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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.  
In oktober 2012 konden alle leerlingen van de derde graad van elf Harelbeekse 
scholen zich kandidaat stellen om Kindergemeenteraadslid te worden. De 
leerlingen van de lagere school verkozen volgende leerlingen:

GO ‘Ter Gavers’ 
Zias Bastiaen 
Axelle Ghyselinck

SB Noord
Bagale Barrie 
Darci De Meulemeester

SB Centrum
Seppe Allegaert
Yanni Devolder 

SB Zuid Stasegem
Jens De Beuf 
Lisa Christiaens 

VBS De Vleugel
Lotte Deman 
Fran Spleers
 
SB Zuid ‘Kameleon’
Justin Notredame 

VBS Bavikhove
Matthias De Cuyper 
Charlotte Vercruysse 
Ellen Desutter

VBS Hulste
Esther Marechal 
Thomas Sobry   

VBS Mariaschool
Jaelle Verhulst
Tily Creupelandt

VBS Sint- Rita
Emma Persyn  
Feline Velghe 

VBS Heilig Hart
Dina Dupont 
Chiandro Verschaeve   

Tijdens de eerste bijeenkomst werd een burgemeester verkozen. Matthias De 
Cuyper behaalde het meeste stemmen en was tijdens het schooljaar 2012-2013 
de Kinderburgemeester van Harelbeke.

De kinderburgemeester en de Kindergemeenteraadsleden beslisten om aan 
de slag te gaan rond de thema’s sport, jeugd en milieu. In deze nota stelt de 
Kindergemeenteraad u graag hun voorstellen voor rond deze drie thema’s. Ieder 
voorstel wordt ook gekoppeld aan een mogelijke actie zodat de voorstellen in de 
toekomst ook vorm kunnen krijgen.



THEMA SPORT

SportkampenVoorstel 1  

Het aanbod van de sportkampen uitbreiden met volgende kampen: dans kamp, 
paintballkamp, judo kamp, diabolokamp, avonturenkamp, surf kamp, schaatskamp, 
jiujitsukamp, voetbalkamp. De kinderen vinden het goed dat een sportkamp 
een volledige week duurt. Sommige kindergemeenteraadsleden vinden dat de 
sportkampen zelfs langer dan een week mogen duren.

ACTIES

ACTIES

ACTIES

Sportacademie Voorstel 2  

De Sportacademie meer naambekendheid geven en het aanbod uitbreiden voor alle 
lagere schoolkinderen. 

Gemengd sporten Voorstel 3  

Alle sporten moeten gemengd zijn en dus toegankelijk voor zowel jongens als 
meisjes. Dat is leuker en je leert op die manier ook meer mensen kennen.

- De sportdienst onderzoekt de mogelijkheden rond  
de uitbreiding van het aanbod.

- De sportdienst zoekt naar manieren om de Sportacademie 
bekender te maken bij de doelgroep.

- De sportdienst bekijkt de mogelijkheden om het aanbod uit te 
breiden voor alle lagere schoolkinderen.

- De sportdienst gaat na of het eigen aanbod steeds gemengd is.
- De sportdienst doet een oproep naar de verschillende sportclubs 

van de stad om hun aanbod open te stellen voor zowel jongens als 
meisjes.



ACTIES

Sport op school Voorstel 4  

De kinderen krijgen meer uren sport tijdens de week. Ook het zwemmen wordt 
meer aangeboden. Het sportaanbod moet in alle scholen gevarieerd zijn en de 
kinderen krijgen inspraak in het aanbod.

ACTIES

Sportdag met alle scholenVoorstel 5  

Er wordt een sportdag georganiseerd met alle Harelbeekse scholen. Hierdoor 
kunnen de kinderen meer verschillende sporten ontdekken en leren de kinderen 
elkaar beter kennen.

- Dienst Wol bekijkt samen met de scholen de mogelijkheden om 
het zwemaanbod van scholen uit te breiden.

- Dienst WOL bekijkt samen met de scholen de mogelijkheden 
om het sportaanbod tijdens de week te verruimen.

- Dienst WOL zet scholen aan om leerlingen te betrekken bij de 
keuze van het sportaanbod in de school.

- Dienst WOL en de sportdienst bekijken samen met de scholen de 
mogelijkheden om een gezamenlijke sportdag te organiseren.

ACTIES

Voetbaltornooi voor alle scholen Voorstel 6  

Er wordt een voetbaltornooi georganiseerd voor de leerlingen van alle Harelbeekse 
scholen.

- De sportdienst bekijkt de mogelijkheden om in samenspraak 
met de scholen een groot voetbaltornooi te organiseren voor alle 
scholen.



THEMA JEUGD

ACTIES

ACTIES

Organisatie van activiteiten voor het 
lager onderwijs

Het speelplein aan de bibliotheek 
aantrekkelijker maken 

Voorstel 1  

Voorstel 2  

Er worden meer activiteiten georganiseerd voor de lagere schoolkinderen. 
Deze kunnen doorgaan op woensdagnamiddag. Er worden ook meer feestjes 
georganiseerd voor de kinderen.

Er worden nieuwe speeltoestellen geplaatst die aantrekkelijker zijn voor lagere 
schoolkinderen. De terreinen rond het speelplein worden beter onderhouden. Er is 
ook aandacht voor andere speelpleinen en pleintjes (vb. aan de Zandbergkerk). 

- De Kindergemeenteraad organiseert op 28 juni 2013 een kinderfuif in 
TSAS.

- De jeugddienst bekijkt de mogelijkheden om op woensdagnamiddag 
activiteiten te organiseren voor de lagere schoolkinderen.

- De jeugddienst bekijkt de mogelijkheden om het speelplein uit te 
breiden.

- De jeugddienst heeft blijvende aandacht voor aantrekkelijke 
speelpleintjes en pleintjes voor alle leeftijdsgroepen.

- De jeugddienst en de dienst facility zitten samen in functie van het 
beter onderhoud van de speelpleintjes in Harelbeke.

ACTIES

De weg van GO Ter Gavers naar het 
zwembad herstellen

Voorstel 3 

De putten in het straatje richting het zwembad in GO Ter Gavers worden opgevuld 
zodat het terug veilig wordt.

- De facilitaire dienst bekijkt de mogelijkheden in het straatje richting 
het zwembad aan GO Ter Gavers.



ACTIES

De inkomhal aan CC het SPOOR is 
rookvrij

Voorstel 4 

In de inkomhal van de Bibliotheek en CC het SPOOR is een rookverbod. Dit 
rookverbod wordt momenteel niet door iedereen nageleefd. In de toekomst moet dit 
verbod wel nageleefd worden. 

- De medewerkers van Bibliotheek en CC ’t Spoor spreken mensen 
aan wanneer zij roken in de inkomhal.

- De politie doet extra controle aan de inkomhal.

ACTIES

Het zwerfvuil in Bavikhove wordt 
opgeruimd

Voorstel 5 

Het zwerfvuil voor de Wingerd II en aan de sporthal in Bavikhove wordt opgeruimd.  

- De milieudienst zorgt voor een propere omgeving aan de sporthal in 
Bavikhove en voor de schoolpoort van de Wingerd II.

ACTIES

Een veilige oversteekplaats aan de 
Wingerd II

Voorstel 6 

Door het reclamebord bij de oversteekplaats aan de Wingerd II kan je niets zien 
als je wil oversteken. Er worden maatregelen genomen om deze oversteekplaats 
veiliger te maken.

- De mobiliteitscommissie bekijkt de mogelijkheden om de 
oversteekplaats aan de Wingerd II veiliger te maken.



ACTIES

Veilige wegen voor fietsersVoorstel 1 

De stad heeft extra aandacht voor veilige wegen zodat meer kinderen met de fiets 
naar school gaan.

- De mobiliteitscommissie bekijkt de mogelijkheden om de wegen 
veiliger te maken voor fietsende kinderen.

ACTIES

Scholen promoten de fiets als 
vervoersmiddel 

Voorstel 2 

Scholen motiveren kinderen om met de fiets naar school te gaan. De huidige acties 
hierrond worden uitgebreid.

- Dienst WOL, de mobiliteitscommissie en de scholen bekijken 
samen de mogelijkheden om een grote fietsactie op te zetten.

ACTIES

Leerlingen kennen de schoolroutekaartVoorstel 3 

Scholen promoten de schoolroutekaart als middel om de veiligste weg naar school 
te ontdekken.

- Dienst WOL motiveert scholen om de schoolroutekaart terug meer 
te promoten bij de leerlingen.

THEMA MILIEU



ACTIES

Promoten van fietspoolen/carpoolenVoorstel 4 

Scholen zetten kinderen en ouders aan om te fietspoolen. Indienen de fiets geen 
mogelijkheid is worden ouders gemotiveerd om te carpoolen.

- Dienst Wol motiveert scholen om het fietspoolen/carpoolen te 
promoten.

Om een verdere 
opvolging van deze 
nota te verzekeren zal 
de jeugddienst alle 
acties 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. 

ROL VAN  
DE JEUGDDIENST

De Kindergemeenteraad van Harelbeke, 2012-2013


