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Finn Dewaele, Lova-Lys Vandamme (SB Centrum), Jenne Houzet (SB Noord), Arthur 
Vancauwenberghe (SB Zuid), Thibau Huys (GO Ter Gavers), Levi Verschelde, Elise Ronsse 
(VBS Sint Rita), Annabel Soenens (VBS Heilig Hart), Tijl Blomme, Mila Dejonghe (VBS Sint 
Augustinus), Julie Deconinck, Luna Wybo (VBS Mariaschool), Anna-Louisa Aelvoet, Phebe 
Claeys (VBS OLV van Vreugde), Nora Vandierendonck, Flor Pintelon (VBS De Vleugel), Elies 
Decorte, Tristan Lommers (VBS De Wingerd), Johanna Wybo (jeugddienst) en Robbe Bleuzé 
(Jeugddienst). 
 
1 Inleiding 
 
De kindergemeenteraad heeft elkaar voor het laatst op het kerstbal/de kinderfuif gezien. We 
overliepen wat we van het feestje vonden. De meesten hadden een heel leuke tijd en vonden 
het een geslaagd feestje. Een opmerking dat terugkwam is dat het wel heel warm was in de 
zaal. De oorzaak bleek vooral de warme onesies of pyjama’s te zijn.  
 
De kerstwensen die we tijdens de vorige gemeenteraad gemaakt hebben, zijn afgegeven aan 
de burgemeester waarop we een kaartje terugkregen met de boodschap: ‘Beste 
kindergemeenteraad, dank je voor de nieuwjaarswensen! Ook voor jullie het allerbeste voor 
2020 toegewenst. Samen met mijn collega’s van de gemeenteraad en het schepencollege zal 
ik proberen in 2020 en de volgende jaren zoveel mogelijk van jullie wensen te realiseren! 
Alain Top, de burgemeester.’  
 
Daarna begonnen we met het thema van de voormiddag. We sneden het thema milieu aan. 
En vroegen ons onmiddellijk af wat het verschil was tussen klimaat en milieu. We bekeken 
een duidelijk en handig filmpje waarin alles duidelijk werd uitgelegd  
https://www.youtube.com/watch?v=tNfz0ERC5Dg.  
 
2. Groene acties 
 
Eenmaal dit duidelijk was, gingen we dieper in op groene acties die al bestaan. Welke kennen 
de gemeenteraadsleden? Een heleboel, zo bleek. Plogging, was hun niet onbekend, net zoals 
de mooimakers, recycleren of vaker met de fiets naar school of de winkel gaan. 
 
Een aantal acties hebben we opgelijst. Daar gingen we dieper op in. De gemeenteraadsleden 
gingen in 4 groepen zitten en bogen zich over vragen als: Is het een nuttige actie of niet? 
Heeft de stad impact op de actie? Kan die hier iets aan doen? Wat is de impact en moet er 
nog meer aandacht aan gegeven worden? Sommige groepen waren groter dan de andere en 
kregen een extra blad, waardoor er 6 formulieren werden ingevuld. 
 
Nadat de gemeenteraadsleden de bladen hadden ingevuld, zaten we in de groep samen om 
de verschillende antwoorden te overlopen en te bediscussiëren. Deze extra elementen zijn 
ook opgenomen in onderstaande tabel.

https://www.youtube.com/watch?v=tNfz0ERC5Dg


Groene actie Nuttige 
actie of 
niet? 

Heeft de stad 
hier impact 
op? Kan de 
stad hier iets 
aan doen? 

Wat is de 
impact van de 
actie? 

Moet er hier nog aandacht 
aan gegeven worden? 

Carpoolen Niet: 4 
wel: 2 

- Ja, meer 
parkeerplaatsen 
voorzien 
- Duidelijke 
signalisatie 
plaatsen waar 
er 
carpoolplaatsen 
zijn. 

- Minder Co2 
- Minder auto’s 
- Minder auto-
ongelukken 

6 x ja 

Autoloze zondag 6x nuttig 6x ja, de stad 
kan dit 
organiseren en 
organiseren 

- Mensen 
bewust maken 
- geen auto’s 
- geen co2 
 

6 x ja, graag meerdere keren per 
jaar organiseren.  

Met belgerinkel 
naar de winkel 

5x 
nuttig 
1x niet 
nuttig 

5x Nee 
1x ja 

- Mensen 
bewust maken 
om vaker met 
de fiets te 
winkelen. 
- Minder co2 
- Minder auto’s 

6 x Ja 
(veel mensen hebben geen 
fietsbel) 
- Door meer fietsrekken te 
plaatsen aan de (lokale)winkel.  
- door te zorgen dat mensen 
fietszakken hebben  
- drive-in voor fietsers 
- deelfietsensysteem verder 
promoten 
- fietsstraten aanleggen/ veilige 
fietsinfrastructuur verzorgen. 

Hier begint de 
zee: graffiti 
spuiten aan de 
riolering 

Ja, 
nuttige 
actie 

Ja, ook graffiti 
op de grond 
spuiten bij 
riolering 

- minder afval 
(bijvoorbeeld 
olie, vet en 
peuken) in de 
riool gooien 
- een propere 
riolering en 
uiteindelijk zee 

6x Ja, want de meeste mensen 
blijven dat maar doen. Het mag 
op grote schaal aangepakt 
worden. In verschillende regio’s 
mag die actie uitgevoerd 
worden. 
- Meer bakken voor peuken 
voorzien 
- aangepaste rioolputjes (met 
extra filter) 



Lokaalmarkt 5x 
nuttig 
1x niet 
nuttig 

Nee - Minder auto’s  
- Minder plastic 
- Lokaal eten 

5x ja 
1x nee 
- meer aandacht en inkomsten 
geven aan de boeren in de 
streek 
- extra inspanningen: 
particulieren aanmoedigen om 
moestuintje aan te leggen in 
tuinen. 

Tweedehands- 
Winkel voor 
kleren 

 Nee - Er worden 
minder kleren 
gemaakt 
waardoor de 
impact op de 
aarde 
verminderd. 

6 x nee 

Wereldwaterdag 2x 
nuttig 
4x niet 
nuttig 

/ / 6x nee 

Kraanwatercharter 4x 
nuttig 
2x niet 
nuttig 

Ja, mee helpen 
ondersteunen 

/ Ja 

Verbod op plastic 
zakjes 

6x 
nuttig 

4x nee 
2x ja 

/ Ja 

Zwerfvuil… in de 
vuilbak 

6x 
nuttig 

ja Proper 
Harelbeke 

-Ja, meer vuilbakken voorzien 
- vaker de vuilbakken legen 
- bord met pijltje hangen bij een 
vuilbak 

Mooimakers 6x 
nuttig 

ja Proper 
Harelbeke 

- Ja 

 
 



 
3. Vergroening van de straten 
 
Na de pauze gingen de kindergemeenteraadsleden van start met de vergroening 
van hun eigen straat. Ze kregen elk een budget van 1000 euro waarbij ze 
verschillende zaken konden aanplanten of implementeren in hun straat. Ieder item 
had een prijs waardoor de gemeenteraadsleden moesten kijken of het realistisch 
was om te verwezenlijken wat ze zelf wilden.  
 

Bloembak (hout) 75 euro 

Bloemen voor bloembak 50 euro 

Boom 25 euro 

Tiny forest 100 euro 

Snelheidsremmer 250 euro 

Struik 70 euro 

1 bloemenweide 75 euro 

slingerplant 60 euro 

 
 
De kindergemeenteraadsleden kregen hun straat, een screenshot van google 
street view, op papier en konden aanpassen wat ze graag wilden veranderen. 
 
Vooral de slingerplanten waren erg populair. Daarnaast werden bomen, struiken en 
geveltuintjes vaak toegevoegd in de plannen. Iedereen wist onder het budget te 
blijven en er klonken vele enthousiaste stemmen die hoopten dat de plannen reëel 
konden uitgevoerd worden in hun straat. 
 
Op de vraag waarom ze hun straat graag groener zien antwoordden ze: 

- Om de straat mooier te maken 
- Om de straat op te fleuren 
- Om zuiverdere lucht te hebben 
- Omdat de natuur belangrijk is voor dier en mens 

 
Hieronder enkele plannen: 
 

 
 
 
 
 



  



 
 
 
 



4. Voor in de agenda 
 
 
De volgende samenkomsten: 
14 maart 2020: Kindergemeenteraad 
26 juni 2020: Kinderfuif 

 


