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Aanwezig:  
 
Finn Dewaele, Lova-Lys Vandamme (SB Centrum), Jenne Houzet, Manon Meersschaert (SB Noord), 
Austen Deruyck, Arthur Vancauwenberghe (SB Zuid), Haytham Sika, Thibau Huys (GO Ter Gavers), Levi 
Verschelde, Elise Ronsse (VBS Sint Rita), Beau Vroman, Annabel Soenens (VBS Heilig Hart), Tijl 
Blomme, Mila Dejonghe (VBS Sint Augustinus), Julie Deconinck, Luna Wybo (VBS Mariaschool), Anna-
Louisa Aelvoet, Phebe Claeys (VBS OLV van Vreugde), Nora Vandierendonck, Flor Pintelon (VBS De 
Vleugel), Elies Decorte, Tristan Lommers (VBS De Wingerd) Sarah Devos en Robbe Bleuzé (Jeugddienst) 
 
1 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.  
 
2 Kennismaking 
 
Vandaag kwamen we voor de eerste keer samen. Een nieuwe groep enthousiastelingen leerde elkaar 
kennen. De samenstelling van de Kindergemeenteraad is als volgt: 
 

SB CENTRUM 
Finn Dewaele 
Lova-Lys Vandamme 
 
SB NOORD 
Jenne Houzet 
Manon Meersschaert 
 
SB ZUID 
Austen Deruyck 
Arthur Vancauwenberghe 
 
GO TER GAVERS 
Haytham Sika 
Thibau Huys 
 
VBS SINT RITA 
Levi Verschelde 
Elise Ronsse 
 
VBS HEILIG HART 
Beau Vroman 
Annabel Soenens 
 
VBS SINT AUGUSTINUS 
Tijl Blomme 
Mila Dejonghe 

      
VBS MARIASCHOOL 
Julie Deconinck 
Luna Wybo 
 
VBS OLV VAN VREUGDE 
Anna-Louisa Aelvoet 
Phebe Claeys 
 
VBS DE VLEUGEL 
Nora Vandierendonck 
Flor Pintelon 
 
VBS DE WINGERD 
Elies Decorte 
Tristan Lommers 
 

 
 
 
 
 
3 Verkiezing Kinderburgemeester 



 
Volgende Kindergemeenteraadsleden zijn kandidaat Kinderburgemeester: Tijl, Luna, Flor, Lova-Lys, 
Finn, Austen, Tristan, Annabel, Elise, Levi en Thibau. 
 
  
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:  

• Tijl: meer fietsstraten 
• Luna: meer fietsstraten 
• Flor: Harelbeke groener maken 
• Lova-Lys: meer groene speelruimte 
• Finn: geen vuilnisbakken meer op school 
• Austen: vrijdag snoepjesdag in Harelbeke 
• Tristan: meer ontspanningsmogelijkheden voor kinderen 
• Annabel: een autoloze zondag met schuimparty 
• Elise: een vrijpodium voor alle kinderen in Harelbeke 
• Levi: meer groen in Harelbeke 
• Thibau: meer kindvriendelijke dagen zodat kinderen uit hun luie zetel komen 

 
Er werd een eerste stemronde gehouden waarbij alle Kindergemeenteraadsleden konden stemmen op 
hun drie favorieten. 
Er bleven nog vijf kandidaten in de running die in één woord zichzelf mochten promoten. 

• Tristan: samen 
• Austen: Stasegem 
• Lova-Lys: klimaatvriendelijk 
• Annabel: Harelbeke 
• Flor: milieuvriendelijk 

 
Tijdens de tweede stemronde kon iedereen stemmen op twee favorieten. Tristan, Lova-Lys en Flor 
gingen door naar de laatste ronde. Er werden nog enkele vragen gesteld waarbij de overblijvers nog 
een laatste keer hun voorstellen konden verdedigen. 
 
Vraag 1: Welke activiteit zou de Jeugddienst zeker nog eens moeten organiseren? 

• Tristan: een schuimparty 
• Lova-Lys: elke zondag autoloze zondag 
• Flor: een opruimactie 

 
Vraag 2: Waar zou de Sportdienst nog kunnen investeren voor kinderen en jongeren? 

• Tristan: een groot multifunctioneel springkasteel waar je ook verschillende sporten op kan doen 
• Lova-Lys: een looppiste rond het voetbalveld en een multifunctioneel sportterrein 
• Flor: een openbaar zwembad 

 
Vraag 3: Waarom zou jij een goede Kinderburgemeester zijn? 

• Tristan: ik ken veel mensen en zou leuke activiteiten organiseren 
• Lova-Lys: van Harelbeke een klimaatvriendelijke stad maken, het is de stad van onze toekomst 
• Flor: een milieuvriendelijk Harelbeke maken 

 
Vraag 4: Je mag een to-do lijstje maken voor de huidige burgemeester. Welke zaken zou je zeker 
doorgeven? 

• Tristan: Voor één dag mag de Kindergemeenteraad beslissingen nemen in plaats van de 
gemeenteraad en kan de gemeenteraad een dag meevolgen op school in plaats van de kinderen. 

• Lova-Lys: Meer aandacht schenken aan het klimaat (te voet gaan, een opruimactie organiseren 
…). Op vlak van veiligheid fietscarpoolen en te-voet-carpoolen ipv vaak de auto te nemen. Meer 
groene en kindvriendelijke ruimtes aanleggen in Harelbeke. 

• Flor: Mensen bestraffen die afval op straat gooien. Een dag organiseren waarop kinderen 
gewoon op straat kunnen spelen zonder dat er auto’s mogen rijden. 

 
 
Na een laatste stemronde behaalde Tristan Lommers de 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: kunstonderwijs, 
welzijn, milieu & natuur & duurzaamheid, jeugd, cultuur & erfgoed, sport, toerisme & 
communicatie & citymarketing en bibliotheek. 
 
Per thema was er een flap met een aantal bijpassende foto’s ter inspiratie en aanvulzinnen. Per 
twee dachten ze na over de thema’s en vulden de zinnen aan met wat zij dachten/vonden. De 
duo’s schoven telkens door waardoor ze elkaars mening en de mening van andere groepen 
konden lezen.  
 

Thema 
 

Aanvulzin 1 Aanvulzin 2 

Kunstonderwijs (6) Ik wenste dat … 
- Er een vrije dag is waarop 

iedereen eens gratis mag 
proberen in de 
kunstacademie 

- Meer kinderen kunnen 
proeven van muziek 

- Er een muziekcafé is 
- Er een karaokebar is 
- Dat het nog lang mag 

bestaan 
- Dat er niet veel kinderen 

blij kunnen zijn als ze 
deze lessen kunnen 
volgen 
 

Ik vind het jammer dat … 
- Niet zoveel kinderen hier 

les volgen 
- Kinderen verplicht 

worden van hun ouders 
om deze lessen te volgen 

- Niet alle kinderen dit 
kunnen doen 

Welzijn (12) Ik zou liefst … 
- Een UiTPAS hebben 
- Meer krijten voor 

Generatie Rookvrij (cfr 
acties op school) 

- Geld inzamelen voor 
mensen die het kunnen 
gebruiken 

- Meer plaatsen zien waar 
het rookvrij is 

- Mensen helpen om van 
hun rookverslaving af te 
geraken 

 

Dit thema is … 
- Mysterieus 
- Leuk 
- Goed 
- Te gek 

Sport (30)                                                                                                                                                                                                                                    Het lijkt me leuk om … 
- Te sporten 
- Een basketbalveld te 

krijgen 
- Een multisportterrein te 

krijgen 
- Een kinder WK te 

organiseren voor 
verschillende sporten 

- Eens te golfen met school 
- Te badmintonnen 
- Als meer kinderen 

meedoen aan de 
veldlopen 
 

Ik vraag me af als … 
- Er nog meer sporten 

komen  
- Er ook fitnesstoestellen 

op de stoep komen zodat 
er meer kinderen te voet 
gaan 

- Er überhaupt nog iets 
anders is dan voetbal 

 

Cultuur & erfgoed 
(3)  

Ik hoop om … 
- Meer optredens te hebben 

in de stad 
- Meer feestjes voor 

kinderen 
- Theater te zien 
- Muziek door de straten te 

horen 
- Een stapconcert te 

organiseren in heel 
Harelbeke 
 

Het zou goed zijn moest … 
- We meer naar CC het 

Spoor mogen gaan 
- Er een vrij podium 

georganiseerd worden 
voor kinderen 

- Er meer rond dit thema 
gedaan worden 



Bibliotheek (10) Rond dit thema zou ik … 
- Een boomhut willen 

maken met vogelhuisjes 
waarin dan boeken zitten 

- Meer boekenzakken willen 
- Nog meer boekenjagers 

willen 
- Meer willen doen rond de 

jeugdboekenweek 
- Veel willen lezen 
- Meer leesouders willen 

overtuigen 
- Kinderen meer willen 

laten lezen en minder op 
hun schermen laten 
kijken 

 
 
 

Ik denk dat … 
- Het leuk moet zijn om 

kleuterverhalen voor te 
lezen 

- Een gameboek echt de 
max is 

- Ik niets liever doe dan 
naar de bib gaan 

- Lezen slim is 
- Veel lezen goed is voor 

je 

Jeugd (25) Ik zou graag … 
- Een schuimparty 

organiseren 
- Een vrij podium 

organiseren 
- Gratis springkastelen in 

de stad hebben 
- Autoloze jaren 
- Een game event in een 

clubhuis hebben 
- Een jeugdherberg in 

Harelbeke hebben 
- Meer kunnen 

skateboarden op 
verschillende pleintjes 

- Meer speelpleintjes in 
Harelbeke willen 
  

Ik vind dit thema … 
- Tof 
- Super cool 
- Goed 
- Kan niet beter 
 

Milieu & natuur & 
duurzaamheid (19) 

Volgens mij … 
- Kan het milieu beter 
- Moet het beter 
- Moeten er meer 

vuilnisbakken zijn 
- Kunnen er veel dingen 

beter zijn 
- Moeten er meer 

opruimacties zijn 
- Moet er bv 1 keer per 

maand een opruimactie 
zijn 

- Is de natuur het 
belangrijkste 
 

Moest ik kunnen, ik zou … 
- Iets doen voor het milieu 
- Meer bomen planten 
- Meerdere parken 

aanleggen 
- Meer groen willen 
- Voor het milieu zorgen in 

heel Harelbeke 

Toerisme & 
communicatie & 
citymarketing (12) 

Als ik mocht kiezen, dan … 
- Harelbeke carnaval willen 

met stoeten 
- Wil ik een rondleiding in 

de bureau van de 
burgemeester 

- Harelbeke griezelt 
- Je wildste dag 
- Een groot Sintfeest voor 

alle kinderen van 
Harelbeke 
 

Ik verwacht dat … 
- Er elke zaterdag feest is 
- Veel feestjes zijn 
- Er een schuimpart op 

straat is 
- Er een leuk 

winkelcentrum is 
- Er een gamefestival 

georganiseerd wordt 
- Er een Halloween 

snoeptocht 
georganiseerd wordt 

- Dat er meer klimparken 
komen 
 

 

 



Daarna kreeg iedereen stickertjes met de nummers van 1 tem 3. Op de flap met het thema dat 
hen meest interesseerde, kleefden de kindergemeenteraadsleden het nummertje 3. Zo kozen ze 
drie thema’s die hen meest interesseerden en gaven hen een bijhorende score. 
De thema’s die het meest gekozen waren, worden dit jaar door de Kindergemeenteraad 
behandeld:  
 
 
Sport (30 punten), jeugd (25 punten), milieu & natuur & duurzaamheid (19 punten), toerisme & 
communicatie & citymarketing (12 punten), welzijn (12 punten), bibliotheek (10 punten), 
kunstonderwijs (6 punten) en cultuur & erfgoed (3 punten). 
 
 
De thema’s waar de kindergemeenteraad dit jaar mee aan de slag gaan zijn Jeugd, Sport en 
Milieu, Natuur en Duurzaamheid.  
                       

 
 

 
 
5 Data  
 
7 december: Kindergemeenteraad 
20 december: Kerstbal voor alle kinderen van het 4de , 5de en 6de leerjaar 
25 januari: Kindergemeenteraad.  
14 maart: Kindergemeenteraad 
26 juni: Kinderfuif 
 
 
 

  



6 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.’ 
 
 


