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Intro: Filmpje en artikel Karrewiet

Bij wijze van inleiding en inspiratiemoment, kreeg de Kindergemeenteraad een kort filmpje en
een artikel te zien van Karrewiet. Die reportage ging over de gemeenteraadsverkiezingen en
hoe een nieuw bestuur wordt samengesteld. In het artikel wordt op een duidelijke manier
uitgelegd wat een burgemeester en een schepen is en wat hun taak is.
-

Filmpje: https://www.ketnet.be/karrewiet/15-oktober-2018-verkiezingen
Artikel: https://www.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/verkiezingen2012/gemeenteraadsverkiezingen
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Bevoegdheden van de burgemeester en schepenen

Vanaf 1 januari zal een nieuwe bestuursploeg in Harelbeke van start gaan. De burgemeester en
enkele schepenen blijven dezelfde maar er komen ook enkele nieuwe schepenen bij.
De Kindergemeenteraad maakte kennis met de burgemeester en (nieuwe) schepenen aan de
hand van hun bevoegdheden. De kinderen kregen elk een aantal strookjes met zaken die bij een
bepaalde bevoegdheid horen, die strookjes moesten ze op bij de juiste schepen/bevoegdheid
proberen te plakken. Dit bleek geen gemakkelijke opdracht. Heel wat zaken zijn ook met elkaar
verweven en passen bij meerdere bevoegdheden.
Na de zoektocht van de kinderen, overliepen we nog even alle schepenen en hun
bevoegdheden. Zo werd het voor de Kindergemeenteraad duidelijk welke schepenen vanaf
volgend jaar met welke thema’s bezig zijn.
Hieronder vind je enkele puzzels.

Schepen Francis Pattyn:
-

-

-

Onderwijs
o Overleg met alle scholen
o Aanstellen van directeurs, leerkrachten en personeel van het stedelijk onderwijs
o Opstellen van budgetten voor het stedelijk onderwijs
o Gebouwen van het stedelijk onderwijs onderhouden; renoveren (of nieuwbouw zetten)
Kunstonderwijs
o AHA:
▪
allerlei kunstvormen aanleren aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren.
▪
Losse workshops, lessenreeksen, volledig schooljaar les volgen…
▪
Tentoonstellingen, voorstellingen, presentaties…
o SAMWD:
▪
Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren een muziekinstrument leren bespelen en/of
noten leren lezen.
▪
Mensen met woorden laten spelen
▪
Dans in alle mogelijke vormen
Cultuur, met inbegrip van bibliotheek, erfgoed, archief, musea
o Cultuurprogrammatie voor jong en oud
o Workshops rond iets cultureels
o Uitlenen van boeken, cd’s, dvd’s, strips, fundels…
o Boekbaby-pakketten uitdelen.
o Lezingen, tentoonstellingen
o Voorleesmomenten
o Activiteiten rond allerlei thema’s: jeugdboekenmaand, digitale week, Wereldoorlog, UiT met Vlieg
o Oude, archeologische zaken uit de grond halen en een plaatsje geven.
o De geschiedenis van Harelbeke illustreren. (boeken, tentoonstellingen, foto’s… )
o Alle papieren van de stad op een goede manier bewaren, zodat ze lang meegaan.
o Museum over Peter Benoit.
o Activiteiten en rondleidingen in het Peter Benoitmuseum en Kunstenhuis.

Schepen Tijs Naert:
-

-

-

-

Openbare werken en Stadskernvernieuwing
o Onderhoud fietspaden en wegen
o Herstel asfaltwegen
o Nieuwe marktplein
o Leieboorden
o Ruimte voor ontspanning, wonen en natuur
o Straatverlichting
o Afschaffen/verleggen/verbreden van voet- en buurtwegen
Stadsgebouwen, kerken
o Stadsgebouwen onderhouden
o Iets doen met alle gebouwen eigendom van de stad: verkopen, verhuren, zelf iets in doen…
o Kerken goed onderhouden
o Alle gebouwen proper, net en in orde houden.
Mobiliteit
o Fietsstraat
o High five palen
o Autodelen
Milieu, Groen, Natuur, energie, duurzaamheid
o Premies energie besparen (doe het nu duurzaam)
o Workshops rond milieu voor kinderen, natuuracademie…
o Buurttuintjes
o Aanleg geboortebos
o
Groen in de stad brengen.
o Zo weinig mogelijk energie verbruiken en als je energie moet verbruiken, dit op zo een
milieuvriendelijk mogelijke manier doen. (groene energie, geen uitstoot…)
o Zoveel mogelijk zonnepanelen op elk dak.
o Windmolens

Schepen Lynn Callewaert:
-

-

-

-

Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst:
o Uitkeringen goedkeuren (leefloon…)
o Ondersteuning voor mensen die het wat minder goed hebben.
Welzijn (armoede, buurtwerking, zorgbedrijf, integratie, personen met een beperking, gezondheidsbeleid,
kinderopvang)
o UiTPAS
o Samenlevingsopbouw
o Zorgen dat personen met een beperking overal binnen kunnen
o Acties doen om de inwoners gezond te laten leven
o Ambassadeurs
o Huiswerkbegeleiding
Ouderenbeleid
o De jeugddienst voor oude mensen
o Allerlei activiteiten voor senioren
o Ondersteuning van verenigingen voor senioren
o Dienstencentrum: maaltijden, activiteiten…
o Opleidingen: valpreventie, opleiding dementie, internet, smartphone…
o Inspraak van senioren
Noord-Zuidwerking
o Het is belangrijk dat verenigingen en individuen de nodige adviserende en financiële ondersteuning
vinden binnen de Noord-Zuid Raad voor projecten die ze willen ondernemen in het kader van
ontwikkelingssamenwerking.
o Stedenband
o Fairtradegemeente
o Noodhulp (subsidie bij humanitaire rampen)
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Input nieuwjaarsbrieven

Bij de start van het nieuwe jaar zal ook de Kindergemeenteraad zijn nieuwjaarsbrief opstellen
voor de burgemeester en de schepenen.
In groepjes per 3 gingen de kinderen nadenken over welke voorstellen, wensen, … ze willen
doen aan de burgemeester/schepenen voor het nieuwe jaar.
Per schepen kregen de gropejes een vijftal minuten om op basis van de bevoegdheden van die
persoon een aantal voorstellen en wensen te formuleren.
Hieronder vind je de voorstellen van de Kindergemeenteraad.
Om hun voorstellen meer slagkracht te geven, linkten de kinderen elk voorstel aan de rechten
van het kind.
De nieuwjaarsbrieven zijn ondertussen geschreven. Na de kerstvakantie sturen we die naar
jullie door.

ALAIN TOP
BURGEMEESTER
-

Thema

Veiligheid (politie en brandweer)
Personeel van de stad
Burgerzaken

Wens, voorstel, idee, bezorgdheid

Veiligheid

Fluojas in elke school verplichten

Veiligheid

Autovrije zaterdag/autovrij weekend

Burgerzaken

Rijopleiding vanaf 10 jaar

Burgerzaken

Andere openingstijden voor sommige diensten

Veiligheid

Meer politie op straat (zeker op het moment wanneer kinderen naar school gaan)

Personeel van de
stad

Meer mensen die straten opruimen

Personeel van de
stad

Meer geld voor het personeel van de stad

Veiligheid

Glow in the dark zebrapaden aanleggen

Veiligheid

Reflectors in de scherpe draaien langs de weg plaatsen

Burgerzaken

Kids ID en eID gratis aanbieden

Veiligheid

Vandalisme meer voorkomen

Veiligheid

Meer verlichte fietspaden, fluojas en help verplichten, meer flitspalen, meer zebrapaden

Veiligheid

Fietspad aan het station, duidelijkere fietspaden

TIJS NAERT
SCHEPEN
Thema

Openbare werken
Stadsgebouwen en kerken
Mobiliteit
Groen, milieu, natuur, energie en duurzaamheid
Wens, voorstel, idee, bezorgdheid

Mobiliteit

Veilige fietspaden

Mobiliteit

Autovrije dag

Groen, milieu

Windmolens en zonnepanelen promoten

Stadsgebouwen

Oude gebouwen zo lang mogelijk goed onderhouden en als dat niet meer lukt,
investeren in nieuwe gebouwen

Groen

Minder huizen plaatsen en meer natuur

Groen

Meer groen in de stad zou fijn zijn

Mobiliteit

Fietspaden Blauwhuisstraat

Groen, milieu, natuur,
energie en
duurzaamheid

Iedereen een grote windmolen in zijn tuin

Groen

Minder fabrieken in de natuur

Stadskernvernieuwing

Bij de aanleg van het nieuwe marktplein rekening houden met kinderen
(vb een grote trampoline in de grond)

Groen

Een fietstocht organiseren door het bos

Groen

Groene speelplaatsen

DAVID VANDEKERCKHOVE
SCHEPEN
-

Thema

Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Jeugd

Wens, voorstel, idee, bezorgdheid

Jeugd

Zoals een buitenspeeldag, zouden we ook graag een buitengamedag hebben in
Harelbeke

Jeugd

Meer activiteiten met de jeugdbewegingen organiseren en ook activiteiten met
verschillende jeugdbewegingen samen

Jeugd

Meer organiseren voor de jeugd zodat ze minder naar het scherm kijken.

Jeugd

Meer speelpleinen in de stad

Ruimtelijke ordening
en woonbeleid

Gratis vergunning aanvragen

Jeugd

Meer speelstraten

Jeugd

Meer sportdagen

Jeugd

Met alle jeugdbewegingen uit Harelbeke een leuke show organiseren voor alle mensen
uit Harelbeke

Jeugd

Sociale media vanaf 11 jaar

Jeugd

Kinderen moeten ook kunnen stemmen

Jeugd

Meer kinderfuiven

Jeugd

Kindercafé met drankjes aan 50 cent

Jeugd

Deathride van de kerk

Jeugd

Fort Bayard waar iedereen aan mee mag doen (zie youtube filmpjes)

Jeugd

Activiteit: affiches en kerstkaartjes maken voor mensen die dat willen

Jeugd

De opbrengst van de kinderfuif aan een goed doel geven

LYNN CALLEWAERT
SCHEPEN
-

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Welzijn (armoede, buurtwerking, integratie, zorgbedrijf,
personen met een beperking, kinderopvang, gezondheidsbeleid)
Ouderenbeleid
Noord-Zuidwerking

Thema

Wens, voorstel, idee, bezorgdheid

Welzijn

Goede en betaalbare gezondheidszorg, ziekenhuis

Ouderenbeleid

Kinderen die langsgaan bij (eenzame) ouderen

Noord-Zuidwerking

Wandeling in Harelbeke waar je bijleert over de Noord-Zuidwerking in Harelbeke

Sociale dienst

Sociale woningen

Ouderenbeleid

Meer activiteiten voor ouderen zoals wandelen, quiz, bingo, …

Noord-Zuidwerking

Meer Oxfam winkels in Harelbeke (of meer promo hiervoor)

Welzijn

Meer geld voorzien voor mensen in armoede en mensen met een beperking

Welzijn

De gepaste zorg voorzien voor hulpbehoevende mensen

Ouderenbeleid

Inzetten op sporten voor ouderen

Noord-Zuidwerking

Meer hulp voorzien voor het Zuiden

Welzijn

Er moet minder armoede zijn in Harelbeke

Ouderenbeleid

In het rusthuis moet het eten lekker (vettig) zijn

KATHLEEN DUCHI
SCHEPEN
-

Thema

Financiën
Economie met inbegrip van landbouw

Wens, voorstel, idee, bezorgdheid

Financiën

Zorgen dat er voldoende geld is om allerlei leuke activiteiten te organiseren voor
kinderen en jongeren in de stad

Financiën

Zorgen dat iedereen een gelijk loon heeft

Financiën

Zorgen dat er voldoende centen zijn voor de burgers

Economie

Bedrijven naar Harelbeke lokken

Economie

Promoten om je producten bij de boer in de buurt te kopen

Economie

Winkels, handelaars en zelfstandigen in Harelbeke ondersteunen

FRANCIS PATTYN
SCHEPEN
Onderwijs
Kunstonderwijs (AHA en SAMWD)
Cultureel erfgoed met inbegrip van bibliotheek,
erfgoed, archief en musea

-

Thema

Wens, voorstel, idee, bezorgdheid

Onderwijs

Meer schoolfeesten

Onderwijs

Meer sportdagen

Bibliotheek

Een gamehoek in de bib

Kunstonderwijs

Het inschrijvingsgeld verlagen zodat iedereen zich kan inschrijven

Kunstonderwijs

Meer workshops voor scholen

Kunstonderwijs

Meer instrumenten om te leren spelen in de stad

Onderwijs

Meer speeltijd, meer sporten op school

Bib

Bezoek met de school aan de bib

Bib

Meer mensen moeten boeken doneren aan de bib, als ze dit doen krijgen ze daar dan
iets voor

Bib

Meer hulpmiddelen voor blinde mensen

Cultuur

Harelbeke Got Talent organiseren

Cultuur

Workshops voor zieke mensen organiseren

Onderwijs

Kinderen geven juffen en meesters les

Onderwijs

Kinderen van het 6de leerjaar geven les aan andere klassen

Bib

Geen lidgeld meer betalen

Onderwijs

Minder uren onderwijs en meer speelactiviteiten

DOMINIQUE WINDELS
SCHEPEN
-

Thema

Sport
Feestelijkheden en evenementen
Toerisme
Communicatie, informatie en ICT

Wens, voorstel, idee, bezorgdheid

Sport

Een sportdag voor mensen met een ziekte

Toerisme

Fietstochten organiseren voor kinderen

Sport

Sportkampen voor mensen met een beperking

Sport

Vier keer per jaar voetballen met alle 6de leerjaars tegen elkaar in een toernooi

Communicatie

Gratis WIFI in alle stadsgebouwen

Feestelijkheden

Een kermis in de winter organiseren

Toerisme

Glow in the dark tocht organiseren voor kinderen

Sport

Meer verschillende sporttoernooien organiseren

Evenementen

Autoloze dagen organiseren: kinderen baas op straat

Toerisme

Meer wandelingen organiseren

Sport

Meer openbare fitnesstoestellen (overdekt)

ICT

Meer openbare computers in openbare stadsgebouwen

Toerisme

Rondleiding in de Gavers

Sport

Meer loopwedstrijden voor volwassenen

Feest

Meer begeleiding bij de fuiven

