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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 positief 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 vormgeven en bijsturen van het jeugdbeleid. In mei 2015 werd 

een evaluatienota opgesteld met een grondige evaluatie van de werking van de 

Kindergemeenteraad en bijsturing naar de toekomst toe.  

 

In september 2019 konden alle leerlingen van de derde graad van elf Harelbeekse scholen zich 

kandidaat stellen om kindergemeenteraadslid te worden. Daarna werden per school 

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

 

SB Centrum 

Lova-Lys Vandamme 

Finn Dewaele 

SB Noord 

Jenne Houzet 

Manon Meersschaert 

SB Zuid 

Austen Deruyck 

Arthur Vancauwenberghe 

GO Ter Gavers 

Thibau Huys 

Haytham Sika 

VBS Sint-Rita 

Elise Ronsse 

Levi Verschelde 

VBS Heilig Hart 

Annabel Soenens 

Beau Vroman 

VBS Sint Augustinus 

Tijl Blomme 

Mila Dejonghe 

VBS Mariaschool 

Julie Deconinck 

Luna Wybo 

VBS De Wingerd 

Tristan Lommers 

Elies Decorte 

VBS OLV van Vreugde 

Phebe Claeys 

Anna-Louise Aelvoet 

VBS De Vleugel 

Nora Vandierendonck 

Flor Pintelon 

 

Reeds tijdens de eerste bijeenkomst werd er een burgemeester gekozen. Tristan Lommers 

behaalde het meeste stemmen en was tijdens het schooljaar 2019-2020 de nieuwe 

kinderburgemeester van Harelbeke.  

 

Uit de acht voorgelegde thema’s kozen de gemeenteraadsleden drie thema’s die hen het 

meest interesseerden en waar ze graag mee aan de slag wilden. De thema’s die we dit jaar 

behandelden waren (1) jeugd, (2) natuur, milieu en duurzaamheid en (3) sport. 
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Kindergemeenteraad thema Jeugd 
Tijdens deze eerste bijeenkomst verplaatsten de Kindergemeenteraadsleden zich in de rol van  

de jeugddienst. Welke taken moeten zij allemaal doen en welke vragen krijgen zij van kinderen, 

jongeren, ouders …? Ze kregen de kans om hier zelf een antwoord op te formuleren. 

 

Jeugddienst 
De kindergemeenteraadsleden ontdekten de taken van de jeugddienst en beantwoordden 

fictieve mails en bedachten oplossingen en ideeën voor de verschillende casussen. Gaande 

van het kiezen van leuke activiteiten voor de buitenspeeldag, het kiezen van thema’s voor hun 

eigen kinderfuif tot het organiseren van de slotdag komende zomer.  

 

Ideeën slotdag vakantiewerking: 

• Kampvuur met marshmallows 

• Wedstrijd boys vs girls 

• Vrij podium   

• Bungeejumpen 

 

Extra activiteit voor de Harelbeekse jeugd: 

• Meer buitenspeeldagen per jaar   

• Met asielhonden op stap gaan 

• Carnavals(-stoet)     

• Fuif voor het 1e, 2e en 3e 

middelbaar 

 

Rookvrije speelpleintjes installeren: 

• Camera’s plaatsen   

• Geen sigaretten meer verkopen  

• Rookcabines voorzien  

• Meer actie voeren 

 

Thema’s kinderfuif: 

• Emoji feestje   

• Boevenfeestje 

• Carnavalfeestje   

• Black and white party  

 

Activiteiten buitenspeeldag: 

• Photobooth   

• Snoepsushi maken 

• Paardrijden   

• Wipeout 

 

Vuil na het spelen in de jeugdbeweging, oplossingen: 

• Ouders laten meespelen • Jeugdbeweging wast uniformen
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Nieuwjaarswensen  
De kindergemeenteraadsleden schreven op een papieren kerstbal hun wens uit voor 2020. 

Een wens voor de stad en voor de Harelbeekse kinderen en gezinnen. Deze nieuwjaarswensen 

werden begin januari naar de burgemeester gestuurd. Op deze kerstballen stonden wensen 

als: 

 

• Harelbeke wordt rookvrije stad 

• Veel speeltuinen voor oudere 

kinderen   

• Iedereen leeft lang en gelukkig 

• Groot huis waar armen gratis 

kunnen eten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergemeenteraad thema Natuur, Milieu en 

Duurzaamheid 

Deze bijeenkomst ging door op 25 januari in jeugdcentrum TSAS. Tijdens de 

Kindergemeenteraad gingen de kinderen op zoek naar bestaande initiatieven die ze graag in 

Harelbeke willen zien en gaven ze hun ideeën voor vergroening van de straten. 

 

Vergroening van de straten 
Ieder kindergemeenteraadslid kreeg zijn of haar straat op een blad, afgedrukt van Google 

Street View. Daarop mochten ze de groene straat van hun dromen tekenen. Ze kregen een 

budget waarmee ze verschillende planten, bomen en andere elementen konden aankopen. 

De kinderen gaven aan dat het implementeren van groen ervoor zorgt dat hun straat mooier 

en leefbaarder wordt. Het fleurt de straat op en heeft als gevolg zuiverdere lucht. 

Verschillende kindergemeenteraadsleden vonden het leuk om hun straat te ‘heraanleggen’ 

met groen en spraken hun hoop uit dat dit een beleidsitem kon worden.  

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat dit thema leeft en dat heel wat kinderen reeds actie 

ondernemen voor een beter milieu. In de klas is het vaak een gespreksonderwerp en de 

scholen ondernemen vaak acties.  Er wordt ook regelmatig over gepraat aan de keukentafel. 
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Groene acties 
De kindergemeenteraadsleden werden in groepen verdeeld en bekeken bestaande, nationale 

acties. Aan de hand van bepaalde criteria; nuttigheid van de actie, impact van de stad, impact 

van de actie en of die actie meer aandacht verdient, werd bekeken of de actie uitgerold kan 

worden in Harelbeke. Hieronder acties die de kindergemeenteraadsleden graag uitgevoerd 

willen zien én hoe men de actie kan aanpakken. 

 

Carpoolen 

• Meer carpoolparkeerplaatsen voorzien 

• Duidelijke signalisatie en bekendmaking carpoolplaatsen 

 

Autoloze zondag 

• Meerdere keren per jaar organiseren 

 

Met belgerinkel naar de winkel 

• Meer fietsrekken plaatsen 

• Fietszakken hebben 

• Drive-in bij een winkel 

• Fietsstraten aanleggen 

• Deelfietsensysteem blijven 

promoten 

 

Hier begint de zee: graffiti spuiten aan de riolering 

• Campagne over grondgebied Harelbeke  

• Meer bakken voor peuken voorzien 

• Aangepaste rioolputjes (met extra filter) 

 

Lokaalmarkt 

• Meer aandacht en inkomsten geven aan boeren uit de streek 

• Extra inspanningen: mensen aanmoedigen om te tuinieren 

 

Bestaande acties in Harelbeke behouden en aanmoedigen: 

• Zwerfvuil… in de vuilbak 

• Mooimakers 

• Verbod op plastic zakjes 

• Kraanwatercharter 
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Kindergemeenteraad thema sport 
Deze kindergemeenteraad vond normaal plaats op 14 maart. Omwille van de 

coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. Daarom werd er een online bevraging gemaakt die 

de kinderen thuis konden invullen.  

 

Enquête 
Voor de start van de kindergemeenteraad, werd gevraagd aan de raadsleden of ze een korte 

enquête door hun klasgenoten wilden laten invullen. In die enquête werd bevraagd welke 

sport de kinderen beoefenen, waar ze dit doen, hoe ze zich hiervoor verplaatsen, of ze dit 

alleen of in groep doen. Bijna iedere bevraagde doet aan sport als hobby. Iets minder dan de 

helft doet dit in Harelbeke of een deelgemeente, andere zoeken hun hobby in andere steden 

of gemeenten. Verplaatsingen gebeuren vooral door het gebruik van de auto en bijna 

iedereen sport in groep. Sporten die het verlanglijstje van kinderen staan zijn freerunning, 

turnen, trampoline springen, voetballen… 

 

Online bevraging 
De online bevraging werd samengesteld op basis van het informatief spel die we tijdens de 

Kindergemeenteraad zouden spelen. De kindergemeenteraadsleden kregen verschillende 

vragen en stellingen voorgelegd rond het thema sport. De online bevraging werd afgesloten 

met een quiz aan de hand van een kruiswoordraadsel. Hieronder enkele stellingen en vragen: 
 

• Ik wil kunnen proeven van verschillende sporten:  
De kindergemeenteraadsleden vinden dit een goed idee. Op die manier kunnen ze 
(makkelijker) een keuze maken wat ze wel of niet graag doen.   

 

• Als er een nieuwe sporthal komt, zou ik graag deze zaken behouden:  
Voetbalveld en reclame aan de muur.  
Deze zaken wil ik graag toevoegen:  
Een grote zaal waar je verschillende sporten kan beoefenen, een fitnessruimte, 
klimmuur, trampolines, turninstrumenten… 

 

• Was jouw straat al eens een speelstraat? Hoe vond je dit?  
Drie vierden van de bevraagde kindergemeenteraadsleden heeft nog geen 
speelstraat in hun eigen straat gehad.  

 

• Welke sport zou je graag willen doen in Harelbeke, die er nu nog niet is?  
Turnen, trampoline, paardrijden, freerunning, rugby, veldrijden… 

 

• Rond deze thema's zou ik graag een sportkamp organiseren:  
Avontuur, bos en natuur, turnen, trampoline, eten, feest, voetbal…  

 
Beide bevragingen werden doorgegeven aan de Sportdienst. Zij kunnen een aantal ideeën 

gebruiken om eventueel zaken in de toekomst te realiseren.
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Ontspanning 
 

Op vrijdag 20 december 2019 hadden 

de Kindergemeenteraad hun jaarlijks 

kerstbal. Alle Harelbeekse kinderen uit 

het vierde, vijfde en zesde leerjaar 

werden uitgenodigd om mee te 

dansen op hun kinderfuif.  

Het thema was pyjama of onesie, 

iedereen was er cosy en warmpjes op 

gekleed om mee te dansen op het 

ritme van de bassen. 

 

 

 

Enthousiaste kindergemeenteraadsleden bemanden in shifts de bar of stonden als security 

aan de deuren of de kassa. Met de hulp van gemeenteraadslid Austen verliep de 

bonnetjesverkoop in de grote zaal perfect.  

 

Al dat werken verdient natuurlijk ook de nodige ontspanning. Dan was het feesten geblazen 

en konden ze zich helemaal uitleven op de dansvloer. Fijn dat er kinderen zijn die zich voor dit 

kerstbal hebben ingezet!  

 

 

Extra 
 
Naast de vele input die we uit de bijeenkomsten gehaald hadden, is er ook heel wat input die 

de kindergemeenteraadsleden verzamelen in hun eigen klas. Ook hieruit kwamen heel wat 

goede ideeën. De kindergemeenteraadsleden hadden ook nog een aantal voorstellen die niet 

meteen aan bod kwamen tijdens de bijeenkomsten maar die lijsten we graag nog eens op. Zo 

hopen zij dat ook hiermee aan de slag gegaan wordt in de toekomst. 

 

• Aanleggen van meer fietsstraten 

• Een nog groener Harelbeke  

• Meer speelruimte creëren 

• Meer ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren creëren 

• Aanleggen van een multifunctioneel sportterrein  

• Een vrij podium organiseren voor alle kinderen in Harelbeke 

• Een schuimparty organiseren voor kinderen en jongeren  
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Rol van de Jeugddienst  
Om een verdere opvolging van deze nota te verzekeren, zal de jeugddienst alle ideeën 

bundelen. De haalbare en concrete voorstellen van de kindergemeenteraad worden bezorgd 

bij de verschillende stadsdiensten 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 worden ondernomen duidelijk te communiceren aan 

de Jeugddienst. 

 

 

Dankjewel 
Een oprecht dankwoordje aan iedereen die het mogelijk maakte om ook dit jaar de 

Kindergemeenteraad in Harelbeke te organiseren is natuurlijk ook op zijn plaats. 

Ouders, directie, leerkrachten, collega’s van de stadsdiensten, college van burgemeester en 

schepenen, gemeenteraad … dankjewel voor jullie steun en enthousiasme om dit project 

telkens opnieuw te doen slagen. 


