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Omdat de mening van kinderen belangrijk is, besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 

15.05.2012 om een Kindergemeenteraad in te richten. Na een jaar werd de Kindergemeenteraad po-

sitief geëvalueerd. Daarom besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 28.05.2013 om 

de Kindergemeenteraad in de toekomst te blijven organiseren, als participatieorgaan bij het vormge-

ven en bijsturen van het jeugdbeleid.  

In september 2014 konden alle leerlingen van de derde graad van elf Harelbeekse scholen zich kandi-

daat stellen om Kindergemeenteraadslid te worden. Daarna werden per school verkiezingen georga-

niseerd. De leerlingen van de lagere school verkozen volgende leerlingen: 

 

 

VBS Mariaschool 

Charlotte Creupelandt 

Arne Vercaemer 

SB Noord 

Thibo Mahieu 

VBS Hulste 

Ines Coudron 

Sarah Six 

SB Zuid Stasegem 

Kato Suykerbuyk 

Margot Deconinck-Gosseau 

VBS De Vleugel 

Yasmine Al Hafaouate 

Julie Van Den Hende 

GO ‘Ter Gavers’ 

Chelsey Degezelle 

Hannelore Derck 

SB Centrum 

Maxime De Beuf 

Tjabbe Depuydt 

Arthur Vanmeenen 

VBS Heilig Hart 

Juliette Torbeyns 

Julien Vanderbeke 

VBS Bavikhove 

Alexander Lepercq 

Phara Dejaegere 

Matisse Vandeputte 

VBS Sint-Rita 

Kiara Laevens 

Gilles Verkest 

 

Reeds tijdens de eerste bijeenkomst werd er een burgemeester gekozen. Matisse Vandeputte be-

haalde het meeste stemmen en was tijdens het schooljaar 2014-2015 de nieuwe Kinderburgemees-

ter van Harelbeke. 

 

De thema’s die dit jaar behandeld worden zijn: sport, bibliotheek en milieu. Deze werden door de 

Kindergemeenteraad gekozen nadat alle mogelijke thema’s uitgebreid bestudeerd werden. In deze 

nota stelt de Kindergemeenteraad u graag hun voorstellen voor rond deze drie thema’s.  



 

Tijdens de bijeenkomst rond sport werd aan de Kindergemeenteraadsleden gevraagd te reageren op 

een aantal stellingen over sport, een aantal zinnen aan te vullen rond dit thema en een antwoord te 

geven op een aantal specifieke vragen omtrent sporten in Harelbeke. Op voorhand kregen alle scho-

len een enquête die bestond uit twee delen. Enerzijds werd gepolst naar welke leerlingen welke sport 

beoefenen, waar ze gaan sporten, wanneer ze gaan sporten en hoe ze er naar toe gaan. Anderzijds 

werd gevraagd welke sport kinderen graag nog zouden kunnen doen in Harelbeke en wat ze graag 

willen in Harelbeke om te sporten (gebouw, materiaal, …).  Deze ideeën kunnen nu doorgespeeld wor-

den naar de sportdienst. Zij kunnen een aantal ideeën gebruiken om effectief een aantal zaken in de 

toekomst te realiseren. 

 

 Voorstel 1 Sportaccommodatie 

Volgens de leden van de Kindergemeenteraad is er op dit moment al een groot aanbod aan sport 

voor kinderen in Harelbeke. Toch zijn er een aantal sporten die niet beoefend kunnen worden in Ha-

relbeke. De vraag naar een uitbreiding van het aanbod situeert zich vooral op vlak van accommoda-

tie. Volgende sporten zouden kinderen graag kunnen doen in Harelbeke: golf, trampoline, paardrij-

den, schaatsen, waterpolo, zwemmen en hockey.  

 

 Voorstel 2 Sport op school 

Op een aantal scholen kan er tijdens de middagpauze gesport worden. De mogelijkheden in verschil-

lende scholen zijn: voetballen, basketten, springtouwen, volleyballen, een bak met speelgoed, een 

speelweide, … Het kan zeker interessant zijn om per school na te gaan wat de mogelijkheden op dat 

vlak zijn. De Kindergemeenteraadsleden vinden dat er nog meer sportaanbod mag zijn op school tij-

dens de middagpauze. 

 

 Voorstel 3 Initiatiesporten 

De Kindergemeenteraadsleden willen graag meer proeven van verschillende sporten, de zogenaam-

de initiatiesporten. De Sportacademie is wel bekend bij sommige kinderen maar niet bij iedereen. 

Moesten die initiatiesporten kunnen doorgaan op een zaterdag of zondag, zou dit meer haalbaar zijn 

voor veel kinderen. De woensdag is een dag die al zeer druk bezet is voor velen.   



 Voorstel 4  Invulling sportdag en sportkampen 

Als de Kindergemeenteraadsleden zelf hun sportdag mochten invullen, dan zou dit op het program-

ma staan: tennis, volleybal, voetbal, trefbal, netbal, badminton, kajak, zwemmen, taekwondo en 

schaatsen. Veelal gaat een sportdag door in een sporthal of in de Gavers maar dat mag gerust ook 

eens op een andere locatie doorgaan. 

Verder kwamen zet tot het idee om een sportdag te organiseren voor alle scholen samen. 

 

 Voorstel 5 Communicatie over sport 

Jaarlijks worden heel wat sportactiviteiten georganiseerd voor kinderen. Veelal gaan kinderen mee 

met vrienden die een bepaalde sport beoefenen. Er wordt weinig opgezocht welk aanbod er is in Ha-

relbeke via de website. De Kindergemeenteraadsleden vinden het leuk om in de Vakantiekriebel te 

bladeren op zoek naar activiteiten. Zij beslissen daarom niet steeds zelf over hun deelname maar we-

ten zo toch welk aanbod er is. Er worden ook folders van sportkampen en sportlessen uitgedeeld op 

school en die bekijken de kinderen wel. Informatie die rechtstreeks bij de kinderen terecht komt, 

blijkt een groot effect te hebben bij het inschrijven van een activiteit. Deze vorm van communicatie 

moet volgens de Kindergemeenteraadsleden verder uitgewerkt worden. 

  

 Voorstel 6 Buitenspeeldag 

De Buitenspeeldag is een leuk initiatief om kinderen te laten bewegen. Er zijn heel wat avontuurlijke 

en toffe activiteiten. De Kindergemeenteraadsleden vinden dat dit initiatief zeker moet blijven be-

staan. Activiteiten die elk jaar op het programma mogen staan zijn: kajakken, deathride, voetballen, 

klimparcours, balspelen, trampoline, … Er is zeker voor elk wat wils. 

 

 Voorstel 7 Met de fiets of te voet naar de sportclub 

Uit de enquête bleek dat slechts 14% van de kinderen uit het vijfde en zesde  leerjaar met de fiets of 

te voet naar de sportclub gaan. Dit kan een startpunt zijn om in de toekomst eens na te denken over 

een campagne om meer kinderen met de fiets of te voet naar de sportclub te laten gaan.  



Tijdens de bijeenkomst rond het thema bibliotheek, werd aan de hand van een zoektocht doorheen de 

bib gepeild naar de tevredenheid van de Kindergemeenteraadsleden over een aantal aspecten van de 

bib. Daarnaast werd ook gevraagd om hun ideale bib te tekenen. Vooraf werd in de verschillende scho-

len een enquête ingevuld omtrent het lidmaatschap van de bibliotheek en wat kinderen vooral uitlenen. 

Op basis daarvan werden een aantal voorstellen gedaan om de bibliotheek in Harelbeke aantrekkelijker 

te maken voor de jeugd. Deze voorstellen worden voorgelegd aan het personeel van de bibliotheek. Zij 

kunnen dan aan de slag gaan met enkele voorstellen en die verder uitwerken. 

 

 Voorstel 1 Een hippe bib 

Een bibliotheek komt bij kinderen en jongeren niet altijd ‘cool’ over. Volgens de kindergemeente-

raadsleden zijn dit enkele oorzaken: geen games in de bib, sommige kinderen lezen niet graag, de bib is 

niet modern, … Toch zijn er een aantal voorstellen om de bib hipper te maken: muren schilderen, graffi-

ti spuiten, een speciale leeshoek maken, playstationspelletjes spelen en uitlenen, bellen blazen, activi-

teiten organiseren waar kinderen kunnen bijleren, zetels in plaats van stoelen plaatsen, moderne boe-

kenrekken plaatsen, zelf dingen maken om aan de muur te hangen, een knutseldag organiseren, dieren 

in de bib, ... 

  

 Voorstel 2 De ideale jeugdbibliotheek 

Ook op de jeugdafdeling mochten de kindergemeenteraadsleden tips geven over wat er zou moeten 

veranderen om van de huidige bibliotheek de ideale jeugdbibliotheek te maken voor jongeren. Volgen-

de zaken kwamen aan bod: meer kleur gebruiken in de jeugdafdeling (posters, graffiti, raamschilderijen, 

…), zetels plaatsen waar je helemaal kan in wegzakken met een goed boek, gezelschapsspelletjes op ta-

fel leggen, kleurrijke en versierde boekenrekken, er mogen meer en nieuwere strips zijn, boeken speci-

fiek voor de jeugd in de kijker zetten, ... 

 



 Voorstel 3 Jeugdboekenweek 

De meeste kindergemeenteraadsleden kenden de jeugdboekenweek. Vaak wordt er op school rond 

dit thema gewerkt en komen de kinderen met de klas naar de bibliotheek. Het programmaboekje 

vonden ze zeker aantrekkelijk en er stonden een aantal interessante activiteiten in. Het is wel zo dat 

theater en toneel de kinderen meer aanspreekt dan een lezing van een auteur. Als het een bekende 

auteur is, zouden de kinderen daar toch naar toe willen gaan. Maar het zijn niet altijd even bekend 

schrijvers die in het programma staan en dat spreekt hen dan niet aan.  Er kan extra aandacht zijn 

voor de interesses van kinderen om het aanbod hierop af te stemmen.  

 

 Voorstel 4 Activiteiten in de bib 

In de exporuimte van de bibliotheek kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden. In die ruimte 

werden allerlei activiteiten opgehangen in en iedereen kon zijn favoriete activiteiten aanduiden met 

een smiley. Volgende activiteiten scoorden zeer goed en daarvoor komen de kinderen zeker en vast 

terug naar de bib.  

 Leesmarathon: De circusdirecteur vertelt 

 Voorlezen in de bib 

 Creaspeelmiddag 

 Er was eens … vertellen en knutselen: wind 

 Verteltheater in de tuin van de bibliotheek 

 IDD Café - Het Swingpaleis! 

 Jeugdboekenweek 2015: ‘Ouverture de la planche’ 

 Gekke kapsels tijdens de Jeugdboekenweek 

 Pyjama-avond in de bib 

 Verhalenkist in de bib 

 Slotfeest Jeugdboekenweek 

 Springtij: boekenverkoop 

 Let it be playful 

 



Bij het thema  milieu berekende elk Kindergemeenteraadslid zijn of haar ecologische voetafdruk. Van 

daaruit werden concrete acties bedacht om die voetafdruk te verkleinen in de eigen omgeving: thuis, 

school, jeugdbeweging, buurt, ... Meer concreet werd er gewerkt rond volgende subthema’s: natuur,  

water, energie, mobiliteit en afval. Per actie werd een bijhorende campagneposter ontworpen door de 

Kindergemeenteraadsleden.  

Voorstellen van concrete acties:  

 Natuur  

 - Een insectenhotel maken 

 - Een natuurwandeling organiseren  

 Water 

 - De auto wassen met regenwater 

 - Wereldwaterdag 

 - De kraan niet laten openstaan  

 Energie 

 - Trek de stekker uit 

 - Doe het licht uit 

 - Doe de deur toe 

 - Groene energie 

 Mobiliteit 

 - Autoloze dag 

 - Carpoolen 

 Afval 

 - MOS school, afval opruimen 

 - Kladpapier gebruiken  

 



De Kindergemeenteraad van Harelbeke, 2014 - 2015 

 Varia 

Doorheen de verschillende bijeenkomsten kwamen nog een aantal ideeën en voorstellen aan bod:  

 Toneel voor alle kinderen.  

 De stad veiliger en leuker maken. 

 Meer speelruimte en een sportdag met andere scholen. 

 Ter land, ter zee en in de lucht in de Gavers. 

 Harelbeke got talent. 

 Verschillende wedstrijden: voetbalwedstrijd, fietswedstrijd, …  

 ... 

 

Rol van de Jeugddienst 

 

Om een verdere opvolging van deze nota  te verzeke-

ren, zal de jeugddienst alle ideeën bundelen per 

dienst en doorsturen naar de betrokken diensten.  

Daarna zal de jeugddienst alle acties verder opvolgen 

en de diensten oproepen om de stappen die worden 

ondernomen duidelijk te communiceren aan de 

jeugddienst.  


