 

 

4.1. Vragenrondje 

De voorzitter vertelt de projecten en acties die gedaan zijn door de vorige kindergemeenteraad.  

 

- Begin oktober 2018 werd er een kinderfuif georganiseerd.  

- De KGR heeft een rookverbod actie gepland om de ouders en andere volwassenen te voorkomen te 

roken aan de schoolpoorten. Ze hebben affiches klaargemaakt en brieven gestuurd naar de ouders. 

 

Er wordt gevraagd aan de leden van de nieuwe KGR welke thema’s, vragen en voorstellen ze 

belangrijk vinden en welke voorstellen ze tijdens de volgende KGR willen bespreken. 

 

- Tijs denkt dat er meer vuilnisbakken gezet moeten worden in de buurt van de school Het Nest en in 

het bos achter de school. Sus vindt het zwerfvuil in het bos ook een groot probleem. Hij denkt dat ze 

meer vuilnisbakken kunnen zetten in het bos. Siebe stelt voor om wekelijks acties met vrijwilligers te 

organiseren om het zwerfvuil op te ruimen. Marie Lynn stelt voor om de opruiming leuker te maken 

met een spel van opdrachten. Tijs denkt een wedstrijd tussen de scholen te organiseren om de 

opruiming interessant te maken. Wout stelt voor dat de leden van de KGR in eerste instantie 

vrijwilligers worden. William vindt het belangrijk dat de opruiming niet altijd op dezelfde plaats 

gebeurt maar dat elke groep een andere plaats kan opruimen. 

 

- Tijs denkt dat de gemeente meer speeltuinen moet vestigen. Er moeten meer groene gebieden, 

cafés en restaurants geopend worden in plaats van appartementen. Senne stelt voor dat er ook meer 

speelstraten kunnen gemaakt worden. Als de kinderen ver van de speeltuinen wonen kunnen ze ten 

minste op de straat spelen. 

 

- Wout vindt het ook een probleem dat de auto’s de regels van de fietsstraat niet volgen. 

 

- Sus stelt voor dat ze ook een actie moeten organiseren voor de arme kinderen. 

 

De voorzitter stelt voor dat ze tijdens de volgende KGR de opruiming wedstrijd tussen de scholen 

uitwerken. 

 

4.2. Evaluatie Kinderfuif 

De voorzitter vraagt de meningen en gedachten over de Kinderfuif die plaatsgevonden heeft in het 

begin van oktober 2018. 

 

Tijs vond de zaal te klein. De kinderen moesten buiten spelen. Volgens Ella was het ook te warm 

binnen. Ze stelt voor dat ze de volgende keer ook buitenactiviteiten kunnen organiseren. William 

denkt dat de zaal inderdaad te klein was maar dat de fuif zelf wel leuk was. Hij vond het leuk dat ze 

hun eigen liedjes konden kiezen. De voorzitter stelt voor dat de KGR het thema van de volgende fuif 

kiest. 

 

 



 
5. Praktische afspraken 

De voorzitter stelt de andere locaties voor waar de volgende KGR eventueel kunnen plaatsvinden en 

dat er vier KGR zullen plaatsvinden tijdens het leerjaar 2018-2019. Siebe en Tijs stellen de Meander 

als locatie voor. William wil graag de KGR in het gemeentehuis doen.  

De datum van de volgende KGR wordt ook besproken. Het bleek dat maandag niet geschikt is voor de 

meeste leden. Tussen 16u45 en 18u00 is wel een goed moment voor iedereen om aanwezig te zijn. 


