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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 2016 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 

Eva Bossuyt 

SB Noord 

Matis Deprez 

Luigi Regus 

SB Zuid 

Lukas Dubois 

Renée Hoste 

GO Ter Gavers 

Louis Lefebre 

Zyta  Destoop 

VBS Sint-Rita 

Victor Colpaert 

Anouck Kesteloot 

VBS Heilig Hart 

Yorrit Glorieux 

Connor Casier 

VBS Sint-Augustinus 

Noah Salembier 

Emiel Denolf 

VBS Mariaschool 

Mathis Rommens 

Nabil Lanssens 

VBS OLV van Vreugde 

Arthur Deschoenmaeker 

Marthe Demyttenaere 

VBS De Vleugel 

Brecht Manhaeve 

Jill Van Houcke 

VBS De Wingerd 

Floortje Huyghe 

Henri Vanhoutte 

Ilana Demaeght 

Reeds tijdens de eerste bijeenkomst werd er een burgemeester gekozen. Connor Casier behaalde 

het meeste stemmen en was tijdens het schooljaar 2016-2017 de nieuwe  kinderburgemeester van 

Harelbeke. 

De thema’s die dit jaar behandeld werden zijn: vrije tijd, speelruimte en veiligheid.  

Deze werden door de Kindergemeenteraad gekozen nadat alle mogelijke thema’s uitgebreid bestu-

deerd werden. In deze nota stelt de Kindergemeenteraad u graag hun voorstellen voor rond deze 

drie thema’s.  



 

Tijdens de bijeenkomst rond vrije tijd ging de Kindergemeenteraad nadenken wat vrije tijd is en hoe ze 

deze het liefst invullen. In de klassen werd een vragenlijst ingevuld, zodat de mening van alle kinderen 

vertegenwoordigd is. Daarbij werd er gefocust op het vrijetijdsaanbod en de vrijetijdsinvulling van 

jonge tieners.  

Wat is vrije tijd voor jou? 

Via foto’s en een brainstorm werd een definitie van vrije tijd gemaakt. Een aantal zaken waren duide-

lijk vrije tijd (jeugdbeweging, sportclub, gamen…), een aantal zaken waren duidelijk geen vrije tijd 

(logopedie, kamer opruimen…), rond sommige activiteiten was de mening verdeeld (muziek en no-

tenleer, slapen…). 

Vrije tijd is de tijd waarin je kan kiezen wat je doet, tijd hebt voor jezelf, ontspannen kan zijn, vrij 

bent om leuke dingen te doen, samen zijn met vrienden... 

Uitwerken van een vakantieprogramma 

De kindergemeenteraadsleden kregen 4 fictieve facebookprofielen. Aan de hand van deze profielen 
moesten ze een hele week activiteiten plannen die aansluiten aan de interesses van de profielen. Ze 
hadden heel wat leuke ideeën. 

 Sportactiviteiten (bvb. Paardrijden, voetbal, trampoline, zwemmen…) 

 Creatieve activiteiten (bvb. Knuselworkshop, koken, bakken…) 

 Uitstappen (bvb. Zoo, museum, pretpark, Aquatopia, Technopolis…) 

 Avontuurlijke activiteiten (bvb. Vlottentocht, boomklimmen, klimparcours…) 

 

De Kindergemeenteraad vraagt aan het stadsbestuur om in het opstellen van het aanbod zoveel mo-
gelijk te streven naar een combinatie van bovenstaande categorieën.  

  

Tieneractiviteiten: deelnemen of niet? 

Als afsluiter kregen de kinderen een overzicht van  alle activiteiten voor tieners die het voorbije jaar 
door de Jeugddienst werden georganiseerd. De kindergemeenteraadsleden mochten  aanduiden of 
ze al dan niet zouden deelnemen aan de verschillende activiteiten.  

De Kindergemeenteraadsleden vragen aan het stadsbestuur dat de Jeugddienst met deze keuzes re-
kening houden bij het opstellen van het aanbod in de toekomst.  



Tijdens de bijeenkomst over speelruimte gingen we op zoek naar een definitie van speelruimte om daar-

na te bepalen wat er dan belangrijk is naar speelruimte toe. Hoe moet speelruimte er uit zien, wat moet 

er voorzien worden… Via een bevraging in de klas, verzamelden de kindergemeenteraadsleden al infor-

matie op voorhand.  

Stellingen rond speelruimte 

Om het thema in te leiden, werd de kinderen gevraagd om na te denken rond een aantal stellingen over 

speelruimte. De kindergemeenteraad neemt volgende standpunten in:  

 Kinderen spelen te weinig buiten.  

 Als kind moet je veilig kunnen buiten spelen in je eigen straat of buurt, maar je moet ook zelf op-

letten. (bvb. Gezien worden in het verkeer…) 

 Spelen in de buurt kan ook als er geen speelpleintje is. (maar een speelpleintje is wel leuk) 

 Kinderen moeten overal kunnen spelen; niet enkel op speelpleintjes, zolang het maar veilig ge-

noeg is om er te spelen.  

Wat is speelruimte? 

Via een vragenlijst, de bevraging in de klassen en de stellingen rond speelruimte, formuleerde de kin-

dergemeenteraad een definitie van speelruimte:  

‘Speelruimte is een plaats of ruimte waar je veilig en zonder toezicht kan ravotten en spelen zonder ge-

stoord te worden. ‘ 

 

Wat is belangrijk in speelruimte? 

De kindergemeenteraadsleden dachten na over 

 wat voor hen echt belangrijk is als het over  

speelruimte gaat. Alle zaken bundelden ze 

in een woordenwolk.  



Charter speelruimte 

Wanneer de kindergemeenteraadsleden alle stellingen, de definitie en de belangrijke zaken bundelen, 

komen ze tot een aantal vragen. Deze vragen zijn eigenlijk dezelfde vragen die in het ‘Goe Gespeeld 

Charter’ aan bod komen.  

Het charter kan door een stad of gemeente ondertekend worden om aan te geven dat jouw gemeente 

werk wil maken van een positief speelklimaat. Na de ondertekening wordt een document opgesteld 

waarop de maatregelen die de stad zal ondernemen om aan het charter te voldoen opgelijst staan. Als 

aan alle voorwaarden voldaan zijn, wordt de stad ‘Goe Gespeeld Gemeente’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kindergemeenteraad vraagt aan het stadsbestuur van Harelbeke om als stad het charter te onderte-

kenen en op die manier werk te maken van een positief speelklimaat.  

Ontwerpen van speelruimte. 

Als afsluiter mochten de kindergemeenteraadsleden zelf aan de slag om hun ideale speelruimte te ont-

werpen. De  kinderen kregen carte blanche voor het ontwerpen van een fictieve speelruimte op een 

creatieve manier. De ontwerpen kunnen door de stad gebruikt worden bij de inrichting van toekomstige 

speelruimte.  



Tijdens de bijeenkomst rond veiligheid ging de Kindergemeenteraad nadenken rond veiligheid in de stad: 

het veiligheidsgevoel, onveilige situaties, verkeersveiligheid, digitale veiligheid, mediawijsheid…  

Veiligheidsgevoel in Harelbeke 

Het subjectief veiligheidsgevoel van de kindergemeenteraadsleden werd in kaart gebracht via een plan 

waarop de kinderen konden aanduiden op welke plaatsen ze alleen durfden rondwandelen (zowel over-

dag als ‘s avonds) en via een vragenlijst over veiligheidsgevoel. Enkele opvallende vaststellingen:  

 Slechts de helft voelt zich veilig in het openbaar vervoer.  

 Bijna 75% kent een plaats waar loslopende honden zitten.  

 50% is al eens op een kwetsende manier beledigd.  

 Ongeveer 30% heeft al meegemaakt dat iemand hen iets dwingends vroeg om te doen of iets af te 

geven.  

De Kindergemeenteraad vraagt aan het stadsbestuur  aandacht rond het thema veiligheid en veilig-

heidsgevoel van kinderen in Harelbeke.  

Voorstellen op het vlak van verkeersveiligheid 

Alle Kindergemeenteraadsleden dachten na over onveilige situaties en probeerden oplossingen te ver-

zinnen hierrond. Volgende oplossingen werden aangereikt:  

 STRAP-pen promoten: fietspaden, zebrapaden… 

 Controle: flitspalen, camera’s…  

 Snelheidsremmende elementen: berlijnse kussens, fietsstraten…  

De Kindergemeenteraad vraagt aan het stadsbestuur om hier verder op in te zetten.  

Safer internet—mediawijsheid 

De kindergemeenteraadsleden kregen een aantal casussen over veiligheid op het internet. Het was voor 
hen een bewustmaking van welke erge dingen je kan overvallen via sociale media. We gaven ze de 
ruimte om over de casussen te denken en een eigen mening te formuleren. Niet iedereen schat alle za-
ken op dezelfde manier in. Niet iedereen beseft even goed welke gevaren er zijn.  

De Kindergemeenteraad vraagt aan het stadsbestuur om aandacht te besteden aan mediawijsheid bij 
kinderen en jongeren zodat de kinderen en jongeren onveilige situaties makkelijker herkennen en we-
ten hoe ze hiermee moeten omgaan.  



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. 

 

 
 
De Kindergemeenteraadsleden zijn geïnteresseerd in de manier waarop een stad werkt, hoe een stad 
in elkaar zit, hoe het beleid gemaakt wordt en hoe het bestuur van de stad precies in zijn werk gaat. 
Daarom vroeg de Kindergemeenteraad aan de schepen van Jeugd om hen wat uitleg te geven over de 
werking van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.  
 
De kindergemeenteraad verzamelde op 20 maart 2017 in CC Het Spoor in de zaal waar de Gemeente-
raad doorgaat. Daar luisterden ze aandachtig naar de schepen van Jeugd die hen de nodige uitleg gaf. 
Daarna behandelden de kindergemeenteraadsleden een fictief agendapunt van de Gemeenteraad 
om te zien hoe dit in zijn werk gaat.  
 
Ondertussen kwamen de echte gemeenteraadsleden al binnen. De Kindergemeenteraadsleden volg-
den het eerste punt van de Gemeenteraad mee. Ze waren wat overdonderd door de moeilijke woor-
den, maar de werking van de Gemeenteraad… die is gekend! 



 

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.  


