
 
KINDERGEMEENTERAAD 28 FEBRUARI 2019 

Aanwezig:  Bart De Vos, voorzitter 

William Férir, Tijs Hoebrechts, Ella Kerrels (vanaf punt 3), Marie-Lynn 

Spelmans, Sander Symons, Sus Van Langendonck, Wout Veuchelen (vanaf 

punt 3), Jozefin Elsen (vanaf punt 3), Marie Coninx, Jonas De Souter, leden 

van kindergemeenteraad 

Pelin Yuzbasioglu, secretaris wnd. 

 

Verontschuldigd: Siebe Pen, Nick Saels 

 

 

De kindergemeenteraad (KGR) gaat om 16:45 door in de Theo Humbletzaal (2de verdieping) van het 

Administratief Centrum Rotselaar. 

 

De nieuwe voorzitter verwelkomt iedereen en stelt zich voor. De leden van de kindergemeenteraad 

stellen zich ook voor en ze vertellen kort over hun motivatie om in de kindergemeenteraad deel te 

nemen. In het algemeen willen de leden Rotselaar beter en leuker maken voor iedereen. Ze vinden 

het leuk om hun ideeën te spreken in een platform en de ideeën te realiseren. 

 

De voorzitter geeft er een korte samenvatting van de agenda van de vergadering: 

 

0. Kennismakingsrondje & eedaflegging 
1. Goedkeuring verslag 22 oktober 2018 
2. Advies voor het nieuwe beleid 
3. Opruiming wedstrijd tussen de scholen 
4. Thema Kinderfuif 
5. Varia 
 

Marie Coninx legt officieel de eed af: 

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

kinderen van Rotselaar.” 

 

1. Goedkeuring verslag van 22 oktober 2018 

 

De kindergemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 22 oktober 2018 goed. 

 

2. Advies voor het nieuwe beleid 

 

De voorzitter vraagt advies voor het nieuwe beleid van de gemeente Rotselaar. De leden geven 

adviezen om dit beleid beter te maken en ze geven ook hun verwachtingen van het beleid: 

 

- Fietsstraten: Thijs en Jonas verwachten van het nieuwe beleid om aandacht te geven aan de 

veiligheid op de fietsstraten. Ze stellen voor dat de inwoners moeten begeleid worden om de regels 

beter te volgen. 

 



 
- Gratis lessen, paaseieren verstoppen  en rolschaatspiste: Er wordt van het nieuwe beleid ook 

verwacht dat de activiteiten voor kinderen gesteund worden. Marie-Lynn vraagt of er een 

rolschaatspiste kan georganiseerd worden in de Meander. 

 

Voorzitter verwittigt de leden dat er in bepaalde plaatsen in Wezemaal (bvb. naast de pastorie) 

paaseitjes jaarlijks verstopt worden door de gemeente. 

 

- Speeltuinen en groener Rotselaar: De leden adviseren dat Rotselaar meer groene gebieden kan 

hebben zoals bossen en speeltuinen. De gemeente moet de huidige groene gebieden goed 

bijhouden. 

 

3. Opruiming wedstrijd tussen de scholen 

De voorzitter vraag aan de leden hoe ze de opruim actie interessant kunnen maken voor de scholen 

en hoe ze deze actie moeten aanpakken. 

 

De sommige ideeën van de leden zijn zoals volgende: 

 Iets speciaals verstoppen binnen het afval 

 Op het einde van de wedstrijd een trofee/cadeau geven aan de winnaar. 

 

De KGR beslist om de opruiming op woensdagnamiddag te doen omdat de kinderen geen les hebben 

op de woensdagnamiddag. Ze beslissen dat de kinderen met één groep per school zullen deelnemen 

aan de opruiming. De actie zal in het einde juni doorgaan vóór de afsluiting van de scholen. 

 

De voorzitter vraagt hoe ze de kinderen in de scholen kunnen informeren over de opruim actie. De 

leden beslissen om affiches op te hangen met een opvallend beeld en bericht om de kinderen wakker 

te maken over de vervuiling. Marie, Tijs, William worden vrijwilliger om de affiches op te maken. Na 

de opmaking van de affiches zullen de leden een affiche kiezen om in de scholen op te hangen. 

 

De voorzitter vraagt aan de leden welke ideeën ze hebben i.v.m. de manier om de winnaar te kiezen. 

De leden hebben verschillende ideeën zoals het gewicht wegen en het aantal stuk van afval tellen. Ze 

beslissen om aan elke school een trofee te geven. 

 

De voorzitter zal met de milieuambtenaar de verdere afhandelingen bespreken om alles in de 

volgende raad concreet te maken. 

 

4. Kinderfuif 

De voorzitter vraagt aan de leden om een datum voor de kinderfuif te kiezen. 

De leden vinden de zaal te klein. Daarom stellen ze voor om de fuif in de lente te organiseren zodat 

de kinderen ook buiten kunnen spelen.  

 

Voor het thema hebben de KGR leden verschillende ideeën zoals Tomorrowland, muziek van een 

bepaalde periode, snoepjes thema, sport thema, pyjamafuif… 

 

De voorzitter stelt voor om de jeugd dienst naar de volgende KGR uit te nodigen en om samen met 

de dienst de datum, plaats en het thema te kiezen.  



 
5. Varia 

De voorzitter vraagt of de leden nog anderen punten hebben om in de KGR te bespreken: 

 

- Sus heeft klachten over het eten in de kantine van de school. Hij vermoedt dat het buikpijn 

veroorzaakt. De voorzitter adviseert aan Sus om dit aan het schoolbestuur te melden. 

 

- Marie-Lynn vraagt of haar idee, rolschaatspiste al besproken werd en of er een beslissing over is. De 

voorzitter zal dit met de sport dienst bekijken. 

 

- De voorzitter stelt voor om een foto van de leden te maken indien er een toestemming gegeven 

worden door de leden en de ouders. Dit zal eventueel in de volgende KGR beslist worden. 

 

Het bleek dat donderavond geschikt is voor de meeste leden om aan de kindergemeenteraad deel te 

nemen. Tussen 17u00 en 18u00 is een goed moment voor iedereen om aanwezig te zijn. 

 

De voorzitter vraagt van de leden om het verslag te verspreiden met de andere studenten in hun 

scholen. 


