


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 2017 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: 

Reeds tijdens de eerste bijeenkomst werd er een burgemeester gekozen. Victor Colpaert behaalde 

het meeste stemmen en was tijdens het schooljaar 2017-2018 de nieuwe  kinderburgemeester van 

Harelbeke. 

Dit jaar koos de Kindergemeenteraad de thema’s aan de hand van de SDG’s. De thema’s die we dit 

jaar behandelen zijn:  (1) leven in het water, leven op het land en klimaatactie, (2) geen armoede en 

geen honger en (3) vrede, veiligheid, sterke publieke diensten, goede gezondheid en welzijn.  
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Tijdens de bijeenkomst over het klimaat ging de        

Kindergemeenteraad nadenken over wat anders en 

beter kan om het milieu niet verder te vervuilen en de 

opwarming van de aarde tegen te gaan. Hiervoor hielden we een klimaatconferentie in Harelbeke 

waarbij alle deelgemeenten vertegenwoordigd werden in het debat door de Kindergemeenteraad. 

Klimaatconferentie in Harelbeke 

Aan de hand van een aantal stellingen werd uitgebreid gedebatteerd over vijf thema’s. Per thema 
gaven de kinderen aan waarom dit zo’n belangrijk thema was. Nadien gingen ze ook zelf nadenken 
over concrete acties die zij kunnen doen om bepaalde problematieken aan te pakken.  

 Afval: etensresten aan de kippen geven, compostvat gebruiken, sorteren,  brooddoos en drink-
fles gebruiken,  stoffen zak gebruiken, geen overbodige verpakkingen kopen, zwerfvuilactie  

 Duurzame productie: tweedehandsspullen (ver)kopen, spullen hergebruiken, brooddoos of 
drinkfles gebruiken, glazen flessen kopen ipv plastic flessen, houten speelgoed kopen 

 Natuur: carpoolen, te voet of met de fiets ergens naartoe gaan, insectenhotels en vogelhuisjes 
ophangen, minder papier gebruiken,  bloemen en bomen planten  

 Energie: oude gsm’s inzamelen, batterijen inzamelen, led lampen gebruiken, lichten en verwar-
ming afleggen als je niet thuis bent, dikketruiendag  

 Vervuiling: minder verpakkingen kopen, geen afval in de natuur gooien, te voet gaan of de fiets, 
bus of trein nemen in plaats van de auto,  carpoolen 

 

Wij ondernemen actie: op school en thuis 

De Kindergemeenteraadsleden kregen een vragenlijst mee over dit thema die ze samen met de klas 
invulden. Het is duidelijk dat dit thema leeft en dat heel wat kinderen reeds actie ondernemen voor 
een beter milieu!  

Op school wordt sterk ingezet op het gebruik van brooddozen, koekendoosjes en drinkflessen. Ook 
de ‘dikketruiendag’ is alom gekend en wordt op veel scholen georganiseerd. Daarnaast nemen een 
aantal scholen ook deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie. 

Ook thuis wordt extra moeite gedaan door de kinderen.  Er wordt volop afval gesorteerd, de lichten 
gaan uit als er niemand thuis is alsook de verwarming wordt afgezet. Veel kinderen gaan ook bewust 
met de fiets of te voet naar school.  



Tijdens de bijeenkomst over deze thema’s ging de Kindergemeenteraad 

zelf aan de slag met een aantal voorbeeldgezinssituaties. Zo kregen ze 

meer inzicht in verschillende gezinnen met een verschillend inkomen.  

Budgetteren  

In groepjes  kregen de kinderen een gezinssituatie voorgelegd samen met een overzicht van het         

inkomen van dat gezin. Op basis daarvan maakten zij de financiële puzzel van dit gezin. Al snel bleek dat 

dit bij sommige gezinnen met een laag inkomen helemaal niet zo evident was. Er moeten dus keuzes 

gemaakt worden, wat moet echt betaald worden en wat is niet zo belangrijk? Aan de hand van deze  

situaties ging de Kindergemeenteraad stil staan bij bepaalde keuzes. Deze zijn duidelijk niet altijd in het 

voordeel van de kinderen (weinig of geen hobby’s, geen nieuw speelgoed of nieuwe kleren, geen jeugd-

beweging/sportclub,  …).  

Wanneer het moeilijk gaat ... 

De Kindergemeenteraad ging daarna aan de slag met een aantal andere voorbeeldsituaties van          

gezinnen die het niet makkelijk hebben om rond te komen. Deze hulp zou de Kindergemeenteraad als 

stad of OCMW aanbieden. Het is goed om te zien dat een heel aantal van deze voorstellen tot hulp op 

heden al aangereikt worden door de stad en het OCMW. 

 Aanbieden van sociale woningen / helpen zoeken naar een gepaste en goedkope woning 

 Kortingen toekennen zodat kinderen en ouders kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod in de 

stad + het organiseren van gratis evenementen + toeleiding naar het vrijetijdsaanbod 

 Verhoogde terugbetaling van dokterskosten  

 Hulp van goede doelen 

 Helpen zoeken naar de goedkoopste leverancier van gas, elektriciteit of mazout  

 Voedselpakketten uitdelen 

 Aanbieden van gratis Nederlandse les voor kinderen en ouders + tolk wanneer nodig 

 Hulp bij het zoeken naar een job / vrijwilligerswerk + aanbieden van een gratis opleiding 

 Politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen 

Elke situatie is anders dus één oplossing voor alle gezinnen bestaat er niet. Het is belangrijk om te     

luisteren naar het verhaal van elk gezin. 



Tijdens de bijeenkomst over deze SDG’s stond de Kindergemeenteraad stil 

bij het fysisch en psychisch welzijn van kinderen en jongeren en welke  

acties hiervoor uitgewerkt kunnen worden.  Ook de dienstverlening van 

de stad kwam tijdens deze bijeenkomst aan bod. 

Gezondheid en welzijn 

Het is duidelijk dat dit een thema is dat echt leeft bij de Kindergemeenteraad. Zowel op school, in de 

jeugdbeweging, thuis als in de sportclub maar ook via de media worden al heel wat acties ondernomen  

om een goede gezondheid te promoten.  

De Kindergemeenteraad vindt dat er voor onderstaande gezondheidsproblemen toch nog extra        

campagne gevoerd kan worden, zeker naar jongeren toe. Voor elke van deze problemen werkte de   

Kindergemeenteraad een eigen promotieplan uit. 

 

Kindvriendelijk stadhuis 

De Kindergemeenteraad maakte een ontwerp van hun ideale kindvriendelijke stadhuis.  

Het huidige onthaal van het stadhuis kan volgens hen nog meer kindvriendelijk worden. Enkele voorste-

len vind je hieronder. 

 Meer speelgoed voorzien in een aparte speelhoek  (ouderzone duidelijk onderscheiden van kin-

derzone) 

 Een gamehoek voorzien 

 Een gezellig onthaal in toffe kleuren en met leuke versiering en planten  

 Een lager loket op kindermaat 

 Muziek  

 Computerhoek en wifi 

 Snoep– en drankautomaten 

De Kindergemeenteraad vindt het wel leuk dat de miniatuurstad er staat, dat er een tafel is met kinder-

boekjes, dat ze water kunnen nemen en dat er soms snoepjes aan het onthaal staan. Een vriendelijk 

onthaal vinden ze ook zeer belangrijk. 

 

 We bewegen te weinig  

 Faalangst 

 Stress 

 We drinken te weinig water 

 We eten te weinig fruit 

 Gameverslaving 

 We eten te weinig vitamines 

 We zitten teveel 



Vanuit de thema’s waar de Kindergemeenteraad mee aan de slag ging,  

kunnen we toch wel meer dan eens de link maken naar Kindvriendelijke 

Steden en Gemeenten.  

Een stad is kindvriendelijk als:  

Kinderen er mogen zijn.  

Kinderen en jongeren moeten zelfstandig en veilig van de publieke 
ruimte en infrastructuur gebruik kunnen maken. Ze horen tot het      
natuurlijke straatbeeld. Typische kinderactiviteiten als spelen horen 
thuis in de stad en krijgen aandacht van beleidsmakers.  

Kinderen er kunnen komen.  

Via veilige wandel- en fietsroutes of openbaar vervoer moeten scholen, buurthuizen, sportverenigingen 
en andere voorzieningen makkelijk te bereiken zijn voor kinderen en jongeren.  

Kinderen er zinvolle dingen kunnen doen.  

Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om op diverse manieren deel te nemen aan de samen-
levingen en moeten zo nodig daarbij worden ondersteund. Er moet een divers aanbod zijn, voor alle     
maten en gewichten, om zowel actief als passief te kunnen deelnemen.  

Kinderen er iets kunnen betekenen.  

In een kindvriendelijke stad is er een actieve en constante dialoog tussen de beleidsmakers enerzijds en 
kinderen en jongeren anderzijds. Aangezien de jeugd een snel veranderen en heel gevarieerde doel-
groep is, is het (jeugd)beleid van een kindvriendelijke stad voortdurend in beweging. Via kinder- en 
jeugdparticipatie in allerlei vormen en op allerlei manieren moeten signalen, ideeën en meningen    
worden verzameld.  

Harelbeke als Kindvriendelijke stad?! 

De Kindergemeenteraad is er van overtuigd dat het als stad belangrijk is om te bouwen aan een kind– 

en jeugdvriendelijke stad en dat het stadsbestuur een lokaal bestuur is dat streeft naar de realisatie van 

alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.  

Vanuit de Vlaamse Overheid wordt een label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uitgereikt aan   

steden en gemeenten die de nodige initiatieven neemt om een kind– en jeugdvriendelijke stad te zijn. 

De Kindergemeenteraad zou het fijn vinden om in een stad te wonen die dat label heeft!  



 

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. 

 
 
 
 

 
Een tweetal jaar geleden kreeg de Kindergemeenteraad de kans om mee na te denken over de aanleg 
van een nieuw avontuurlijk speelterrein in de Gavers. Zij deden heel wat leuke voorstellen en gaven 
het speelterrein mee vorm. Ondertussen is het speelterrein helemaal afgewerkt en daarbij hoort   
natuurlijk een officiële opening bij die doorgaat op zaterdag 23 juni 2018. De Kindergemeenteraad 
kan hier natuurlijk niet bij ontbreken.  




