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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 mei 2015 werd een evaluatienota opgesteld met een grondi-

ge evaluatie van de werking van de kindergemeenteraad en bijsturing naar de toekomst toe.  

In september 2015 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: 

 

 SB Centrum 

Noor Vanmeerhaeghe 

Jérémie Kabongo 

SB Noord 

Thibo Mahieu 

Neal Remmerie 

SB Zuid 

Margot Deconinck-Gosseau 

Renée Hoste 

GO Ter Gavers 

Tibe Coussement 

Hannelore Derck 

VBS Sint-Rita 

Amelia Es Sahili 

Noah Wostijn 

VBS Heilig Hart 

Juliette Torbeyns 

Connor Casier 

VBS Sint-Augustinus 

Noah Salembier 

Ilana Altruy 

VBS Mariaschool 

Mathis Rommens 

Helene Pattyn 

VBS OLV van Vreugde 

Marthe Demyttenaere 

Margaux Beyens 

VBS De Vleugel 

Brecht Manhaeve 

Marit Dewachter 

Sami Kamal 

VBS De Wingerd 

Suzanne Verreu 

Jana Vandendaele 

Milo De Bock 

Reeds tijdens de eerste bijeenkomst werd er een burgemeester gekozen. Noor Vanmeerhaeghe be-

haalde het meeste stemmen en was tijdens het schooljaar 2015-2016 de nieuwe en eerste vrouwelij-

ke kinderburgemeester van Harelbeke. 

De thema’s die dit jaar behandeld werden zijn: pesten, beweging en vrije tijd. 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 over pesten werd aan de kindergemeenteraadsleden gevraagd om na te den-

ke en te discussiëren over een aantal stellingen over pesten. Daarbij kon iedereen een standpunt inne-

men en dit beargumenteren. Al snel bleek dat dit geen evident thema is en dat we hierover genuan-

ceerd moeten spreken. Opvallend was dat heel wat kinderen zich snel een situatie konden inbeelden 

omtrent pestgedrag binnen hun school, sportclub of jeugdbeweging. Dit motiveerde hen nog meer 

om hier oplossingen en tips over te formuleren. 

 

 Voorstel 1 Praat over pesten 

 De Kindergemeenteraad vindt dat praten over pesten een belangrijke stap is in het aanpakken 

 van dit probleem. Zij raden aan om iemand aan te spreken die je vertrouwt: een ouder, een 

 leerkracht, een vriend of vriendin. Blijf niet met je probleem zitten maar praat erover. Enkel op 

 die manier kan ook echt iets aan het probleem gedaan worden.  Ook aan leerkrachten wordt 

 gevraagd om hier tijdens de lessen over te praten en de leerlingen in dit gesprek te betrekken. 

 

 Voorstel 2 Pesten aanpakken op school, in de sportclub en de jeugdbeweging 

 Aan de hand van de tips en verhalen die we verzamelden tijdens de bijeenkomst, werd een 

 pakket over pesten samengesteld voor alle scholen, jeugdsportclubs en jeugdbewegingen in 

 Harelbeke. In dit pakket zit een educatieve bundel, tips van de Kindergemeenteraad, flyers en 

 affiches om uit te delen en groepsbevorderende spelen. Zo kunnen begeleiders van groepen

 kinderen en jongeren hier zelf mee aan de slag om over pesten te praten en dit op een 

 goede manier aan te pakken.   

 

 Voorstel 3 Ambassadeurs tegen pesten 

 Tijdens de week tegen pesten van  29 januari tem 5 februari 2016 waren de kindergemeente-

 raadsleden ambassadeurs tegen pesten in hun school. Ze kregen allemaal een bandje met het 

 opschrift ‘ik kies kleur tegen pesten’. Zo lieten alle kindergemeenteraadsleden zien dat zij het 

 niet ok vinden dat er gepest wordt.  

 

 



  

Tijdens de bijeenkomst rond het thema beweging, gingen we actief aan de slag! Aan de hand van een 

aantal stellingen warmden we op. Na elke stelling werd een kleine opdracht gedaan waardoor de kin-

dergemeenteraadsleden helemaal klaar waren voor het echte werk. Ze werkten in groepjes een aantal 

beweegprojecten voor tieners uit. Hieronder vind je een korte samenvatting van de voorstellen van de 

Kindergemeenteraad. De sportdienst neemt alvast enkele voorstellen mee en is er mee aan de slag ge-

gaan! Tieners kunnen in de toekomst dus een deel van hun voorstellen uitgewerkt zien worden!  

 

 Voorstel 1 Sportkamp voor tieners 

 De Kindergemeenteraad stelt voor om een  sportkamp voor tieners te organiseren. Zo kunnen zij 

 op hun niveau met voldoende uitdaging deelnemen aan dit kamp. Op het programma moet zeker 

 breakdance, fitness en mountainbike staan. De sportdienst pikte dit idee op en werkt een 

 sport@teens kamp uit voor10 tot 14 jarigen. Dit gaat door tijdens de zomervakantie. 

 Voorstel 2 Sportevenement 

 Een tweede voorstel  is een sportevenement voor tieners. Het idee is de Harelbeekse Spelen 

 waarbij verschillende disciplines aan bod komen zoals discuswerpen, lopen, zwemmen, mini golf, 

 hockey en veldrijden. Alle tieners kunnen aan deze competitie deelnemen en tijdens de zomer 

 gaan alle activiteiten en wedstrijden door. 

 Voorstel 3 Gevarieerde lessenreeks 

 De Kindergemeenteraad ziet ook mogelijkheden in een sportaanbod voor tieners die gevarieerd 

 is. Tijdens de lessenreeks komt elke keer een andere sport aan bod. Zo blijft het steeds een nieu-

 we ervaring en kunnen tieners proeven van allerlei sporten op hun niveau. De sportdienst gaat 

 ook met dit idee aan de slag en helpt een aanbod organiseren waarbij tieners kunnen zappen tus-

 sen verschillende sporten op diverse locaties. 

 Voorstel 4: Actieve pauzes op school 

 Op een aantal scholen kan tijdens de pauzes gesport worden.  De Kindergemeenteraad stelt voor 

 om hier extra op in te zetten. De meisjes zouden graag dansen tijdens de pauzes, de jongens dan

 weer voetballen. Het voorstel is om één dag in de week tij dens de speeltijd iemand deze activiteit 

 te laten begeleiden. Zo kunnen er ook wedstrijden of voetbalmatchen georganiseerd worden. De 

 andere pauzes kunnen de kinderen zelf kiezen welke sport ze doen zoals volleyballen, basketten, 

 springtouwen, een speelkoffer op de speelplaats, ... 



Het thema vrije tijd is heel ruim om mee aan de slag te gaan. Daarom spitsten we ons toe op de vrije tijd 

die kinderen en tieners hebben. Aan de hand van een weekschema gingen de kindergemeenteraadsle-

den na hoeveel vrije tijd ze hebben tijdens een gewone schoolweek. De uren vrije tijd lagen tussen de 25 

en 52 uur per week. Maar hoe wordt die vrije tijd dan ingevuld? En wat vinden de kindergemeente-

raadsleden net zo belangrijk aan die vrije tijd? In groepjes stelden zij een ‘10 punten programma’ op 

waar organiserende diensten zeker rekening mee moeten houden. De belangrijkste punten vind je hier-

onder terug. 

 

 

 10 puntenprogramma  

 - Meer evenement voor kinderen en jongeren 

 - Meer natuur in de stad 

 - Meer speelstraten 

 - Minder verkeer of meer autovrije wijken 

 - Meer gratis deelname aan activiteiten voor jongeren 

 - Meer speelpleinen voor tieners 

 - Aangepaste en aangename (speel)ruimte voor jongeren 

 - Plezier maken met vrienden 

 - Goedkoop en dicht sporten 

 - Meer aandacht voor jeugdverenigingen op vlak van sport en vrije tijd 

 



Naast de bijeenkomsten over de thema’s pesten, beweging en vrije tijd engageerde de Kindergemeente-
raad zich ook om inspraak te geven over een nieuw speelterrein in de Gavers. 

Op vrijdag 6 november 2015 ging de kindergemeenteraad van Harelbeke op uitstap naar De Gavers. Er 
komt een nieuw speelterrein en de kinderen mochten hun voorstellen doen! Er kwamen heel wat leuke 
ideeën aan bod! Wij zijn alvast benieuwd wat er zal veranderen!  

 

 

Enkele voorstellen van de kindergemeenteraad 

 - Een fontein 

 - Een waterparcours 

 - Een mega-hangmat 

 - Een minigolfbaan 

 - Een klimboomhut 

 - Overal picknicktafels 

 - Een plaats om kampen te bouwen 

 - Een stuk speelbos 

  

 

 

 

 

 

 

 



Eind december organiseerde de kindergemeenteraad een heus kerstbal voor alle kinderen van het 
vierde, vijfde en zesde leerjaar. De bar werd bemand door enthousiaste kindergemeenteraadsleden. 
Ook het onthaal en de bonnetjesverkoop verliep perfect dankzij de hulp van de kindergemeente-
raadsleden. Al dat werken verdient natuurlijk ook de nodige ontspanning. Dan was het feesten gebla-
zen en konden ze zich helemaal uitleven op de dansvloer. Fijn dat er zoveel kinderen zijn die zich 
voor dit kerstbal hebben ingezet! Op naar de kinderfuif in juni! Wij tellen al af. 

 

 
 
 

 
“Ik vond het heel leuk om dit jaar kinderburgemeester te mogen zijn. Ik wil iedereen bedanken om 
van de vergaderingen steeds een boeiend en leerrijk moment te maken. Het was altijd plezant maar 
er werd ook hard gewerkt.  Samen met de andere kindergemeenteraadsleden verzamelden we heel 
wat goede ideeën. Ook onze uitstap naar De Gavers was de max. We mochten er brainstormen over 
de aanleg van een nieuw speelterrein. Ik hoop alvast dat we de burgemeester en de schepenen over-
tuigd hebben van onze ideeën en dat er toch enkele worden uitgevoerd.” 
 
 Noor Vanmeerhaeghe, kinderburgemeester 2015-2016 



De Kindergemeenteraad van Harelbeke, 2015- 2016 

 

Rol van de Jeugddienst 

 

Om een verdere opvolging van deze nota  te verzekeren, zal de jeugddienst alle ideeën bundelen. De haal-

bare en concrete voorstellen van de kindergemeenteraad worden bezorgd bij de verschillende stadsdien-

sten zodat zij met een aantal specifieke voorstellen binnen hun dienst aan de slag kunnen gaan.  

 

Daarna zal de jeugddienst alle acties verder opvolgen en de diensten oproepen om de stappen die wor-

den ondernomen duidelijk te communiceren aan de jeugddienst.  


