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Aanwezig:  
 
Maxime De Beuf, Matisse Laevens (SB Centrum), Bono Verfaillie, Lucas Deprez (SB Noord), Tim 
Sandra, Fran Spleers (VBS De Vleugel), Iris Deleersnijder, Matthias De Cuyper (VBS Bavikhove), 
Miel Taveirne (SB Zuid Kameleon), Jana Allaeys (VBS Sint Rita), Kato Suykerbuyk, Jens De Beuf (SB 
Zuid Stasegem), Charlotte Creupelandt (VBS Mariaschool), Marthe Sobry, Thomas Sobry (VBS 
Hulste), Lukas Noppe, Jari Desmedt (VBS Augustinus), Chelsey Degezelle, Zias Bastiaen (GO Ter 
Gavers), Jelle Lefever, Sean Vandoorne (VBS Heilig Hart) Nathalia Desmet en Robbe Bleuzé 
(Jeugddienst) 
 
Verontschuldigd:  
 
Laila Moumen (VBS Sint Rita), Lisa Christiaens (SB Zuid Stasegem), Jaëlle Verhulst (VBS 
Mariaschool) 
 
 
1 Kennismaking 
 
Aan de hand van een kort kennismakingsspel leren de Kindergemeenteraadsleden van de 
verschillende scholen elkaar kennen. De samenstelling van de Kindergemeenteraad is als volgt:  
 

VBS MARIASCHOOL 

Charlotte Creupelandt 
Jaëlle Verhulst 
 
SB NOORD 
Bono Verfaillie 
Lucas Deprez 
 
VBS HULSTE 
Marthe Sobry 
Thomas Sobry 
 
SB ZUID STASEGEM 
Kato Suykerbuyk 

Jens De Beuf  
Lisa Christiaens  
 
SB ZUID KAMELEON 
Miel Taveirne 
 
VBS DE VLEUGEL 

Tim Sandra 

Fran Spleers 
 
GO TER GAVERS 
Chelsey Degezelle 
Zias Bastiaen 
 
SB CENTRUM 

Maxime De Beuf 
Matisse Laevens 
 
VBS HEILIG HART 
Jelle Lefever 
Sean Vandoorne 
 
VBS BAVIKHOVE 
Iris Deleersnijder 
Matthias De Cuyper 
 
VBS AUGUSTINUS 
Lukas Noppe 
Jari Desmedt 
 
VBS SINT- RITA 
Jana Allaeys 
Laila Moumen 
 
 

 



 
 
 
 
2 Uitleg Kindergemeenteraad 
 
Om te starten werd een korte uitleg gegeven over de Kindergemeenteraad: wat doet de 
Kindergemeenteraad, welke voorstellen en thema’s kwamen er vorig jaar aan bod, op welke manier 
wordt er gewerkt… Daarbij werd gekaderd dat de voorstellen van de Kindergemeenteraad niet 
zomaar allemaal kunnen uitgevoerd worden, maar dat er wel iets mee gedaan wordt.  
 
3 Verkiezing Kinderburgemeester 
 
Volgende Kindergemeenteraadsleden zijn kandidaat Kinderburgemeester: Sean, Lukas, Charlotte, 
Jens, Jana, Matthias, Iris, Maxime.  
Elke kandidaat krijgt enkele minuten om hun kandidatuur te motiveren. Daarna gaan we over op 
stemming om te bepalen wie Kinderburgemeester wordt.  
Kernpunten van de kandidaten:  

 Sean: de speelpleintjes zouden eens vernieuwd moeten worden; daarnaast moet er voor 
gezorgd worden dat er minder pubers op de speelpleintjes zitten. Meer speelstraten en 
activiteiten, het minigolfveld opknappen.  

 Lukas: minder zwerfvuil,  meer speelpleinen en een speelpark. Een autovrije dag. Meer 
speelopdrachten. Meer kleur in Harelbeke.  

 Charlotte: ter land, ter zee en in de lucht in de Gavers. Een ruilbeurs voor kinderen. Een 
extra buitenspeeldag in de winter. De buurten het zwerfvuil laten opruimen.  

 Jens: sneeuwballengevecht. Meer fuiven voor kinderen. Een leuker zwembad.  
 Jana: meer vuilnisbakken. Meer speeldagen.  
 Matthias: kinderen buiten laten spelen; bijvoorbeeld via een kinderverwendag. Binnen de 

Kindergemeenteraad niet te veel discussiëren, maar iedereen zijn mening laten zeggen en 
luisteren naar elkaar.  

 Iris: een zwembad, meer sportclubs. Knikkerbanen en muziek op de speelplaats.  
 Maxime: meer controles op straat, zodat het veiliger wordt. Een zwembad. Grasmatten op 

voetbalterreinen.  
Matthias De Cuyper behaalt het meeste stemmen en wordt de nieuwe Kinderburgemeester van 
Harelbeke.  
 
4 Bepaling thema’s  
 
Vooraleer de thema’s voor dit jaar gekozen worden, worden alle mogelijke opties overlopen en 
wordt waar nodig wat extra uitleg gegeven. De verschillende mogelijkheden zijn: toerisme, cultuur, 
onderwijs, welzijn, bibliotheek, evenementen, mobiliteit.  
 
Daarna mocht elk Kindergemeenteraadslid bij elk thema alle ideeën opschrijven waarrond er iets 
kan gedaan worden of waar zij onmiddellijk aan denken. Deze ideeën werden op grote bladeren 
geschreven, zodat iedereen elkaars ideeën kan lezen.  
 

 Toerisme: een speciale gids die ons begeleidt bijvoorbeeld een toer voor toerisme en de 
burgemeester kan dat leiden, meer gidsen, een tocht op de Leie, boottocht, meer 
fietsroutes, laten zien dat we het proper kunnen houden, toerbootjes op de oude Leie, 
bepaalde voertuigen voor toeristen, een eigen zwembad.  

 Cultuur: met spuitbussen mogen spuiten op sommige plaatsen, meer hiphop en breakdance 
lessen, alles van verschillende culturen tonen en dan mengen, een graffitimuur, een 
wedstrijd houden met heel Harelbeke, een wedstrijd met Harelbeke dat je je cultuur op de 
muur mag spuiten, muren waar je op kunt verven wat je wil.  

 Onderwijs: grotere voetbaldoelen, eigen mening geven over dingen, meer speeltijd, kampen 
in bossen mogen bouwen, schoolwedstrijden, strenge juffen afstraffen, frisdrank op de 
speelplaats, minder diefstal in de klassen, meer grasperkjes op de speelplaats, kleurrijkere 
scholen, nieuwe toiletten, 1 uur speeltijd, in elke school een wielen-dag organiseren, minder 
schooluren, om de twee maanden een wielen-dag organiseren.  

 Welzijn: meer vrienden maken, geen gepest meer, anti pest plan, niet uitschelden, geen 
vreemden uitsluiten, vermijd armoede, mensen met een andere huidskleur niet uitsluiten.  

 Bibliotheek: speelpleintjes bij de bib zetten, een leesdag, dag dat we met de klas naar de 
bib gaan, nieuwe cd’s en dergelijke, er moeten meer mensen naar de bib gaan om te lezen, 
spelletjes en muziek in de bib.  

 Evenementen: rondleidingen, speelstraten, meer fuiven (5), gevaarlijke spelletjes, een 
buitenspeeldag zoals vorig jaar, een kleurdag, autovrije dag, dag van de leerkracht, dag van 
de oude tijd.  

 Mobiliteit: meer samen met de auto gaan, meer flitspalen, meer met de fiets naar school 
gaan, auto-vrije straat, autovrije dag, meer strapdagen organiseren.  

 



Daarna mocht iedereen 2 thema’s kiezen. De thema’s die het meest gekozen waren, worden dit jaar 
door de Kindergemeenteraad behandeld.  
 
De thema’s waar de kindergemeenteraad dit jaar mee aan de slag gaan zijn onderwijs, 
evenementen en cultuur.  
 
5 Plaatsing nieuwe speeltoestellen: inspraak kindergemeenteraad 
 
Op de wijk Marbra Lys (Stasegem) komt een nieuw speelpleintje. De procedure van de aankoop van 
de speeltoestellen werd uitgelegd aan de Kindergemeenteraadsleden. Daarbij is het zo dat de 
verschillende offertes binnen waren, en dat er nu gekozen moest worden welke offerte zou geplaatst 
worden. Daarbij mag de Kindergemeenteraad ook hun keuze maken, die mee in de puntentelling 
wordt opgenomen. Elk Kindergemeenteraadslid mag alle voorstellen bekijken en zijn top 3 
doorgeven. Op basis van deze top 3 wordt een score berekend voor elk voorstel.  
 
6 Data  
 
7 december: Kindergemeenteraad 
20 december: Kerstbal voor alle kinderen van het 4de , 5de en 6de leerjaar 
18 januari: Kindergemeenteraad 
29 maart: Kindergemeenteraad 
 
7 Varia  
 
Eén van de Kindergemeenteraadsleden dacht op voorhand al eens na over een aantal zaken; die hij 
meebracht naar de startvergaderingen. Op deze zaken kan zeker nog verder gegaan worden tijdens 
de komende bijeenkomsten.  

 Dringend onderhoud van het minigolfveld aan de sporthal (alle banen zijn kapot, stokken 
krom…) 

 Onderhoud van de speeltuintjes: distels in het zand, glas en afval in het zand.  
 Extra patrouilles op de speelpleintjes: daar zitten vaak pubers, die alles kapot en vuil 

maken. Aparte handhoekjes maken voor pubers, weg van de speelpleintjes.  
 Meer groen in Harelbeke, kleine parkjes met meer verschillende bomen.  
 Er is nood aan een eigen zwembad: er kan op school te weinig gezwommen worden.  
 Regelmatig rondleidingen of demonstraties van stadsdiensten organiseren: politie, 

brandweer, containerpark, stadhuis, verbrandingsoven.  
 Regelmatiger straat activiteiten organiseren:  

o Meer speelstraten 
o Meer straat workshops: demonstraties die mensen kunnen organiseren, waar de 

kinderen aan kunnen deelnemen.  
 Een paar tennisbanen voorzien met een boeking via internet.  
 Nu en dan eens schoolwedstrijden organiseren. De scholen stellen een aantal kinderen aan, 

die tegen elkaar kampen op verschillende vlakken: taal, rekenen, knutselen, sport, koken…  
 
8 Eedaflegging, persvoorstelling en speech kinderburgemeester – burgemeester 
 
Tijdens de persvoorstelling werden de Kindergemeenteraadsleden en de Kinderburgemeester 
voorgesteld. Daarbij werd ook de eed afgelegd door de Kindergemeenteraad: ‘Ik zweer getrouwheid 
aan de kinderen van Harelbeke en beloof hen mijn beste beentje voor te zetten.’ 
 


