
1 
 

 

 

 

 

 

 

Kindergemeenteraad   

 

 

Verslag bijeenkomst 

07.12.2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



2 
 

 
Aanwezig:  
 
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), Beau Vroman, 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) Sarah Devos 
(jeugddienst), Johanna Wybo (jeugddienst) en Robbe Bleuzé (Jeugddienst). 
 
1 Inleiding 
 
De kindergemeenteraadsleden werden verdeeld in 4 groepen. Per groep vormden ze een 
eigen jeugddienst. Jeugddienst Klik, jeugddienst lachebek, jeugddienst zonder naam en 
jeugddienst Blal-l. Per groep kregen ze een groot blad en losse strookjes met taken. De 
kindergemeenteraadsleden moesten uitmaken welke taken een jeugddienst doet, en welke 
niet. De strookjes met taken legden ze in de juiste kolom.  
 
 
 

Taken jeugddienst Geen taken jeugddienst 

 
- Organiseren van de 

buitenspeeldag 
- Inspraakmomenten organiseren 

met kinderen bij de aanleg van 
een nieuw speelpleintjes 

- Organiseren van 
speelpleinwerking 

- Organiseren van UiT-Kajuit 
kampen en tiener 2 daagse 

- Het plaatsen van 
skatetoestellen in de stad 

- Ondersteunen van 
jeugdbewegingen zoals de 
Chiro, KSA, Scouts 

- Dag van de jeugdbeweging 
organiseren 

- Luisteren naar kinderen en 
jongeren 

- Kindergemeenteraad 
ondersteunen 

- UiTPASsen verkopen en hier 
info over geven 

- Uitlenen van muziekinstallaties, 
lichten, micro’s,… 

- Jeugdraad ondersteunen 
- De kinderfuif of het kerstbal 

helpen organiseren 
- Samenwerken met andere 

diensten die aandacht besteden 
aan kinderen en jongeren 

- Kinderen en jongeren 
informeren over alles wat 
kinderen en jongeren 
aanbelangt 

- Repetitieruimtes verhuren aan 
jonge muziekgroepjes 

- Meters en peters van 
speelstraten ondersteunen en 
gratis speelkoffers uitlenen aan 
hen. 

 
- Speelpleintjes netjes 

onderhouden 
- Organiseren van fuiven in TSAS 
- Elk weekend activiteiten van de 

jeugdbeweging begeleiden 
- Buitenschoolse kinderopvang 

organiseren 
- Rondleiding in het stadhuis 

organiseren zodat kinderen de 
stad leren kennen 

- Een uitleendienst met 
speelgoed voor kinderen 
openhouden 

- Jeugdhuis openhouden 
- Skatepark ’t Fabriekske 

openhouden 
- Zwerfvuil rapen aan het 

Jeugdcentrum TSAS en de 
speelpleinwerkingen 

- Huiswerkklas organiseren op 
woensdagmiddag. 
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- Zaal verhuren aan verenigingen 
voor het organiseren van 
activiteiten 

 
 
Hier en daar lag er eens een strookje verkeerd, maar de meeste kindergemeenteraadsleden 
waren goed op de hoogte van de taken van de jeugddienst. Ze waren geslaagd en konden 
starten als echte jeugdwerkers.  
 
2. casussen behandelen 
 
Uit de eerste activiteit bleek dat de nieuwe jeugdwerkers in spé al vrij goed op de hoogte 
waren van hun taken. We besloten om een tandje hoger te schakelen en hen een inkijkje in 
de inhoud van de taken te geven. Dus onderworpen we ze aan verschillende mailtjes en 
vragen die wij als jeugdwerker vaak in onze mailbox mogen aantreffen. Maar wat doen ze 
als er een vraag in hun mailbox komt? Welke ideeën of antwoorden kunnen zij formuleren? 
 
Per Jeugddienst gingen ze aan de slag met de vragen die binnenkwamen. Daarna 
werden de antwoorden teruggekoppeld naar het ‘regio-overleg’ van de Jeugddienst, 
waarbij ze aan elkaar extra vragen konden stellen. 
 

1. Slotdag vakantiewerking 
 
Beste jeugddienst 

Op 31 augustus 2020 gaat de laatste dag van de zomervakantie door. We zien in de 
agenda staan dat er die dag ook vakantiewerking is. Maar de gebouwen waar de 
speelpleinwerking doorgaan kunnen op die dag niet meer gebruikt worden voor de 
speelpleinwerking omdat de school die dag al moet klaarzetten in het gebouw.  

Op die dag zouden we dus met alle vakantiewerkingen (speelpleinwerking Harelbeke, 
speelpleinwerking Bavikhove en UiT-Kajuit) één slotdag samen moeten organiseren, 
maar we hebben eigenlijk geen idee wat we die dag dan moeten doen.  

Hebben jullie ideeën wat we die dag kunnen doen?  

Groetjes 

De animatoren van speelpleinwerking Harelbeke, speelpleinwerking Bavikhove en de 
UiT-Kajuit 

Antwoorden van de kindergemeenteraad: 

- Bungeejumpen 
- Eens met een boot op het water rijden 
- Vrij podium 
- Bos parcours 
- Uitstap 
- Een wedstrijd boys vs girls 
- Film kijken 
- Thema ruimte behandelen 
- Kampvuur met marshmallow 
- Zoektocht met overnachting in het bos 
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2. Extra activiteit 

Hallo mensen van de Jeugddienst 

Wij zijn Rens en Emma, 11 jaar oud en blij dat we in Harelbeke wonen. We 
amuseren ons hier goed in de buurt, spelen veel buiten en gaan ook nu en dan eens 
naar het speelpleintje een beetje verder.  

We vinden wel dat er in Harelbeke te weinig activiteiten voor kinderen zijn. De 
Buitenspeeldag vinden wij super tof, maar daarnaast zouden er nog wel wat 
activiteiten mogen zijn voor kinderen. Nu zijn er heel veel activiteiten voor de grote 
mensen waar wij ook wel naartoe mogen, maar het zou leuk zijn als er nog meer 
activiteiten zijn écht voor kinderen.  

Kunnen jullie niet nog wat extra activiteiten organiseren?  

Dat zou écht tof zijn! 

Rens en Emma 

Antwoorden van de kindergemeenteraad: 

- Meer buitenspeeldagen per jaar 
- Groot paintballgevecht 
- Eens een opruimactie voor het milieu 
- Carnavals(-stoet) 
- Muurklimmen 
- Met asielhonden op stap gaan, verzorgen en wassen 
- Paardrijden 
- Waterspelletjes spelen in de zomer 
- Klimmen in de Gavers 
- Fuiven op maat voor het 1e, 2e en 3e middelbaar 
- Een uitgebreid aanbod van de UiT-Kajuit 
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3. Rookvrije speelpleintjes 

Beste schepen van jeugd 

Als inwoner van Harelbeke ben ik heel tevreden dat er op het pleintje vlak naast mijn 
huis een speelpleintje is. Mijn twee kinderen zijn dan ook vaak op het speelpleintje 
terug te vinden waar ze volop kunnen ravotten.  

Sinds vorig jaar hebben jullie de speelpleintjes rookvrij gemaakt. Een goede zet, 
want roken en spelende kinderen… dat gaat niet samen. Toch merk ik dat er nog 
heel wat mensen roken op het speelpleintje, zelfs als er kinderen aan het spelen zijn.  

Kan er niet nog een extra actie gedaan worden om aan iedereen duidelijk te maken 
dat er op de speelpleintjes niet meer kan gerookt worden?  

Alvast bedankt 

Een bezorgde papa 

Antwoorden van de kindergemeenteraad: 

- Camera’s plaatsen 
- Rookcabines voorzien 
- Geen sigaretten meer produceren en verkopen in Harelbeke 
- Extra acties doen 
- Een brandstapel maken en alle sigaretten verbranden 
- Bordjes maken en rondzetten op de speelpleintjes. Als je toch rookt krijg je 

een boete.  
 
 
 

4. Kinderfuif 

Hey 

Al een aantal jaren wordt er een kinderfuif georganiseerd bij de start van de 
kerstvakantie en de zomervakantie. Echt tof om de kinderen te zien fuiven net zoals 
de iets oudere jeugd aan het fuiven gaat in het weekend. Vanuit de Jeugdraad 
komen we dan ook graag helpen op die kinderfuiven! 

Het is ook wel leuk dat er elke keer een thema is waarin iedereen zich dan kan 
verkleden. In juni staat er opnieuw een kinderfuif gepland, maar mei en juni zijn 
voor de Jeugdraad drukke maanden (examens…). Wat zou het thema zijn voor de 
kinderfuif in juni? Dan kunnen we nu al op zoek gaan naar de gepaste outfit.  

Merci om te laten weten! 

De Jeugdraad 

Antwoorden van de kindergemeenteraad: 

- Black light feestje  
- Feestje in neon kledij 
- Een bal waarbij iedereen zich mooi opkleed en er een koning en koningin 

gekozen worden. 
- Black and white party 
- Een boeven feestje 
- Een feestje met glow sticks 
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- Een mexico party met cactussen, sombrero’s en piniata’s 
- Een pizzafeestje 
- Een carnavalfeestje 
- Een dierenfeestje 
- Een emojifeestje 

 

5. Buitenspeeldag 

Collega’s van de Jeugddienst 

De buitenspeeldag komt er binnen een viertal maanden aan… hoog tijd om al één en 
ander in te plannen. Sturen jullie de activiteiten al door die dit jaar op het 
programma staan, dan kunnen we die alvast al op het plannetje aanvullen?  

Groeten 

De Gavers 

Antwoorden van de kindergemeenteraad: 

- BBQ 
- Paardrijden 
- Boogschieten 
- Kinderboerderij met kleine dieren 
- Hooverboards 
- Knutselen 
- Stoelendans 
- Vlottentocht 
- Wipeout 
- Paintball 
- Snoepsushi maken 
- Fietsparcours 
- Bubble voetbal 
- Fake tattoo’s 
- Gekke haarkapsels maken 
- Klimmen 
- Springen op grote trampolines 
- Mascottes in real-life zien  
- Photobooth 
- Zelf suikerspinnen maken 
- Lazer games spelen 
- Kraampje met lays chips 
- Lang springkastelen parcours 
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6. Spelen 

Hallo 

De laatste tijd krijgen we van de ouders van onze leden regelmatig klachten dat de 
kinderen te vuil terug thuis komen na de werking. We proberen er nochtans wel wat 
op te letten, maar door de regen is het terrein redelijk drassig, waardoor het niet te 
vermijden is dat de kinderen in modder zijn als we spelletjes spelen.  

We willen nu ook wel niet de hele winterperiode moeten binnen spelen. Bij spelen 
hoort het er ook wel een beetje bij dat je wat vuil wordt. Kan er vanuit de stad geen 
actie opgezet worden om dit aan de ouders duidelijk te maken?  

Groeten 

Chiro Harelbeke 

Antwoorden van de kindergemeenteraad: 

- Douches plaatsen 
- Extra kledij meenemen om aan te trekken na de chiro 
- Een dag organiseren waarop de ouders naar de chiro mogen komen en te 

beleven hoe leuk het is om vuil te worden (of hoe moeilijk het is om niet vuil 
te worden tijdens een leuk spel) 

- De chiro wast de uniformen  
 

 
 
3. Wensen voor 2020 
 
2020 staat voor de deur. Wat wensen de kindergemeenteraadsleden graag voor de 
Harelbeekse jeugd voor het komende jaar? Hun wensen mochten ze noteren op een 
papieren kerstbal. Deze kerstballen hangen we op in de kerstboom en zal te zien zijn 
tijdens het kerstbal, de jaarlijkse kinderfuif.  
 
De wensen van de gemeenteraad: 
 

- Tijl: Veel geluk in 2020 en een happy new year 
- Julie: Ik wens voor Harelbeke een groot huis voor de arme waar ze gratis 

kunnen eten, enz. Gelukkig nieuwjaar! 
- Elise: Ik zou het echt super vinden dat deze gemeente rookvrij wordt. 
- Jenne: Ik woon in Hulste en wij hebben daar een speelplein maar ik wil daar 

graag een multi sportveld. Je zou er mij dolgelukkig mee maken. 
- Finn: Ik wens dat wij in Harelbeke, Kortrijk en Stasegem een game center 

voor de jeugd krijgen. 
- Arthur: Ik wens dat iedereen nog lang en gelukkig leeft.  
- Annabel: Lieve burgemeester, ik wens u een leuk nieuwjaar! En ik hoop dat 

er iets gedaan wordt tegen al dat roken! 
- Anna-Louise: Ik wens een groener Harelbeke en meer dieren 
- Nora: Dag burgemeester. Ik zou graag geen rokers meer zien op straat, bij 

scholen en op de speelpleintjes. 
- Mila: Ik wens voor Harelbeke veel nieuwe speeltuinen voor oudere kinderen.  
- Lova-Lys: ik wens dat Harelbeke weer veel leuke activiteiten organiseert! 
- Beau: ik wens dat er in Harelbeke geen zwerfvuil meer te vinden is in 2020. 
- Flor: ik zou graag een zoveel mogelijk rookvrij Harelbeke hebben en op 

plaatsen waar er appartementen komen zou ik graag een openbaar parkje 
hebben. 

- Luna: ik wens voor Harelbeke een nieuwe binnenspeeltuin voor iets grotere 
kinderen. 

- Phebe: Ik wens een rookvrij Harelbeke 
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- Thibau: Beste burgemeester, ik wens de kinderen van Harelbeke een goed 
leven met rookvrije speelpleinen, veel sportkampen, veel speelgoed en een 
leuk leven.  

- Tristan: Ik hoop dat er in 2020 geen rokers meer zijn in Harelbeke en dat wij 
in Bavikhove een skatepark krijgen. 

- Elies: Ik wens dat niemand meer rookt alleen in de rookhokjes en daar zet je 
een doorzichtige vuilbak dat ze zien hoeveel daar al in zit.  

- Anoniem: Ik wens dat iedereen een goed jaar heeft dat er genoeg sport en 
spel activiteiten zijn en dat er geen zwerfvuil is in Harelbeke. Ik hoop dat 
iedereen in 2020 blij is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin januari overhandigen we de kerstballen met onze wensen aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.  

 

 
4. Voor in de agenda 
 
 
 
Op 20 december gaat het kerstbal door voor alle Harelbeekse kinderen van het 4de, 
5de, en 6de leerjaar. Vergeet je pyjama of onesie niet!  
 
De andere data van de samenkomsten: 
25 januari 2020: Kindergemeenteraad 
14 maart 2020: Kindergemeenteraad 
26 juni 2020: Kinderfuif 


