VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD
4/12/19
Datum :
4 december 2019
Aanwezig: Elise De Kezel, Zoari Boone, Flore De Bock, Fleur Babic, Rune De Ridder, Jaro
Geens, Yoni Moureau, Ilias Degroote, Jana De Paepe (jeugdopbouwwerk), Jens
Metdepenningen (jeugdconsulent), Laure Dobbelaere, Isabelle Dellaert (Schepen
Onderwijs), Steven De Vuyst (Schepen Jeugd), Sara Van Acker (stagiaire
jeugddienst), Els De Vilder (milieuambternaar)
Afwezig : Felix Vandepoele, Cakirteke (Asle) Turkan

1.

EEDAFLEGGING LAURE EN ZAORI

Welkom Laure & Zoari. Zij vertegenwoordigen Sint-Laurens Zelzate West vanaf nu in de
Kindergemeenteraad. Ze legden hun eed af (aan de hand van volgende woorden: ik beloof mij met
woord en daad in te zetten voor de kindergemeenteraad en de kinderen van zelzate).

2.

KENNISMAKINGSRONDJE

Aan de hand van een methodiek stelden de leden hun buurman of –vrouw voor.
Methodiek: kinderen dienden 3 letterkoekjes te nemen. Elk gekozen letterkoekje stond voor de
naam, hobby en een eigenschap van de voor te stellen persoon.
Was de letterkoek correct gekozen => kinderen zelf opeten. Indien er iets fout over de persoon werd
gezegd => letterkoekje doorgeven aan de persoon waarover het ging.

3.

VRAAG FLORE: CARNAVALSTOET

Flore komt met het voorstel om met de
kindergemeenteraad deel te nemen aan
carnaval 2020.
De kindergemeenteraadsleden volgen
Flore hier unaniem in. Stemming 10/12
akkoord (2 leden niet aanwezig).
De KGR wenst deel te nemen aan de
avondstoet die zal doorgaan op
zaterdag 22 februari 2020.
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Praalwagen
De gemeente (feestcommissie) heeft een praalwagen ter beschikking (zie hieronder). Echter dienen
er wel nog wat werken uitgevoerd te worden aan deze wagen om de veiligheid te garanderen.
Hiervoor doen we een oproep bij de ouders om een handje toe te steken zodat we de wagen echt
kunnen personaliseren naar de wensen van de kinderen en dat alles veilig kan verlopen.

Wie is er bereid om mee te helpen aan de herstellingswerken? Laat het ons weten (via
jeugddienst@zelzate.be) tegen 11 december.
Verantwoordelijken
De KGR duidde 2 verantwoordelijken (Rune & Flore) aan voor het verder uitwerken van het
carnavalsgebeuren. Bedoeling is dat er zo snel mogelijk een overleg zal plaatsvinden tussen
verantwoordelijken KGR, Jens, mama Rune (lid van de feestcommissie), mama Flore & voorzitter van
de feestcommissie. Daar zullen alle praktische zaken overlopen worden. Achteraf briefen we de hele
KGR + zullen ouders die aangegeven hebben dat ze graag een handje willen helpen aan de
praalwagen een uitnodiging krijgen.
Opmerking van Jaro: als we snoepen ronddelen, zorgen dat deze geen sporen van pinda’s bevatten.

4.

VRAAG YONI: BUCK-E’S

Meer info over concept te vinden via filmpje Karrewiet:
https://www.ketnet.be/karrewiet/27-november-2019-deze-kinderen-verdienen-geld-door-te-fietsen
Meer info
De leerlingen van De Klim en Sint Lutgardis werken met Buck-e! Dat systeem houdt bij welke
leerlingen met de fiets of te voet naar school komen. En telkens ze dat doen, verdienen ze digitaal
geld. Ofwel Buck-e's! Met dat geld kunnen de leerlingen bijvoorbeeld een ijsje of een wafel kopen bij
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een lokale winkel. Het systeem wordt al in 5 gemeentes gebruikt. Zou jij ook graag Buck-e's
verdienen op school?
Dit systeem is momenteel in Zelzate nog niet aanwezig. De KGR is voorstander om te onderzoeken of
dit systeem ook binnen onze gemeente kan toegepast worden.
Opmerkingen vanuit de KGR
➢
➢
➢
➢
➢

5.

Voordeel: meer kinderen komen met de fiets, er zijn minder auto’s aan de schoolpoorten.
Wat met valsspelers? Iets om mee te nemen bij eventuele realisatie van het project.
Hoeveel gaat dit kosten? Kost dit veel geld?
Op de scholen werken ze hier mee maar de winkels moeten hier ook aan meewerken.
Voorzitter economische raad contacteren om project voor te stellen. Jens neemt contact op met
hem (Eric Van de Velde).

OVERHANDIGEN VAN GADGET / T-SHIRT

De vorige bijeenkomsten stemden de jongeren reeds een eigen logo en ook welk gadget ze graag
kregen. Toen werd er beslist om een persoonlijke T-shirt te laten ontwerpen. Deze werd nu
overhandigd aan de leden. Bedoeling is dat we deze dragen op evenementen waar we als groep aan
zullen deelnemen (bijvoorbeeld carnaval – zie agendapunt 3) of gebeurtenissen waar we samen op
aanwezig zijn.
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(de kinderen waren helemaal gek van hun T-shirt ☺).

6.

MILIEUDIENST

We kregen bezoek van Els De Vilder, duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Zelzate.
Klimaatplan Zelzate
Zelzate wil strijd aangaan tegen heel wat klimaatveranderingen (droge bodem, overmatige regen,
droge & warme zomers…). Dit is nodig want oa:
•
•
•
•
•
•

Onderlopen tunnel in Aalter op 24 mei 2018
Meer erkenningen van landbouwrampen
Verbod op gebruik water voor tuin, auto wassen, …
Exoten (bvb. Japanse Duizendknoop)
Kapotte wegenis (regenval – hitte)
SMOG

Wat doet Zelzate?
Klimaatactieplan: CO2 uitstoot met 40% verlagen → meer fietsstraten, gemeentegebouwen
energiezuiniger, zonnepanelen.
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Klimaat adaptatieplan: Zelzate weerbaar maken tegen klimaatveranderingen + voorbereiden op
hittegolven, nattere winters, drogere zomers en meer overstromingen → Klimaatteam wordt
opgericht, er wordt gewerkt aan vergroening, betonvlakte wordt grastegels, …
Bijenhotels
Er zijn momenteel 2 bijenhotels: zandbak park en op het hoogbouwplein.
Er worden 2 nieuwe bijenhotels bijgeplaatst. Bedoeling: 1 Zelzate Oost, 1 Zelzate West.
Mogelijke locaties:

De KGR stemde voor volgende locaties: Pierets de Colvenaerplan (de vrijheidsboom) & Fietspad
Groene Briel. De bijenhotels zullen geplaatst worden op woensdag 12 februari om 13u. Aansluitend
zal de KGR plaatsvinden. Meer info via persoonlijke uitnodiging. Bedoeling is ook om de lokale pers te
betrekken bij deze huldiging.
Afval
Er werd uitleg gegeven over propere pioniers, mooimakers, IDM.
Peukenslag 20/11/2019:
Jaro en Jamie hebben meegedaan. In totaal werden er 8000 peuken verzameld!!
Het was voor beiden een leuke ervaring. Tijdens het rapen kon er gebabbeld worden.
Inbreng Jaro: normaal was het de bedoeling om het park en het busplein op te ruimen maar door de
hoeveelheid peuken zijn we maar tot aan het busplein geraakt.

Verslag Kindergemeenteraad 4 december 2019 / Pagina 5 van 7

7.

DE WEG NAAR CONCRETE ACTIEPUNTEN

In kleine groepjes werkten de jongeren rond 3 thema’s (speeltoestellen & speelruimte, afval en
verkeersveiligheid). Bedoeling was om tot een oplijsting te komen van concrete acties of punten
waarrond de jongeren binnen hun ambtstermijn aan willen werken.
THEMA 1: Speeltoestellen en speelruimte
-

Kindergemeenteraad wil een actie op poten zetten om de speeltuigen mooi te maken
(poetsen)
Looppad park opgevuld kanaal (Finse piste). Meer vuilbakken, bankjes en meer
speeltoestellen voor oudere kinderen in het park.
Hondenzones dichtbij speelzones waar steeds zakjes aanwezig zijn om de uitwerpselen in te
doen.
Voetbalnetten van de doelen vervangen.
Frequentere en snellere controles op de speeltoestellen.
Raket op het hoogbouwplein moet hersteld worden → veiligheid
+ Hoogbouwplein in het algemeen herbekijken als speelzone.
Hindernissenparcours zou leuk zijn
Skatepark mag aangepakt worden
Niet alleen kijken naar speeltoestellen maar ook naar andere functies die een bepaalde
locatie heeft zoals wandelen, lopen, …

THEMA 2: Afval
-

Samen met de kindergemeenteraad een opruimactie op poten zetten. Zo aantonen dat het
niet enkel jeugd is dat voor afval zorgt.
Een beloningssysteem installeren voor het opruimen van afval.
Problemen rondom sluikstorten doorgeven aan Els, politie of zelf heel beleefd zeggen.
Plaatsen van meer vuilbakken.
Peukenafvalbak voorzien aan de brug. Wanneer de brug open staat gooien veel mensen hun
peuk op de grond.
Duidelijke communicatie omtrent nieuwe PMD regels.
Campagne maken dat roken niet gezond is voor de mens en natuur.

THEMA 3: Verkeersveiligheid (rond scholen)
-

Een 3D zebrapad dicht bij de scholen.
Meer politiecontroles: snelheid, door rood licht rijden, parkeren op een zebrapad.
Meer fietspaden => veiliger naar school kunnen fietsen.
Overleg met politie organiseren waarbij kinderen hun noden/problemen duidelijk maken aan
de politie.
Politiecontroles net voor school en net na school
Schoolstraat
Aan alle scholen éénrichtingsverkeerstraat maken zodat je maar naar één kant hoeft te
kijken.
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-

8.

Rood licht bij de scholen, dat rood wordt als de kinderen willen oversteken.
Voetgangerstunnel of -brug bij de leegstraat. Het is daar namelijk onveilig om over te steken.
Verkeersbrevet behalen op school

KERMIS

Schepen Dellaert gaf de jongeren een opdracht om hun ideaal scenario te omschrijven wat de kermis
betreft.
Attracties:
-

Zweefmole
Reuzenrad
Kermiskramen met allerlei lichtjes, (lampenslinger tussen alle standjes), houten stoelen in
het midden van een cirkel met kermisattracties → gezellig
Vrije val kermisattractie
Buck-e’s gebruiken op de kermis
Suikerspinkraam, reuzenrad →typische kermis zoals in Amerika
Super gezellig met veel kraampjes
Spiegeldoolhof
Dansmatten

Opstelling:
-

9.

In een ovaal, alle kraampjes naar het midden gericht
Kinderen in het midden, langs beide kanten kermiskraampjes

VARIA

Jaro vraagt om het bushokje aan de bib te herstellen. Het dak is momenteel stuk.

10. KINDERGEMEENTERADEN 2020
Huiswerk: denk na welke activiteiten we nog willen doen met de kindergemeenteraad. Voorbeeld:
deelnemen aan carnaval, nieuwe activiteiten, … → je mag eens zot doen ☺
DATUMS 2020.
Woensdag 12 februari: voorafgaand plaatsing van bijenhotels (meer info in uitnodiging)
Woensdag 13 mei
Woensdag 16 september
Woensdag 2 december
De kindergemeenteraad gaat steeds door in de raadzaal van het gemeentehuis tussen 14u en
16u30.
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