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KINDERGEMEENTERAAD 24 oktober 2019 

Aanwezig:  Bart De Vos, voorzitter 

   Senne Vos 

   Siebe Pen 

Sus Van Langendonck 

Marie Coninx 

   Tim Van Doorslaer 

   Jules Claeys 

   Loes Valera Calle 

   Mabel Hendrickx 

   Daan Cauwenberghs 

   Oscar Wagendorp 

leden van kindergemeenteraad 

Anne Eulaerts, secretaris wnd. 

Verontschuldigd: Wout Veuchelen 

Tijs Hoebrechts 

 

De kindergemeenteraad (KGR) start om 16:30 in de Theo Humbletzaal (2de verdieping) van het Administratief 

Centrum Rotselaar en eindigt omstreeks 18u00. 

 

De voorzitter Bart De Vos verwelkomt iedereen en stelt zich voor. Hij geeft er een korte samenvatting van de 

agenda:  

1. Kennismakingsrondje 
2. Installatie van de nieuw verkozen leden 
3. Verkiezing kinderburgemeester 
4. Goedkeuring vorig verslag  
5. Ideeënronde 
6. Vraag advies - Rookvrije gemeente  
7. Praktische afspraken 
8. Varia 

 

1. Kennismakingsrondje 
De leden van de kindergemeenteraad stellen zich voor en vertellen kort over hun motivatie waarom ze 
deelnemen aan de kindergemeenteraad. De kinderen wensen de gemeente Rotselaar leuker en 
aantrekkelijker te maken. Ze vinden het leerrijk om hun ideeën en meningen te delen met leeftijdsgenoten. 
Samen willen ze nadenken over moeilijke aangelegenheden om uiteindelijk als eindresultaat enkele mooie 
projecten te realiseren. 
 
De voorzitter vindt het enthousiasme van de leden zeer aangenaam. Een eigen mening hebben is heel 
belangrijk. Wel haalt hij aan dat bij het geven van je mening je altijd rekening moet houden met de belangen 
van iedereen. 
 

2. Installatie van de nieuw verkozen leden 
De nieuwe leden van deze raad leggen officieel de eed af. 
Dit zijn de leerlingen van het vijfde leerjaar: Jules, Abel, Tim, Oscar, Daan en Loes.  
Zij 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.” 

https://www.rotselaar.be/sites/default/files/20190228_verslag_kgr.pdf
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Applaus na de eedaflegging. 

 

De voorzitter meldt dat er nog één kandidaat gezocht moet worden. Hij vraagt suggesties aan de raad hoe 

deze oproep te organiseren. Uiteindelijk wordt er beslist om deze oproep te lanceren via de pers. De 

kandidatuur zal verspreid worden via kranten en via mondelinge overdracht in scholen en jeugdbewegingen. 

Voor deze oproep zal er op het einde van de vergadering een groepsfoto genomen worden van de 

kindergemeenteraad in aanwezigheid van de burgemeester Jelle Wouters. 

 

3. Verkiezing kinderburgemeester 
Bart De Vos legt aan de kinderraadsleden uit wat deze functie extra inhoudt. 

 Een kinderburgemeester kan opgeroepen worden om een vergadering van college of gemeenteraad 
bij te wonen. 

 Een kinderburgemeester mag openingen en plechtigheden bijwonen. 
De voorzitter zal steeds aanwezig zijn om bij te staan met raad. 
 
De kinderburgemeester kan enkel verkozen worden uit de aanwezige kandidaten. 
De volgende 7 kandidaten stellen zich voor: Tim, Jules, Sus, Marie, Loes, Daan en Oscar. 
Via geheime stemming wordt Marie Coninx als kinderburgemeester aangesteld.  
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.” 

 

Applaus na de eedaflegging. 

 
4. Goedkeuring vorig verslag 

De kindergemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 28 februari 2019 goed. 
 

5. Ideeënronde 
De voorzitter vraagt advies voor het nieuwe beleid van de gemeente Rotselaar. De leden geven adviezen om 

dit beleid te verbeteren. Hiernavolgende voorstellen zijn: 

 

Speeltuinen en een groener Rotselaar: De leden adviseren Rotselaar meer groene gebieden zoals bossen en 

speeltuinen. 

 Speelbos in Wezemaal is niet goed onderhouden. In het bos speeltuigen en een blotevoeten pad aanleggen. 

Dit zou het bos veel aantrekkelijker maken voor kinderen. 

 Vuilbakken aan de Plas en voetbalterreinen zijn steeds overvol. 

 Speeltuintje Middelberghof ligt er vuil en slordig bij. 

 

Aan de Plas te Rotselaar: 

 Een drijvend vlot of grote glijbaan installeren. 

 Spijtig dat er aan de Plas te Rotselaar niet meer met opblaasbaar speelgoed mag gespeeld worden. 

 De voorzitter meldt dat deze beslissing is genomen uit veiligheidsoverweging omdat de redders geen 

goed zicht hebben wanneer er te veel grote opblaasbaar speelgoed aanwezig is. 

 Een lid stel als oplossing voor dat er eventueel met een gekeurde vlag kan aangeduid worden 

wanneer er niet met opblaasbaar speelgoed mag gespeeld worden. Het aantal aanwezige 

zwemmers is een belangrijke factor. 

20190228_KGR%20verslag.pdf
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Na Rock Werchter een kinderfestival organiseren in samenspraak met Live Nation met als optreden  

bvb. Niels De Stadsbader of een andere muziekgroep.  

 De voorzitter geeft mee dat de gemeente geen inspraak heeft in de programmatie van Live Nation. 

 

Een fuif organiseren en hieraan het thema ‘afval en zwerfvuil opruimen’ koppelen. 

 De voorzitter zal dit opnemen met de dienst jeugd en milieu om dit verder uit te laten werken. 
 

Er is geen flitspaal aan de Langestraat waardoor het kruispunt onveilig is. 
 De politie behartigt zulke vragen. 

 
Op aanraden van de voorzitter besluit de raad dat er twee thema’s verder kunnen uitgewerkt worden. 

 Fuif met bijhorende opruimactie. 

 Speelbos verfraaien 
 

6. Vraag advies - Rookvrije gemeente  
 

De gemeente Rotselaar engageert zich om een rookvrije gemeente te worden. 
Volgend jaar is de gemeente van plan om het gebied rond de Plas rookvrij te maken. 
De schepen Piet De Bruyn, één van zijn bevoegdheden is gezondheid, vraagt aan de kindergemeenteraad: 
 
welke ideeën zij hierover hebben: 

 Volgens de leden mag dit verbod eveneens gelden voor de voetbalvelden, speeltuinen en speelbos. 

 Wel een rookzone behouden met voldoende asbakken, maar niet aan in- en uitgangen. Omdat op die 
plaatsen iedereen komt. 

 Zeker daar waar kinderen spelen en vertoeven een duidelijk rookverbod invoeren. 
hoe dit verbod kenbaar te maken? 

 Een verbodsteken met sensibilisering. 

 Op dit bord ook melden wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. 

 Duidelijk aanduiden waar wel gerookt mag worden. 

 Flyers opstellen en uitdelen in de scholen om de ouders op de hoogte te brengen. 

 Camera’s opstellen. 
 

Uiteindelijk komt de raad tot besluit dat twee thema’s verder kunnen uitgewerkt worden. 

 Speelbos en speeltuinen verfraaien.  

 Rookvrije zones voorzien en afval opruimen. 
Wel geeft één van de kindergemeenteraadsleden aan dat een kinderfuif ook wel belangrijk is en dit graag wenst 
te verwezenlijken. 

 
7. Praktische afspraken 

 

 Er zullen een viertal vergaderingen plaatsvinden. 

 Welke dag van de week mag de vergadering doorgaan? Meningen zijn verdeeld. 

 Het tijdstip zal plaatsvinden van 16u30 tot 18u. Dit is voor iedereen een goed moment. 

 De locatie is de Theo Humbletzaal in het gemeentehuis. Deze locatie is goed bereikbaar. 

 De nieuwe afspraak zal doorgaan begin december 2019. 
De voorzitter zal tijdige de volgende uitnodiging versturen. 
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8. Varia 
 
In het bureau van de burgemeester wordt er een groepsfoto samen met de burgemeester Jelle Wouters 
gemaakt. 
 
De voorzitter vraagt of de leden nog anderen punten hebben om in de KGR te bespreken. 

 De leden hebben nog een vraag voor de burgemeester. Waarom zijn de speeltuigen te Rigessel – Wezemaal 

weg? 

 Deze speeltuigen zijn weggenomen omdat deze na controle niet meer veilig bleken. 

Er komen zeker nieuwe speeltuigen. Maar hiervoor moet eerst budget vrij komen. Via het meerjarenplan 

is er om de 2 jaar budget voor het verfraaien van speeltuinen. De speeltuin aan de Plas heeft reeds 

nieuwe speeltuigen gekregen. Het speelplein te Rigessel komt zeker snel aan de buurt. 

  

De leden en voorzitter vinden het een zeer interessante vergadering. 
De kinderen gaan deze thema’s eveneens verder bespreken met klasgenoten en vrienden. 
 


