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1 Inleiding 
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen de Kindergemeenteraadsleden het bestuur van de stad in handen. 
Eerst en vooral worden de kindergemeenteraadsleden ingedeeld in verschillende partijen. Per partij 
wordt een secretaris, woordvoerder en voorzitter aangeduid. Alle situaties die worden voorgelegd, 
worden eerst binnen elke partij besproken. Daarna wordt een gemeenteraadszitting georganiseerd, 
waarbij de verschillende partijen hun standpunten kunnen voorleggen en proberen tot een 
gezamenlijke oplossing te komen.  
 
2 Partijprioriteiten 
 
Per partij wordt er gevraagd de drie belangrijkste prioriteiten aan te geven uit volgende lijst: 
jeugdbewegingen, speelpleinwerking, grabbelpas, kindergemeenteraad, buitenspeeldag, 
speelstraten, jeugdprogrammatie, jeugdinformatie, verkeersveiligheid, jeugdcultuur, 
brandveiligheid, kansarme kinderen en jongeren, speelruimte, fuifbeleid, inspraak, jeugdraad.  
 
Volgende prioriteiten werden naar voor geschoven:  
 

Speelstraten Speelruimte Speelruimte 

Fuifbeleid Fuifbeleid Grabbelpas 

Jeugdbewegingen Verkeersveiligheid Jeugdbewegingen 

 
Vervolgens worden een aantal concrete situaties voorgelegd aan de verschillende partijen. Deze 
situaties moeten ze oplossen of beantwoorden, rekening houdend met hun prioriteiten.  
 
3 Klachtenbrief 
 
De Kindergemeenteraadsleden ontvangen een brief van een inwoner, die klaagt dat er in zijn wijk 
(Arendswijk) geen speelpleintje is, behalve de toestellen aan de lokalen van de Zeescouts. Daardoor 
hebben de kinderen te weinig speelruimte.  
 
Eerst en vooral wordt door de kindergemeenteraadsleden het plan van Harelbeke bestudeerd, 
waarop alle jeugdlocaties aangeduid staan. Daaruit blijkt dat er inderdaad een speelpleintje is bij de 
lokalen van de Zeescouts. Dit is echter niet zo groot. De kindergemeenteraadsleden konden foto’s 
bekijken van dat speelpleintje.  
 
De Kindergemeenteraad doet volgende voorstellen rond dit probleem:  

 Het bestaande speelpleintje afbreken en een nieuw speelplein plaatsen.  
 Een hondentoilet plaatsen, zodat op het veld geen hondenpoep meer ligt.  
 Het bestaande speelpleintje uitbreiden door nieuwe speeltoestellen bij te plaatsen.  
 Zorgen dat het speelpleintje en het terreintje proper ligt en blijft.  
 Een voetbalveldje aanleggen.  
 Bankjes plaatsen.  

 
Vanuit de jeugddienst wordt gekaderd dat het plaatsen van dergelijke speeltoestellen een dure 
aangelegenheid is, waardoor er jaarlijks maar een beperkt aantal speeltoestellen kunnen geplaatst 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 



4 Naambekendheid Kindergemeenteraad 
 
De kindergemeenteraad bestaat nu al een aantal maanden, maar is nog niet alom bekend onder de 
inwoners van Harelbeke. Een activiteit vanuit de Kindergemeenteraad zou dit probleem kunnen 
oplossen. (rekening houdend met een beperkt budget) 
 
Vanuit de brainstorm binnen de verschillende partijen komen volgende voorstellen naar voor:  

 Talentenshow  
 Bezoekjes aan jeugdbewegingen en grabbelpas.  
 Koekjes verkopen, zodat er meer budget is om iets te organiseren.  
 Een feestje op de straat organiseren 
 Speelstraat in het teken van de Kindergemeenteraad.  
 Kinderfuif 
 Harelbeke got’s talent 
 Kindergemeenteraad Youtube Kanaal 
 Modeshow: kleren maken met afval 
 Alle zenders overnemen, met de kindergemeenteraad op TV.  
 Zeepkistenrace.  
 In de krant komen 
 Meet & greet met bekende mensen.  
 Iets organiseren met een bekend persoon die komt.  
 Knutseldag: groot kunstwerk bouwen.  

 
De Jeugddienst bundelt en concretiseert alle voorstellen tegen de volgende bijeenkomst. Daarna 
kan er gestemd worden door de Kindergemeenteraadsleden wat er dit jaar nog kan georganiseerd 
worden.  
 
5 Uitbreiding Kleuterfestival? 
 
Momenteel wordt vanuit de jeugddienst het kleuterfestival georganiseerd. De vraag wordt gesteld of 
er meer dergelijke activiteiten moeten georganiseerd worden, voor een uitgebreidere doelgroep.  
 
Antwoorden vanuit de Kindergemeenteraad:  

 Er zijn meer activiteiten nodig voor de lagere school 
 Ook activiteiten als pleinspelen, waterspelletjes…  
 Kleuterfestival meer in de vakantie doen.  
 Ook iets voor ouderen doen.  
 Er zijn niet genoeg feesten voor het lager.  meer kinderfuiven.  
 Een soort van Transfo in Harelbeke: touwklimparcours, avonturenpark. (~toekomstig 

aanbod van de gavers werd gekaderd door de jeugddienst) 
 Op woensdagnamiddag activiteiten voor het lager: een aantal zou zeker komen.  

 
6 Buitenspeeldag 
 
Op 27 maart is het Buitenspeeldag. Het zou leuk zijn als zo veel mogelijk kinderen daar op af 
komen. Het risico bestaat natuurlijk dat leerkrachten die dag huiswerk geven, zodat de kinderen 
geen tijd hebben om buiten te spelen. De Kindergemeenteraadsleden vragen aan de leerkrachten 
om die dag geen huiswerk te geven.  
 
De Jeugddienst speelt deze vraag door naar de directie van de scholen, zodat alle leerkrachten hier 
rekening mee kunnen houden.  
 
7 Leuke en minder leuke plaatsen in Harelbeke 
 
Als voorbereiding voor de bijeenkomst, werd aan de kinderen gevraagd foto’s mee te brengen van 
leuke en minder leuke plaatsen voor kinderen in Harelbeke. Deze werden tijdens de bijeenkomst 
toegelicht en besproken.  
 
Leuke plaatsen 
 

 Beek aan de sporthal in Bavikhove: al het water helder is, is het leuk hier te picknicken en 
in en rond de beek te spelen.  

 Doodlopende straten: deze zijn leuk, omdat je er kan op straat spelen.  
 ‘Amerikaans games’: allerlei spelvormen, sporten en minder gekende vormen (new games)  
 De zwemzone en speelplein aan de Gavers.  
 Spelen op de pleinen van de Chiro, Scouts, KSA…  
 Spelen in de wijk Kinheim 

 
 
 
 



Minder leuke plaatsen 
 

 Speelpleintje aan de bibliotheek: is meer voor kleuters en is ook vaak vuil. (vogelpoep)  
 Pleintje aan de Zandbergkerk: niet kindvriendelijk.  
 Het straatje richting het zwembad in GO Ter Gavers: putten in de weg, waardoor veel 

mensen vallen.  
 Bibiliotheek en CC ’t Spoor: aan de inkomhal is een rookverbod; toch staan veel mensen in 

deze inkomhal te roken; dit vindt de kindergemeenteraad niet leuk.  
 Bavikhove:  

o Sporthal: veel zwerfvuil.  
o Voor de Wingerd II (oude gemeenteschool) staat geen enkele vuilnisbak, waardoor 

veel vuilnis op de grond terecht komt.  
o Bij de oversteekplaats aan de Wingerd II (oude gemeenteschool) staat nu een 

reclamebord, waardoor je de weg niet meer ziet als je wil oversteken. Je moet al op 
de straat gaan staan, om deze te kunnen zien.  


