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Aanwezig:  Senne Vos, Sus Van Langendonck, Tijs Hoebrechts, Marie Coninx, Tim Van Doorslaer, 
Jules Claeys, Loes Valera Calle, Mabel Hendrickx, Daan Cauwenberghs, Oskar 
Wagendorp; leden van de kindergemeenteraad 

 Kobe Kennes, Briek Vaesen; kandidaat-leden van de kindergemeenteraad  

 Piet De Bruyn, Nele Demuynck; schepenen 

 Bart De Vos; voorzitter 

 Karen Pardon; secretaris 

 

1. Verwelkoming en kennismakingsrondje 

Voorzitter Bart De Vos verwelkomt de leden van de KGR en de twee kandidaat-leden van de KGR. Er 
wordt overgegaan tot een korte kennismakingsronde, zodat de kandidaat-leden weten met wie ze 
rond de tafel zitten. Ook de twee kandidaat-leden zelf stellen zich voor: Kobe Kennes gaat naar 
school in De Zonnewijzer in Wijgmaal en Briek Vaesen gaat naar Basisschool Hertog Karel in Wilsele-
Putkapel.  

2. Verkiezing bijkomend lid  

De voorzitter licht toe dat er nog een dertiende lid voor de KGR verkozen moet worden. Dit is een 
kind dat in onze gemeente woont, maar in een andere gemeente naar school gaat. Het is belangrijk 
om ook de mening te kennen van kinderen die hier niet naar school gaan, zodat alle groepen zo goed 
mogelijk vertegenwoordigd zijn.  

Er zijn drie kandidaturen officieel binnengekomen: Kobe Kennes, Briek Vaesen en Toon Vanraes.  

Een vierde kandidaat zou Jules Cauwenberghs zijn, die naar school gaat in de Damiaanschool, maar in 
Werchter woont. De voorzitter meldt dat er bekeken zal worden hoe het komt dat deze kandidatuur 
niet tot bij het secretariaat is geraakt en hoe we dit eventueel kunnen oplossen of rechtzetten.  

Wat betreft de andere drie kandidaturen, zijn er twee van de drie kandidaten opgedaagd. Er zijn nu 
twee opties: een verkiezing organiseren of de beide jongens laten deelnemen om nog beter te 
kunnen vertegenwoordigen wat er bij kinderen uit onze gemeenschap leeft. De huidige leden 
moesten natuurlijk sowieso verkozen worden, omdat zij hun klas vertegenwoordigen.  

Na een rondvraag blijkt dat iedereen akkoord is om zowel Kobe als Briek welkom te heten in de KGR. 
Beiden leggen de eed af: ‘Ik beloof als lid van de KGR van de gemeente Rotselaar om mijn best te 
doen voor alle kinderen van  Rotselaar’. Applaus voor de beide nieuwe leden volgt.  

3. Invulling speelpleintjes Rigessel 

Een eerste thematisch agendapunt is de invulling van de twee speelpleintjes in de Rigessel. Kersvers 
schepen van jeugd Nele Demuynck legt de plannen voor de speelpleintjes aan de Rigessel uit.  

Er waren al wat speeltuigen op deze pleintjes, maar deze werden weggehaald omdat ze niet meer in 
goede staat waren. Door ze weg te halen, zijn we zeker dat niemand er zich pijn kan aan doen.  
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De pleintjes zullen opnieuw ingevuld worden en hiervoor wil de gemeente ook graag samen met de 
kinderen die er zullen spelen, beslissen wat er zal komen te staan. We werken hiervoor met jokers, 
omdat het idee is dat elk kind zijn joker kan inzetten om mee te bepalen hoe de speelpleintjes 
ingevuld zullen worden. De jokerkaarten zullen half januari verdeeld worden via de scholen in 
Wezemaal en via de jeugdbewegingen en kunnen ook via die weg opnieuw worden ingediend. Ook 
de buurtbewoners ontvangen een kaart in de bus, die ze kunnen indienen bij de jeugddienst.  

Schepen Nele Demuynck toont voorbeelden van de jokers en geeft iedereen alvast een exemplaar 
van elk mee. Op de achterkant van de kaarten kan iedereen zijn of  haar ideeën schrijven, tekenen, 
knippen en plakken,… Er zijn twee verschillende versies, eentje voor het ingesloten pleintje en eentje 
voor het open pleintje. Als je liever een joker invult voor het andere pleintje, moet je je joker ruilen 
of een extra joker ophalen bij de jeugddienst.  

Van zodra de kaarten opnieuw allemaal binnen zijn, wordt er een voorstel gekozen waarmee zoveel 
mogelijk mensen akkoord zijn. Het plan is om de pleintjes dan tegen de zomer te realiseren, 
afhankelijk van of de speeltuigen beschikbaar zijn, hoe snel ze geleverd kunnen worden,…  

De voorzitter stelt de vraag aan de KGR wat zij graag met de pleintjes, die nu rechthoekige 
grasvelden zijn, zouden zien gebeuren.  

Er wordt geopperd om de goaltjes die er nu staan weg te halen als er speeltuigen zouden komen, 
zodat het voelbalplein niet door het speelterrein loopt. Schepen Nele Demuynck licht toe dat we 
bijvoorbeeld ook voor een sportpleintje en een speelpleintje zouden kunnen gaan, iets waarmee 
meerdere KGR-leden het eens zijn, zodat ieder zijn eigen ruimte heeft. Voor het sportveld wordt 
voorgesteld om hoge hekken te voorzien, zodat de bal niet iedere keer op straat belandt. Andere 
ideeën zijn een parcours, pannaveld (vergelijkbaar met de ‘kooi’ aan de Sportoase) en kabelbaan. 

Schepen Nele Demuynck geeft mee dat de bevraging bij kinderen van verschillende leeftijden zal 
gebeuren, zowel in de lagere scholen als via de jeugdbewegingen. De leden van de KGR 
vertegenwoordigen dus ook niet alleen hun eigen leeftijdscategorie, maar eigenlijk hun hele school, 
los van leeftijd. De pleintjes moeten geschikt zijn voor alle leeftijden, ook voor jongeren die lid zijn 
van de jeugdbewegingen en geregeld de pleintjes bezoeken.  

De voorzitter vraagt de leden om deze vraag ook mee te nemen naar de leerlingenraad en deze voor 
de krokusvakantie te bespreken. De leden van de KGR die niet in Rotselaar naar school gaan, wordt 
gevraagd om ze te bespreken met hun vrienden in de sportclubs,…  

De voorzitter polst ook of er opmerkingen zijn over de huidige speelbossen. Een lid geeft aan dat er 
in de speelbossen momenteel niet altijd veel staat. Schepen Nele Demuynck zegt dat de gemeente 
geld voorziet voor verschillende dingen zoals wegen, fietspaden en dat er op die manier ook geld 
voorzien is door de gemeenteraad om de toestellen in speelbossen op regelmatige basis te 
vernieuwen. Zo werd er in het Waterdraakje gekozen voor hout omdat dit opgaat in de natuur en zo 
beter in de omgeving past. Een nadeel aan hout is dat het wat sneller verslijt dan metaal, maar in een 
natuur omgeving mag niet zomaar metaal geplaatst worden.  

Een lid oppert dat investeringen in speelbossen niet duur hoeven te zijn. In speelbossen waar minder 
vaak kinderen komen spelen, is het dan beter iets kleins te voorzien, zoals een blotevoetenpad, zodat 
er toch nog iets leuks te beleven valt met weinig geld.  
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Schepen Piet De Bruyn geeft mee dat het geboortebos in de omgeving van het Waterdraakje zal 
worden uitgebreid in april. De voorzitter licht nog even kort toe wat het geboortebos inhoudt: 
inwoners van de gemeente mogen er als kleuter samen met hun ouders een boom planten, zodat ze 
al deze aspecten van de natuur leren kennen. 

4. Gezonde gemeente – Rotselaar rookvrij 

Tijdens de vorige KGR was iedereen ermee akkoord dat ‘de Plas’ van Rotselaar rookvrij moet worden. 
Dit zal binnenkort ook gebeuren, maar hoe zullen we dit duidelijk maken aan bezoekers?  

Enkele ideeën zijn posters, een bord met verbodsteken aan iedere toegang (dus ook bij het 
wandelpad rond de Plas) en de boodschap laten duidelijk maken door de jobstudenten aan de kassa. 
Wanneer we gaan voor een bord of affiche, vinden de leden van de KGR wel dat dit niet te saai en 
liefst wat origineel moet zijn. Zo denken ze aan een strip, een gedichtje of tekeningen van kinderen 
uit de Rotselaarse scholen.  

Schepen Piet De Bruyn vraagt aan de raadsleden of er nog ergens een plaats moet zijn in de buurt 
van de Plas waar wel gerookt mag worden. De raadsleden zijn het er over eens dat als er een 
rookzone komt, deze zo ver mogelijk van de Plas zelf, en dus de plaats waar het vaakst kinderen 
aanwezig zijn, moet liggen. Ze stellen voor om een rookzone te maken aan de parking, want als de 
rookzone binnen het domein van de Plas zelf wordt gemaakt, gaat de rook ook nog altijd naar opzij 
door de wind en komt deze zo toch bij de kinderen terecht. Het belang van genoeg asbakken in deze 
rookzone wordt benadrukt.  

De schepen stelt hardop de vraag wat we moeten ondernemen als mensen toch nog roken op een 
plaats waar dit niet mag. Hoe streng moet er dan worden opgetreden? De meningen hierover zijn 
verdeeld. De raadsleden gaan liever voor de vriendelijke aanpak, waarbij er uitgelegd wordt waarom 
er niet mag gerookt worden. De vraag is of deze aanpak doeltreffend zal zijn. Er wordt nagedacht 
over een systeem met boetes, maar de meeste raadsleden maken zich hierbij ook de bedenking of 
dit bezoekers dan niet zal afschrikken. Er wordt nagedacht over een systeem waarbij je eerst een of 
meerdere waarschuwingen geeft, en nadien pas een boete. Dit systeem is dan weer niet zo 
eenvoudig bij te houden. Er is wel eensgezindheid over het feit dat we in ieder geval best zoveel 
mogelijk informeren en mensen uitleggen waarom roken echt niet gedoogd wordt.  

De voorzitter besluit met het meegeven van twee opdrachten aan de raadsleden. Er wordt gevraagd 
of ze in hun school willen voorstellen om: 

 Een ontwerp te bedenken voor een rookverbodsteken: laat je klasgenoten meedenken en 
kom naar de volgende KGR met 3 voorstellen per klas. De leden die niet naar school gaan in 
Rotselaar, kunnen de vraag voorleggen in hun buurt, sportclub,… 

 Een stripverhaal te maken rond dit thema  

Het logo van de gemeente en de KGR zullen via mail bezorgd worden samen met dit verslag, zodat 
deze logo’s eventueel gebruikt kunnen worden in deze opdrachten.  

De voorzitter haalt een tweede luik aan bij dit onderwerp: zijn er nog andere locaties waarvan de 
KGR vindt dat er niet meer gerookt mag worden?  

Er is eensgezindheid dat er aan sportvelden best rookvrije zones komen. Ook speeltuinen en wegen 
die kinderen vaak nemen naar school of hobby’s heeft de KGR liever rookvrij. Er wordt wel de 
bedenking gemaakt dat als elders in de buurt van een sportveld een rookzone wordt gemaakt, de  
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rokers misschien daar verzamelen en de rook zich wel nog steeds verspreidt (bijvoorbeeld bij een 
rookzone aan het skatepark bij Sportoase De Toren, waarbij de rook naar het voetbalveld zou kunnen 
gaan).  

Enkele leden opperen ook een rookverbod bij kerken en beschermde monumenten, zodat de 
aanwezigheid van rokers mogelijke bezoekers niet zou afschrikken.  

De voorzitter stelt de KGR de vraag wat ze het meest storend vinden, de peuken die achterblijven of 
het roken zelf? De meningen hierover zijn verdeeld. Sommige leden vinden de peuken het ergst, 
omdat deze slecht zijn voor de dieren en mogelijk brand kunnen veroorzaken. Andere leden vinden 
beide even erg, omdat ze allebei vervuilen. Nog een andere mening is dat peuken vooral erg zijn in 
de natuur, en dat roken vooral erg is waar veel mensen komen.  

De voorzitter vraagt of de leden aansturen op een algemeen rookverbod. Dit vinden de raadsleden 
niet overal nodig, maar het is wel belangrijk dat er minder gerookt wordt en dat er op minder 
plaatsen mag gerookt worden.  

5. Varia 

De leden van de KGR krijgen de kans om zelf punten naar voren te brengen.  

Vooral verkeer blijkt een belangrijk aandachtspunt. Zo maakt een klas zich zorgen over de staat van 
de fietspaden en willen ze graag meer snelheidscontroles, betere (en propere) spiegels aan 
kruispunten en vinden ze het in fietsstraten niet zo fijn dat een auto de hele tijd achter hen blijft 
rijden. Ook zouden ze het fijn vinden als de tweede fietsenstalling aan het station van Wezemaal 
overdekt zou worden. Er wordt ook aangehaald dat het rode licht aan de spoorweg vaak genegeerd 
wordt en dat auto’s vaak te dicht bij de slagbomen staan. Fietspaden zijn ook niet altijd sneeuw- en 
ijsvrij tijdens de winter, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Een andere opmerking is dat de 
lichten aan Danone heel kort groen zijn om als fietser de Stationsstraat te kruisen, auto’s van de 
Stationsstraat krijgen al terug groen nog voor je helemaal kan oversteken. Ook de geregelde file in de 
Langestraat wordt aangehaald. De voorzitter geeft mee dat hieraan gewerkt wordt, maar dat dit nog 
eventjes zal duren.  

Een andere bekommernis is zwerfvuil: er is een tekort aan vuilnisbakken op de Heikantberg.  

Enkele leden zijn ook bezorgd omdat ze wel eens mensen zien zwemmen in de Plas op momenten 
waarop het niet mag.  

De vergadering wordt afgesloten. Een nieuw overleg zal plaatsvinden ongeveer twee weken na de 
krokusvakantie. De datum hiervoor zal zo snel mogelijk worden meegedeeld.  

 


