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Aanwezig:  Tim Van Doorslaer, Jules Claeys, Loes Valera Calle, Mabel Hendrickx, Daan 
Cauwenberghs, Oskar Wagendorp, Briek Vaesen, Kobe Kennes; leden van de 
Kindergemeenteraad 

 Mathias Van Hove, Stien Tallon, Mats Peeraer, Vic Van de Velde, Stien Vermaelen, 
Alexander Smeyers; nieuw aantredende leden van de Kindergemeenteraad 

 Nele Demuynck; schepen van Jeugd 

 Bart De Vos; voorzitter 

 Karen Pardon; secretaris 

 

1. Verwelkoming en kennismakingsrondje 
 
Voorzitter Bart De Vos verwelkomt de leden van de KGR. Er wordt overgegaan tot een korte 
kennismakingsronde, zodat de kandidaat-leden weten met wie ze (digitaal) rond de tafel zitten.  
 
2. Eedaflegging 
 
De nieuwe leden van de KGR leggen de eed af. Ze verklaren lid te zijn van de Kindergemeenteraad 
van Rotselaar en hun best te doen voor alle kinderen in de gemeente.  
 
Normaal gesproken vindt nu ook de verkiezing van de Kinderburgemeester plaats, maar de voorzitter 
doet dit liever live. De verkiezing wordt uitgesteld naar de volgende vergadering en er volgt een 
warme oproep om na te denken of de leden Kinderburgemeester willen zijn en vooral ook waarom.  
 
3. Corona en kinderen: hoe hebben zij de voorbije periode beleefd?  
 
Matthias vond vooral het werken voor school moeilijk, maar was blij dat zijn mama als leerkracht kon 
helpen. Gelukkig werden de hobby’s maar eventjes uitgesteld en nadien hernomen.  
 
De voorzitter vraagt hoe het naar school gaan verliep. Voor Mats was het in het begin niet moeilijk, 
maar na een aantal weken zou hij toch liever op school geweest zijn. Na een tijdje lockdown 
verlangde hij toch wat naar zijn vrienden en iets om te doen.  
Enkele kinderen moesten een tijdje in quarantaine, wat ze wel jammer vonden omdat ze daardoor 
dingen moesten missen.  
 
Alexander vond het eerst wel meevallen, maar nadien waren er strengere maatregelen en ook meer 
huiswerk. Online werken was niet altijd makkelijk, ook omdat de computer en het internet niet altijd 
even goed werken. Vooral online werken en geen vrienden zien was moeilijker.  
 
De voorzitter vraagt of de kinderen contact gehouden hebben met hun vrienden. Dit was door 
chatgroepjes, afspreken op afstand. Soms kwamen de kinderen hun vrienden eens toevallig tegen, 
maar vaak moesten ze toch thuis zelf een invulling zien te vinden van hun dag.  
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Bij enkele kinderen waren er groepen van de klas waarin ze chatten of Skypten. Toch bleef het gemis 
van de vrienden groot zolang de kinderen niet fysiek naar school konden gaan.  
 
4. Klimaat 
 
Het thema klimaat is nog steeds actueel en ook de gemeente wil hiervoor graag de nodige 
inspanningen doen. De voorzitter toont het kaartje van het Klimaatactieplan, dat bij iedere inwoner 
in de bus viel. De gemeente roept hiermee op om alle ideeën over het klimaat te delen.  
 
Binnen de Kindergemeenteraad lanceren we de oproep van schepen Piet De Bruyn om ook de ideeën 
van kinderen over het klimaat te kennen. Daarom de vraag om hierover al eens na te denken met 
vrienden, in de klas,...  
 
Er is het voorstel om een workshop te doen in de Week van het Klimaat, eind november. Deze 
workshop zou nog leuker en nuttiger kunnen zijn als deze een beetje wordt voorbereid in de klas 
zodat de leden van de Kindergemeenteraad allerlei leuke ideeën kunnen meebrengen. De cruciale 
vraag: hoe kunnen wij het klimaat beter maken? Deze vraag zal ook bezorgd worden aan de 
leerkrachten. De leden zijn het eens met dit voorstel.  
 
De leden die niet in de gemeente wonen, vragen zich af hoe ze dit best aanpakken. Als het zou 
kunnen in de klas, graag! Anders mag het thema zeker ook besproken worden met vrienden uit 
Rotselaar.  
 
5. Nieuwe projecten jeugd (o.a. skatepark) 
 
Schepen Nele Demuynck vertelt over het project van vorig jaar, de speelpleintjes in de Rigessel. De 
leden van de Kindergemeenteraad en alle kinderen en inwoners van de gemeente mochten hiervoor 
hun ideeën geven. Dit verliep (onder meer) door middel van een participatietraject. Meer informatie 
daarover is hier te vinden: https://maakjebuurtmee.rotselaar.be/nl-BE/projects/geef-jullie-ideeen-
voor-onze-speelpleintjes. Op basis van de voorstellen zijn de speelpleintjes aangelegd en inmiddels 
ook geopend.  
 
Daan was al ter plaatse en is heel blij met de klimmuur. Bij het ingesloten terreintje staat er wat 
minder, maar schepen Nele Demuynck legt uit dat die terreintjes heel dicht bij de tuinen van anderen 
liggen en dat dit soms wel eens voor overlast zorgde voor de buren. Zij zagen er graag iets voor de 
kleinere kindjes, dus daar staat nu een oerwoudschommel en een petanquebaan voor de bewoners 
zelf. Bij het grote terrein woont er niemand vlak tegen, dus daar kon wat meer mee gedaan worden.  
 
Een nieuwtje: langs een kant zal de straat afgesloten worden aan het open speelterrein. Ondertussen 
is dit reeds gebeurd en kan er aan de kant van het woonzorgcentrum De Lelie op straat geskatet of 
gefietst worden. Ook hinkelparcours kunnen hier getekend worden. 
 
Een nieuw project dat nu opgestart wordt, is het skatepark aan de voetbalterreinen aan Sportoase. 
Dit is zowel een skatepark voor beginnende als voor gevorderde skaters, waar je zowel kan leren 
skaten als nog beter kan leren skaten. Schepen Nele Demuynck toont de plannen. Er komt onder 
andere een bank waar je ook op kan skaten, railtjes, extra vuilbakken,... Dit plan is uitgewerkt samen 
met de skaters die er vaak zitten en normaal gezien zal het project afgerond zijn tegen volgend jaar.  

https://maakjebuurtmee.rotselaar.be/nl-BE/projects/geef-jullie-ideeen-voor-onze-speelpleintjes
https://maakjebuurtmee.rotselaar.be/nl-BE/projects/geef-jullie-ideeen-voor-onze-speelpleintjes
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6. Naamgeving speelterreinen 

 
Den Ateljee in Wezemaal stelt mensen met een handicap tewerk en aan hen werd gevraagd om 
leuke naamplaatjes voor de speelterreinen te ontwerpen.  
 

 
 
In de uitnodiging ontvingen de leden al de kaart en lijst met speelterreinen in Rotselaar en foto’s 
ervan. Schepen Nele Demuynck doet een warme oproep om deze tijdens de vakantie te gaan 
ontdekken.  
 
Nele vraagt of de leden van de Kindergemeenteraad mee willen nadenken over nieuwe namen voor 
de speelterreinen. Eventueel kunnen er andere spelende kinderen op het speelterrein worden 
aangesproken, misschien hebben ouders ideeën, is er een link met wat er vroeger in de buurt van het 
pleintje te zien of te vinden was,...  
 
De speelbossen hebben al een naam, net zoals de Rigessel. Voor alle andere terreinen wordt er nog 
gezocht naar een naam.  
 
Alexander vond het Schatteneiland al een leuke naam, en ook de Wachttoren voor Middelberghof. 
Bij de Meander dacht hij aan de Para’s, omdat er daar een kabelbaan is.  
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Bij de Sint-Annastraat dacht hij aan de Piramides en bij de Wijngaard de Boerderij omdat er schapen 
in de buurt staan. Nele legt uit dat de speeltuin bij de Wijngaard gebaseerd is op hoe mensen vroeger 
leefden, volgens de archeologen.  
 
Voorzitter Bart roept om de namen alvast vooraf door te sturen, zodat de uiteindelijke keuze kan 
worden gemaakt op de volgende Kindergemeenteraad. Voorstel van deadline is 19 november.  
 
7. Varia 
 
Tijdens het laatste punt is er ruimte voor vragen, ideeën en opmerkingen.  
 
Alexander merkt op dat er op het Max Havelaarplein al een schommel is, maar dat het leuk zou zijn 
als daar nog extra dingen zouden komen. Schepen Nele Demuynck legt uit dat er sinds kort een team 
Speelterreinen is. Samen maken zij keuzes over wat er met de speelterreinen gebeurt. Net zoals je 
dat met zakgeld moet doen, moeten er ook met het geld van de gemeente keuzes gemaakt worden. 
Nu de Rigessel vernieuwd is, gaan we een ander speelterrein aanpakken. Het volgende is het 
speelterrein aan de Middelberg. Dit is al een heel verouderd. De eerste bevraging bij de 
buurtkinderen en buurtbewoners is reeds gebeurd. Het Max Havelaarplein is nog vrij goed in orde, 
dus suggesties zijn altijd welkom, maar er kan nog niet worden beloofd dat er iets aan kan gebeuren. 
Er werd eerst voor gekozen om terreintjes te maken in buurten waar nog helemaal niets was, zodat 
iedereen iets in zijn eigen buurt heeft waar hij of zij zelf naartoe kan met de fiets.  
 
Jules merkt op dat er in de buurt van de Demer vaak veel mensen wandelen met hun honden los en 
vraagt of er hiervoor geen bordje geplaatst kan worden om dit tegen te houden. Voorzitter Bart De 
Vos zegt dat hij dit kan voorleggen aan de burgemeester, maar schepen Nele Demuynck legt uit dat 
honden eigenlijk nooit mogen loslopen, dus dat de mensen daar sowieso de regels niet volgen als ze 
hun hond loslaten.  
 
Mats vertelt dat ook hij wel eens honden tegenkomt tijdens een rustige wandeling die hem soms 
zelfs bespringen. De opmerkingen zullen worden doorgegeven aan de collega’s van de 
communicatiedienst, zodat zij er een artikel over kunnen schrijven in het gemeentelijk infomagazine 
Trots om mensen hierop te wijzen.  
 
Er wordt opgemerkt dat het kruispunt met de Aarschotsesteenweg niet veilig is. Het goede nieuws is 
dat hiervoor concrete plannen zijn, het minder goede nieuws is dat dit wel nog eventjes kan duren 
voordat deze klaar zijn. Deze straat is een Vlaamse weg, dus de gemeente kan hier zelf geen werken 
uitvoeren.  
 
Briek merkt op dat er aan De Gevel heel vaak brommers doorrijden, hoewel dit een natuurgebied is. 
Schepen Nele Demuynck neemt dit op.  
Bij de bankjes aan het water ligt er heel veel afval. Dit zal worden doorgegeven aan Natuurpunt, die 
hier het onderhoud doen.  
 
Daan vraagt zich af waarom er maar 1 ticketautomaat is aan het station in Wezemaal. Nele legt kort 
de plannen van de stationsomgeving in Wezemaal uit, waardoor het er een heel stuk veiliger zal 
worden en misschien komt er dan ook een extra ticketautomaat wanneer het project afgewerkt is.  
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Mats vindt de fietsstraten heel handig, zeker in de Grotestraat in Werchter, waar de straat maar 1 
auto breed is. Voorzitter Bart geeft aan dat in de fietsstraten al sensibiliseringsborden staan en dat 
als dit niet helpt, er gecontroleerd zal moeten worden. Nele polst of Mats het moeilijk vindt om te 
blijven rijden als er een auto achter hem rijdt. Mats vindt het vooral vervelend als auto’s hem toch 
proberen voorbij te steken, hoewel er te weinig plaats is daarvoor. De straat is wel een stukje 
rustiger geworden sinds het een fietsstraat is, omdat mensen wel een omweg nemen om niet achter 
de fietser te moeten blijven.  
Stien vindt het goed dat de borden die de snelheid meten er staan.  
 
Briek vraagt zich af waarom de draden om snelheid te meten in de Astridstraat zijn weggehaald. 
Schepen Nele legt uit dat deze draden niet de snelheid meten, maar de auto’s tellen. Op die manier 
wordt sluipverkeer gemeten en wordt er gekeken of er veel auto’s passeren die daar misschien niet 
hoeven te zijn.  
Briek hoorde ook over camera’s aan huizen. Dit is een manier om het verkeer te meten, snelheid te 
meten,... om zo meer informatie te kunnen verzamelen over het verkeer.  
 
Ook Daan vindt dat mensen te snel rijden in zijn (nochtans doodlopende) staat. Nele stelt voor om 
eventueel eens briefjes in de bus van de buren te stoppen om hen te herinneren aan de spelende 
kinderen in de straat.  
 
Oskar vraag zich af waarom de communicatie over de Kindergemeenteraad last-minute verloopt. De 
voorzitter legt uit dat we liever fysiek wilden afspreken en dat hiervoor alles was geregeld op 
verdieping 2 van de Mena, maar dat we hebben gezocht naar een manier om het toch digitaal te 
kunnen laten doorgaan, nog tot op het laatste moment zodat iedereen kon meedoen en we ook 
iedereen konden zien. Tijdens de coronaperiode viel de Kindergemeenteraad en de communicatie 
naar de leden wat stil, net omdat we niet wisten of en hoe we alles konden organiseren. Nu hebben 
we deze manier gevonden, en kunnen we in de toekomst beter met de leden communiceren.  
 
Er wordt een kleine rondvraag gedaan wanneer de Kindergemeenteraad best kan doorgaan. Hieruit 
blijkt dat donderdag nog steeds een goede dag is voor de vergadering.  
 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en roept op om zeker met elkaar in contact te 
blijven in deze bijzondere tijden.  
 


