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1 Stellingen rond milieu 
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt met stellingen gewerkt. Via deze stellingen wordt enerzijds naar de 
mening van de kinderen gevraagd rond verschillende thema’s die met milieu te maken hebben. 
Anderzijds wordt op deze manier ook gepolst welke zaken al bij de kinderen bekend zijn en welke 
acties naar kinderen toe eventueel nog nodig of wenselijk zijn.  
 
Als ik naar een plaats moet in mijn stad, neem ik vaak mijn fiets of ga ik te voet.  
 
Over het algemeen is de Kindergemeenteraad er van overtuigd dat de fiets gezonder is, beter voor 
het milieu. De kinderen vinden het ook wel leuk om te fietsen. Vrij veel kinderen gaan in het 
weekend ook eens fietsen – bij mooi weer.  
 
Toch worden vrij veel kinderen met de auto gebracht wanneer ze ergens naartoe gaan. Zeer vaak 
komt dit omdat de afstand te groot is om met de fiets te doen. Vaak mogen de kinderen niet met de 
fiets gaan omdat er gevaarlijke punten moeten genomen worden. Wanneer de kinderen dicht bij de 
school wonen en de weg naar school een veilige weg is, gaan ze meestal wel met de fiets.  
 
Carpooling wordt niet gebruikt. Nochtans gaven bepaalde kinderen – die met de auto naar school 
worden gebracht – dat er in hun straat nog kinderen zijn die naar dezelfde school moeten.  
 
Buiten spelen in de natuur vind ik leuker dan thuis televisie kijken of spelletjes spelen op de 
(spel)computer.  
 
Buitenspelen is beter en leuker. Er wordt vooral buiten gespeeld als het mooi weer is. De kinderen 
spelen vooral buiten in hun eigen tuin. Een 6-tal kinderen mag ook op straat spelen. Dit gaat dan 
vooral om kinderen die in een rustige straat wonen. De kinderen spelen meestal buiten samen met 
broers, zussen of vrienden. Ook tijdens de winter wordt er buiten gespeeld, maar dan vooral als het 
gesneeuwd heeft.  
 
Ik drink thuis kraantjeswater 
 
Een aantal kindergemeenteraadsleden drinkt thuis kraantjeswater. Opvallend is dat zeer veel 
kinderen frisdrank en water hebben thuis in plastic flessen. Zeer weinig kinderen drinken frisdrank 
uit glazen flessen.  
Op kamp met de jeugdbeweging wordt er altijd kraantjeswater gedronken. De kinderen die in een 
jeugdbeweging zitten, geven aan dat dit niet erg is en dat ze daar niets van merken.  
 
Harelbeke moet ‘donderdag Veggiedag’ invoeren.  
 
Van de aanwezige Kindergemeenteraadsleden eten een aantal kinderen soms vegetarisch. De 
kinderen die nooit vegetarisch eten, geven aan dat ze het niet erg zouden vinden om niet elke dag 
vlees te eten.  
 
Ik koop bij de start van het nieuwe schooljaar altijd een nieuwe boekentas, pennenzak of 
schrijfgerief.  
 
Ongeveer de helft van de kinderen koopt om de 2 à 3 jaar een nieuwe boekentas. Een vierde koopt 
pas een nieuwe als hun boekentas versleten is. De overige kinderen heeft al 6 jaar dezelfde 
boekentas of gebruikt de boekentas van hun oudere broer of zus.  
 
De kinderen krijgen schrijfgerief op school. Daarnaast koopt iedereen nog zelf extra schrijfgerief. 
(vooral verschillende kleuren… )  
 



Gebruikte spullen worden door de kindergemeenteraadsleden nog niet onmiddellijk weggesmeten. 
Ze geven aan dat gebruikte spullen nog kunnen verkocht worden op de rommelmarkt, naar de 
kringloopwinkel kunnen gebracht worden, of doorgegeven aan broers, zussen, neven, nichten…  
 
2 Wat nemen we mee vanuit deze thema’s? 
 
De kindergemeenteraadsleden dachten na over concrete zaken rond milieu die kunnen 
meegenomen worden.  
 

 Veilig fietsverkeer: vaak gaan kinderen niet met de fiets naar school, omdat de wegen niet 
veilig zijn om (alleen) te fietsen.  

 In de scholen promoten om met de fiets naar school te gaan. Er worden al acties gedaan, 
maar deze zijn maar een beperkte periode en zouden nog uitgebreider mogen.  

 Schoolroutekaart is bij velen niet bekend. Als dit beter bekend zou zijn, zou dit misschien 
meer gebruikt worden.  

 Fietspoolen: afspreken om samen met de fiets naar school te gaan, eventueel onder 
begeleiding van een volwassene. Dit is veiliger en ook veel leuker om samen te fietsen.  

 Zwerfvuil: nu en dan komen de kinderen veel zwerfvuil tegen. (bvb. Veel zwerfvuil op het 
speelplein in Bavikhove) Sluikstorten zou meer beboet moeten worden. De kinderen 
kwamen te weten dat er een gratis telefoonnummer bestaat (0800 / 21202) waar ze 
plaatsen met zwerfvuil kunnen melden.  

 
3 Bevraging op school 
 
De kindergemeenteraadsleden kregen een korte vragenlijst mee om in de klas te bespreken rond 
het thema milieu.  
 
Waarvoor hebben we op school energie nodig? 
 

 Digitaal bord  
 Verlichting  
 Computer 
 Projector 
 Vaatwas 
 Microgolfoven 
 Radio 
 Koelkast 
 Verwarming 
 Vervoer bij uitstappen 
 Telefoon 
 Televisie in de opvang 
 Opladers (GSM, fototoestel…) 
 Klok 
 Schoolbel 
 Toiletten 
 Internet 
 Warm water (boiler) 
 … 

 
Wat doen we nu op school om minder energie te verbruiken? 
 

 Dikke truiendag 
 Leerlingen aanraden om met de fiets of te voet naar school te komen 
 Lichten uitdoen als het niet nodig is 
 Deuren dichthouden (deurpompen plaatsen) 
 Letten op waterverbruik (bvb. Deelname ‘walk for water’ door 5de leerjaar VBS Sint Rita) 
 Verwarming graadje lager zetten 
 Ramen dicht doen als de verwarming aanligt.  
 Computers, digitaal bord… afleggen als het niet gebruikt wordt.  
 Nieuwe ramen met dubbel glas.  
 Tijdens vakantieperiodes of in het weekend de verwarming volledig uitzetten.  
 Isolatie.  
 … 

 
Wat zouden we nog meer kunnen doen om minder energie te verbruiken?  
 

 Soms blijven de computers nog aanliggen: uitzetten!  
 Nog meer letten op de zaken hierboven: soms vergeten we het eens… 
 Het openbaar vervoer of de fiets gebruiken voor uitstappen.  
 Verwarming lager zetten.  
 Meer met de fiets naar school komen.  



 Zonnepanelen plaatsen op het dak.  
 Ramen vervangen door ramen met dubbel glas.  
 Lichten in de gang uitleggen.  
 Led-lampen gebruiken.  

 
Hoe zullen jouw kinderen naar school gaan als ze 12 jaar zijn?  
 

 Met de fiets, tenzij het ver is.  
 Te voet als het kan. (als het regent: een paraplu gebruiken) 
 Een beetje hetzelfde als nu.  
 Elektrische fiets.  
 Met de fiets, te voet, met de auto of met de bus.  
 Misschien heeft iedereen dan op 12-jarige leeftijd een rijbewijs en kunnen onze kinderen 

met de brommer naar school?  
 Te voet of met de fiets, gocart, step of rolschaatsen.  

 
Hoe zal onze stad er uit zien in 2030?  
 

 Veel zwerfvuil, veel vervuiling.  
 Veel meer auto’s, er zijn geen bussen meer omdat er te weinig mensen gebruik van maken.  
 Maar als we er op letten kan Harelbeke heel mooi worden, met minder afval.  
 Groter dan nu 
 Misschien zal de wereld vergaan?  
 Alle stukken natuur zullen weg zijn, volgebouwd.  
 Meer fabrieken, waardoor er nog meer vervuiling is.  
 Het ijs op de Noordpool zal smelten, doordat we te veel energie verbruiken: 

overstromingen!  
 Nieuwe uitvindingen die slecht zijn voor de natuur.  
 De stad zal in een magnetisch veld liggen, heeft een grote cinema en een zwembad en er is 

veel groen.  
 Hopelijk groener!  
 Er zal in 2030 zeker nog meer energie verbruikt worden. Iedereen heeft tegen dan een i-

phone, i-pad… en het onderwijs zal daar ook op inpikken, dus de energierekening zal nog 
hoger zijn!  

 Met robotten. Geen trappen meer, maar glijbanen.  
 Auto’s op water, elektriciteit, gras…? 

 
4 Activiteit Kindergemeenteraad 
 
Tijdens de vorige vergadering geven de kindergemeenteraadsleden verschillende ideeën om de 
Kindergemeenteraad bekender te maken. Zoals afgesproken hebben we de ideeën gebundeld en de 
haalbaarheid van elk idee bekeken. Er blijven nog twee ideeën over:  

 Talentenshow:  
o Vrij podium 
o Maximum aantal deelnemers 
o Vooraf inschrijven 

 Kinderfuif:  
o Een fuif met een echt DJ 
o De Kindergemeenteraad kan vooraf verzoeknummers doorsturen.  
o Ouders worden niet toegelaten in de fuifzaal. Er is een aparte ouderopvang in de 

kleine zaal voorzien.  
Beide ideeën worden besproken. De Kindergemeenteraad kiest voor een Kinderfuif. Deze zal 
doorgaan op vrijdag 28 juni, van 18u30 tot 21u in jeugdcentrum TSAS en is toegankelijk voor de 
kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Drank en chips kosten € 0,50. De inkom is gratis.  
 
De Kindergemeenteraadsleden helpen – net als op een echte fuif – achter de bar, aan de 
inkom/vestiaire, aan de drankkaarten-verkoop… De Jeugddienst zorgt voor flyers en affiches, zodat 
iedereen veel reclame kan maken.  
 
5 De Kindergemeenteraad gaat naar de Gemeenteraad… 
 
Op 27 mei gaat de Kindergemeenteraad met hun ideeën en opmerkingen van dit jaar naar de echte 
Gemeenteraad. Iedereen krijgt hierover nog een brief met concrete afspraken. Iedereen mag 
komen. Wel zeker laten weten of je meegaat of niet!  


