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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 2013 konden alle leerlingen van de derde graad van twaalf Harelbeekse scholen zich 

kandidaat stellen om Kindergemeenteraadslid te worden. Daarna werden per school verkiezingen 

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

 
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 

Reeds tijdens de eerste bijeenkomst werd er een burgemeester gekozen. Matthias De Cuyper be-

haalde het meeste stemmen en was, net zoals vorig jaar, tijdens het schooljaar 2013-2014 opnieuw 

de Kinderburgemeester van Harelbeke. 

 

De thema’s die dit jaar behandeld worden zijn: onderwijs, evenementen en cultuur. 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 evenementen werd aan de Kindergemeenteraadsleden gevraagd om 

ideeën te geven rond evenementen voor kinderen en jongeren in Harelbeke. Daarbij werd duidelijk 

aangegeven dat de ideeën ietwat realistisch moesten zijn. Deze ideeën kunnen nu doorgespeeld wor-

den naar de betrokken diensten. Deze diensten kunnen dan een aantal ideeën gebruiken om effectief 

evenementen in de toekomst te organiseren.  

 

 Voorstel 1 Talentenjacht 

Volgens de leden van de kindergemeenteraad is er nood aan een talentenjacht / vrij podium in Harel-

beke. Dit biedt mogelijkheden aan kinderen van verschillende leeftijden om hun kwaliteiten/talenten 

te tonen aan een groter publiek. Verschillende ‘talenten’ kunnen aan bod komen: dansen, zingen, 

plezier maken…  

 

 Voorstel 2 Kinderverwendag 

Ieder jaar worden de mama en de papa op een speciale dag in de kijker gezet, nu is het de tijd aan de 

kinderen! Het Provinciaal domein wordt gebruikt als een groot speelplein. Kinderen kunnen zich ge-

durende deze dag volop uitleven met activiteiten zoals: waterattracties, spelletjes, koken, hindernis-

senparcours, fietstochten en nog veel meer .. 

 

 Voorstel 3 Autoloze Marktstraat 

In 2013 organiseerde de Jeugdraad in het kader van ’het Jaar van de Verkeersveiligheid’ de Autoloze 

Marktstraat. De Kindergemeenteraad zou graag hebben dat deze activiteit herhaald wordt en zelfs 

meerdere keren per jaar georganiseerd wordt. Deze dag wordt het centrum van Harelbeke omgeto-

verd in een groot fiets- en wandelparadijs, waar kinderen vrijuit kunnen spelen of deelnemen aan 

verschillende activiteiten. 

 

 Voorstel 4  Festival 

Werchter, Dranouter, Tomorrowland … De Kindergemeenteraad vindt dat Harelbeke ook zijn festival 

verdient! Maar dan een festival waar kinderen welkom zijn. Een festival waar er plaats is voor karao-

ke, optredens, dj’s, wedstrijden , spelletjes, springkastelen…   

 

  



 

 Voorstel 5  Kinderkermis 

Harelbeke heeft al een kermis in september, maar dit is volgens de kindergemeenteraad niet genoeg. 

Die wil dat er in de winter nog een kinderkermis bijkomt, waar volwassenen niet toegelaten zijn. Mits 

een kleine bijdrage kan er dan allerhande winterse spelletjes gespeeld worden. 

Daarnaast kwamen er voorstellen om de kermis in september wat aan te passen waardoor deze nog 

leuker wordt voor kinderen en jongeren. Via verschillende activiteiten wil de Kindergemeenteraad 

meer leven in de kermis blazen: ruilbeurs, taartenbakwedstrijd, touwtje trek—wedstrijd, muziek… 

Het idee van de schepen van feestelijkheden om de kermis op maandag te laten staan en met de 

scholen naar de kermis te gaan werd positief onthaald bij de Kindergemeenteraadsleden.  

 

 Voorstel 6 Verkleedtocht op de fiets 

Jaarlijks is er de gekende Pro Tour-koers in Harelbeke, de kleine Ronde van Vlaanderen, de E3-Prijs. 

Deze koers is gekend bij alle wielerliefhebbers, nu wil de kindergemeenteraad dit evenement meer 

voor de kinderen maken. Dit met een verkleedtocht op de fiets. Samen met opdrachten onderweg, 

leggen kinderen een tocht af met verschillende stopplaatsen onderweg.  

 

 Voorstel 7 Miniparkfeest—voetbaltoernooi 

De Kindergemeenteraad heeft het idee om een feest te organiseren in het park waar voor elk wat 

wils georganiseerd wordt. Een minivoetbaltoernooi, dansvloer, een dj, verschillende randactivitei-

ten…  

 

 Voorstel 8 Kinderfuiven 

Door de Kindergemeenteraad en de Jeugddienst werden in het verleden reeds enkele kinderfuiven 

georganiseerd: de kinderfuif op 28.06.2013 en het kerstbal op 20.12.2013. De Kindergemeente-

raadsleden vinden deze kinderfuiven nog steeds zeer leuk en zijn dan ook nog steeds enthousiast om 

hiervoor te helpen.  



Omdat elke school anders is, is het voor de Kindergemeenteraadsleden moeilijk om concrete voorstellen rond on-

derwijs te formuleren. Bovendien zijn de mogelijkheden om zaken binnen het onderwijs aan te pakken beperkt.  

Daarom heeft de kindergemeenteraad een paar punten aangehaald die wel degelijk in elke school moet aanwezig 

zijn of waarvoor iedere school op zijn minst een inspanning voor moet doen. Deze zaken vinden de kindergemeen-

teraadsleden belangrijk.  

 Aandachtspunt 1  Hygiëne in de toiletten 

Alle kindergemeenteraadsleden storen er zicht aan als de toiletten op school vuil zijn. Men vindt het storend als 

er toiletpapier wordt rondgesmeten, wanneer er geen toiletpapier is, wanneer er op de muren getekend wordt… 

Daarvoor denken de kindergemeenteraadsleden dat er meer toezicht in de toiletten nodig is.  

In de scholen waar de toiletten proper zijn, geven de kinderen aan dat er niet gespeeld mag worden in de toi-

letten en dat deze vaak gepoetst worden.  

 Aandachtspunt 2  Meer ontspanningsmogelijkheden tijdens de middagpauze 

De middagpauze is voor de kindergemeenteraadsleden een belangrijk ontspanningsmoment tijdens de schoolda-

gen. Het is belangrijk dat er daarvoor dan ook een aantal mogelijkheden zijn: meer speelruimte (vooral gras), 

voetbaldoelen met goede netten, muziek in de refter, een instuifruimte (eventueel gemeenschappelijk met ver-

schillende scholen). De kindergemeenteraadsleden vinden het ook belangrijk dat er in de refter gepraat mag wor-

den. Er mag wel ingegrepen worden wanneer het te luid gaat.  

 Aandachtspunt 3  Inspraak op school 

De kindergemeenteraadsleden vinden het belangrijk dat ze inspraak hebben in hun school. Dit kan op verschillen-

de manieren: leerlingenraad, ideeënbus, enquêtes… Bij voorkeur worden verschillende manieren gecombineerd, 

zodat inspraak voor alle kinderen mogelijk is.  

 

 Aandachtspunt 4  Mooie schoolgebouwen 

De kindergemeenteraadsleden vinden het belangrijk dat hun school er mooi uitziet: mooie klassen, mooie kleu-

ren, speelruimte, geen verouderde gebouwen…  

 

 Aandachtspunt 5  Grootte van de klasgroep 

De kindergemeenteraadsleden geven de voorkeur om geen te grote klasgroepen te hebben, zodat er meer vrij-

heid is en de leerkracht voor iedereen tijd heeft.  

 Aandachtspunt 6  Veilig van en naar school 

De kindergemeenteraadsleden vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren veilig van en naar school kunnen, 

zowel te voet, met de fiets als met de auto.  



 

Bij het thema cultuur werd bij de kindergemeenteraadsleden gepeild naar de ‘culturele activiteiten’ die 

zij graag in Harelbeke willen zien. Daarnaast kregen ze de opdracht om een vakantieprogramma samen 

te stellen met allerlei culturele activiteiten.  

 

 Voorstellen van culturele activiteiten:  

 

 Film bekijken: Een bepaald moment waar kinderen zonder problemen gezamenlijk naar een film 

kunnen kijken. Deze film dient natuurlijk wel aangepast worden aan de leeftijd van de kinderen. 

 

 Kinderfestival / Kinderfuif: Op bepaalde momenten in het jaar een evenement organiseren voor 

kinderen met een bepaald thema, bv.: een Paasfuif met paaseierenraap. Een festival / fuif voor 

en door kinderen, bijgevolg is dit evenement perfect op maat van kinderen. 

 

 Comedy: Kinderen hebben ook gevoel voor humor en daarom wil de kindergemeenteraad een 

Comedy-namiddag/-avond organiseren waar kinderen het voornaamste publiek zijn. Dit kan een 

combinatie zijn van stand-upcomedy samen met sketches of grappig toneel. 

 

 Kindermarkt: Een markt door en voor kinderen, waar verschillende zaken verhandeld worden. 

Deze markt kan tevens dienen als rommelmarkt of als ruilbeurs voor allerhande spaarartikelen.  



 Samenstelling vakantieprogrammatie:  

Elk kindergemeenteraadslid mocht zijn eigen favoriete vakantieprogramma opstellen. Daarvoor kreeg 

men bestaande programma’s van andere gemeenten en steden ter inspiratie. Volgende zaken werden 

door de kindergemeenteraadsleden voorgesteld:  

 Figurentheaterfestival 

 Spekken Theaterfestival 

 Circus Hoetchatcha 

 Grabbelpaswerking 

 Jeugdfilm 

 Paintball 

 Op stap met Vlieg 

 Boemen snoeien en dingen maken uit een boom 

 Een reuze sneeuwpop maken 

 Naar de buurlanden gaan en een kunstwerk maken 

 DJ—cursus 

 Open cursus 

 Fotografie 

 Circusworkshops 

 Workshops theater 

 Theater 

 Snarenworkshop 

 Wereldwaterdag 

 Musical 

 Museum 

 Kunstdag 

 … 

 

Alle opgestelde vakantieproramma’s worden aan de cultuurdienst doorgegeven, zodat hieruit inspiratie 

gehaald kan worden naar het aanbod toe.  
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 Varia 

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

 Dringend onderhoud van het minigolfterrein 

 Zand aan speeltuintjes properder maken 

 Meer groen in Harelbeke 

 Rondleidingen bij stadsdiensten: politie, brandweer, stadhuis… 

 Meer activiteiten op straat 

 Tennisbanen 

 Schoolwedstrijden op verschillende vlakken: taal, rekenen, knutselen, koken, sport… 

 

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.  


