


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 2018 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. Léon Vasseur behaalde het 

meeste stemmen en was tijdens het schooljaar 2018-2019 de nieuwe  kinderburgemeester van Ha-

relbeke. 

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) Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (2) armoede en ongelijkheid 

en (3) goede gezondheid en welzijn.  
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In deze bijeenkomst ging de Kindergemeenteraad aan de slag met de verschillende bevoegdheden en 
de belangen van kinderen binnen deze bevoegdheden. De Kindergemeenteraad kon zo voor het eerst 
hun ideeën en voorstellen even op tafel leggen. 

College van burgemeester en schepenen 

Op het begin van de samenkomst maakte de Kindergemeenteraad kennis met de nieuwe burgemees-
ter en zijn schepenen. Ze leerden hun bevoegdheden kennen aan de hand van een opdracht waarbij 
ze  bepaalde zaken bij de juiste bevoegdheid moesten plaatsen. Het werd nogal snel duidelijk hoe 
complex het hele systeem in elkaar zit en hoeveel overlappingen er waren. 

Nieuwjaarsbrieven 

Eens het duidelijk was, begon de Kindergemeenteraad met het geven van input voor nieuwjaarsbrie-
ven met hun wensen in.  Deze nieuwjaarsbrieven werden dan naar de verschillende schepenen en de 
burgemeester gestuurd afhankelijk van hun bevoegdheid. In deze brieven stonden ideeën als: 

 Fluojas + helm in elke school verplichten 

 Meer autovrije dagen en straten 

 Veilige fietspaden en straten voor fietsers 

 Meer groen in de stad 

 Zaken organiseren die de jeugd aanzet om niet 
meer voor hun scherm te zitten 

 Goede doelen steunen met de opbrengst van de 
kinderfuif 

 Bezoek met de bib aan school 

 … 

Ze dachten niet enkel aan de kinderen uit Harelbeke 
maar ook aan andere doelgroepen, zo hadden ze 
ideeën om: 

 Kinderen te laten langsgaan bij eenzame ouderen 

 Winkels, handelaars en zelfstandigen te ondersteunen 

 Hulpmiddelen te voorzien voor blinde mensen in de bib 

 Sportkampen te organiseren voor mensen met een ziekte of een beperking 

 

 



 

 

 

Tijdens de bijeenkomst over deze thema’s ging de Kindergemeenteraad nadenken over hoe Harelbeke 

armoede en ongelijkheid kan tegen gaan. Aan de hand van een inleidend spelletje werden ze duidelijk 

gemaakt wat ongelijkheid inhoudt door het zelf te ervaren. Daarna gingen ze dan aan de slag met ver-

schillende vormen van ongelijkheid en discriminatie en gingen ze op zoek naar ideeën per thema. 

Geld, armoede en huisvesting 

 

 

 

 

 

 

Mensen met een beperking 

 

 

 

 

 

Afkomst, huidskleur, migratie en taal 

 

 

• Duurzaam omgaan met kledij door deze 

door te geven 

• Groentetuin waar iedereen groenten en 

fruit kan kweken en oogsten 

• Promoten van deelfietsen 

• Inzamelacties speelgoed 

• Georganiseerde vakanties die betaalbaar 

zijn voor iedereen 

• Onderhouden van sociale woningen 

• Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 

moet beter 

• Gepaste vorming voorzien voor het 

jeugdwerk 

• G– sport promoten en uitwerken zodat 

kinderen met een beperking ook aan 

sport kunnen doen 

• Aangepast werk voorzien voor mensen 

met een beperking 

• Taalkampen of taallessen organi-

seren 

• Info van de stad in verschillende 

talen voorzien 

• Begeleiding voorzien voor men-

sen die trauma’s hebben opgelo-

pen in hun verleden 

• Diversiteit stimuleren op alle as-

pecten van de stad 



 

Deze bijeenkomst ging niet door in jeugdcentrum TSAS maar de kindergemeenteraad sprak af in Huis 

van het kind, een huis waar ieder kind zich thuis hoort te voelen. Dit sloot op zich al aan bij het thema 

welzijn. Wat betreft het thema een goede gezondheid gingen we op zoek naar wat een gezonde levens-

stijl inhoud en hoe de school gezondheid moet/kan promoten. 

Een gezonde levensstijl 

De kindergemeenteraadsleden werden in groepjes verdeeld en kregen als voorbeeld een dag uit het 

leven van Jan voor zich. Ze moesten de goede en de slechte leefgewoontes aanduiden en alternatieven 

zoeken voor  de slechte. 

Een gezonde school 

De verschillende groepjes mochten nu overlopen wat er goede initiatieven waren op hun school en wat 

er nog kon verbeteren op hun school om een goed leefmilieu te creëren. De beste ideeën om een ge-

zond leefmilieu te creëren op school waren: 

• Meer beweging (tussen de lessen door) 

• Gezond eten: bvb. tutti frutti 

• Kinderen stimuleren om te voet of met de fiets  

• Geen beamers meer: kinderen kijken al genoeg 

naar een scherm 

Gelukkig zijn 

We stelden de kinderen de vraag wat voor hen belangrijk 

was om gelukkig te zijn en hoe Harelbeke hier een rol in kon spelen. Familie, vrienden, het gezin, liefde 

en de gezondheid waren voor hen de 5 belangrijkste zaken. Ze verwachten van de stad vooral dat die 

inzet op vrijetijdsfaciliteiten waar deze 5 aspecten aan bod kunnen komen. Zo willen ze plaatsen ont-

wikkelen waar je met familie en vrienden kan gaan maar ook waar je mensen kan ontmoeten. Ook 

speelpleinen en  –straten blijven goede initiatieven die tot verbinding leiden. 

Huis van het kind 

Per twee gingen de leden van Kindergemeenteraad met het Huis van het kind aan de slag. Ze bepaalden 

de openingsuren, activiteiten, doelgroep, kamers, benodigdheden en wat er allemaal te doen was. Uit-

eindelijk kregen ze ook de kans om hun eigen plattegrond te maken van hun ideale Huis van het kind. 

Als afsluiter deden we ook nog enkele kleine bewegingsoefeningen die ze konden doen in de klas zon-

der dat ze recht moesten staan (zie foto). 



Eind december organiseerde de Kinder-
gemeenteraad een heus kerstbal voor 
alle kinderen van het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar. De bar werd bemand 
door enthousiaste Kindergemeente-
raadsleden. Ook het onthaal en de bon-
netjesverkoop verliep perfect dankzij de 
hulp van de Kindergemeenteraadsleden. 
Al dat werken verdient natuurlijk ook de 
nodige ontspanning. Dan was het fees-
ten geblazen en konden ze zich helemaal 
uitleven op de dansvloer. Fijn dat er zo-
veel kinderen zijn die zich voor dit kerst-
bal hebben ingezet! Op naar de kinder-
fuif in juni! Wij tellen al af. 

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

dergemeenteraadsleden verzamelen in hun eigen klas. Ook hieruit kwamen heel wat goede ideeën.  

 

Ongelijkheid 

• Kinderen met een beperking maandelijks 

laten samenkomen met kinderen zonder 

beperking 

• Hobby- / sportdag voor alle mensen 

• Meer goede doelen steunen met inkom-

sten van bijvoorbeeld de kinderfuif 

 

Huis van het Kind 

• Ontspanning voor kinderen 

• Animatoren vragen die de kinderen bege-

leiden 

• Als uitstap gaan winkelen om kinderen zo 

te tonen wat gezonde voeding is 

• Workshops organiseren voor kinderen sa-

men met hun ouders 



Stad Harelbeke komt op voor het recht van 

kinderen om op te groeien in een rookvrije, 

gezonde en veilige omgeving. Daar horen 

ook rookvrije speel- en sportterreinen bij. 

Daarom neemt de stad het engagement om 

tegen juni 2019 de speelterreinen in Harel-

beke rookvrij te maken. Later volgen dan 

ook de sportterreinen. 

 

 

Hierin speelt de Kindergemeenteraad opnieuw een 

cruciale rol. Samen met hen namen we promofilm-

pjes op die later getoond werden op verschillende 

vormen van sociale media.  Ze trokken op pad naar 

de speelpleinen van  Ruddershove, De Gavers, CC 

het Spoor, Het eiland, Ter Coutere, Arendswijk, Het 

Rodekruisplein… 

 

 

Ze kregen daarnaast ook een flyer mee via hun school waarbij gevraagd  werd om een online peti-

tie te tekenen. Deze petitie hield bij hoeveel mensen deze reeds tekenden en  kan getekend wor-

den via QR– code of via de site van stad Harelbeke. 

 

 




