VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD
12/02/2020.
Datum : 12 februari 2020
Aanwezig: Felix Vandenpoele, Jaro Geens, Elise De Kezel, Flore De Bock, Rune De Ridder,
Zaori Boone, Laure Dobbelaere, Fleur Babic , Jana De Paepe, Isabel Dellaert,
Quinten Van Hecke, Sara Van Acker
Verslaggever : Sara Van Acker

1 DE BIJENHOTELS
De kindergemeenteraad begon feestelijk met een officiële opening van de bijenhotels! De pers was
aanwezig. Er werd de dag zelf nog een krantenartikel geplaatst op de site van HLN.

https://www.hln.be/in-de-buurt/zelzate/kindergemeenteraad-opent-bijenhotel-op-pierets-decolvenaerplein~ad6e8e19/?fbclid=IwAR1LWFHviYPecifZqK8GikOmtRaWYxoR0mLoWFWIz92FFLCnkx1tnRKbis
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2 OPWARMERTJE
Starten deden we zoals gewoonlijk met een opwarmertje. Aan de hand van een online
kleurendobbelsteen werd beslist welk opdrachtje de kinderen moesten uitvoeren. Iedereen deed dit
met vol enthousiasme. Hierna konden we starten aan het serieuze werk.

3 BUCK – E’S
Yoni nam vorige kindergemeenteraad een fragment mee uit Karrewiet waarin buck-e’s
geïllustreerd werd. Jana, Jens & de schepen van onderwijs maakten vervolgens een
afspraak met de ontwerpers van dit beloningssysteem. De informatie die ze gekregen
hebben op het overleg lichtte Jana kort toe:
Buck-e’s hebben vier doelstellingen:
1.
2.
3.
4.

Veilig: meer verkeersveiligheid aan de schoolpoorten door minder auto’s.
Gezond: brengt en houdt zoveel mogelijk leerlingen in beweging.
Zuiver: betere luchtkwaliteit aan de scholen door minder CO2 – uitstoot.
Lokaal: stimuleer de lokale handel.

Hoe werkt het precies?
1. Er wordt een chip gemonteerd op de fiets van kinderen die naar school fietsen.
2. Kinderen die te voet naar school gaan, krijgen een chip als sleutelhanger. Deze kan aan de
boekentas bevestigd worden.
3. De fietsers en voetgangers passeren een scanner aan de schoolpoort. Ze krijgen hiervoor
punten.
4. De fietsers en voetgangers passeren een scanner aan de schoolpoort. Ze krijgen hiervoor
punten.
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5. Er worden bonuspunten uitgedeeld bij slecht weer, in de winter, wegenwerken, … Bovendien
wordt er rekening gehouden met de afstand tot de school.
6. De behaalde punten worden automatisch omgezet in een digitale munt. De gemeente bepaalt
zelf na hoeveel scans een digitale munt kan verkregen worden.
7. Met de digitale munten kunnen ze naar de kermis, het zwembad, de schaatsbaan, de bioscoop,
de kinderspeeltuin of zelfs een ijsje kopen.
Het nadeel is echter wel dat het heel wat geld kost. Aangezien er vier scholen in Zelzate zijn, zou elke
school voorzien moeten worden van één scanner. Sommige scholen hebben meerdere poorten,
waardoor er meer scanner aangekocht moeten worden. Op elke school zitten er meer dan 200
kinderen waarvan er heel wat met de fiets of te voet komen.

Er zijn wel mogelijkheden tot subsidies, waardoor het de helft minder kan kosten dan hierboven
geïllustreerd. Subsidies kan vergeleken worden met een soort sponsoring waar een specifiek dossier
moet voor geschreven worden. De schepen van onderwijs zal het plan meenemen naar de schepen
van milieu om samen te zitten en te bekijken wat mogelijk is.
Wat kunnen wij nu doen?
Uiteraard kunnen we het systeem van de buck-e’s nemen als inspiratie om zelf een actieplan uit te
werken omtrent mensen belonen als ze met de fiets of te voet naar school komen. Er werden enkele
voorstellen gedaan:
Een beloningssysteem zoals er gedaan wordt als je een fluojasje draagt op school. Je krijgt een sticker
als je met de fiets komt. Bij een volle stickerkaart krijg je een grotere beloning. Bij dit idee gaven enkele
kinderen een aantal belangrijke opmerkingen om op te letten als we dit zouden installeren:
-

Er moet voor gezorgd worden dat op elke school hetzelfde systeem ingevoerd wordt.
We moeten goed nadenken hoe we alle volle beloningskaarten kunnen verzamelen.
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-

We kunnen eventueel naar partners zoeken om dit samen met ons te doen.

De kinderen gaven ook een aantal ideeën aan om geld op te halen voor de buck-e’s
-

Elke school die wil deelnemen aan de buck-e’s investeert mee.
Een actie op poten zetten vanuit de kindergemeenteraad om geld in te zamelen.

4 CARNAVAL
Carnaval komt steeds dichter bij. 22 februari is het zover, dan doen we mee met de lichtjesstoet.
Hieromtrent werden er tijdens de kindergemeenteraad nog een aantal zaken verduidelijkt.
Kledij: tijdens de pauze konden de kinderen kledij uitwisselen zodat iedereen een volwaardige outfit
kan aandoen. Hieronder voeg ik nog eens de inspiratieflyer toe zodat de kinderen die nog geen
verkleedkleren gevonden hebben, nog eens kunnen zoeken in hun eigen kast:

Daarna bekeken we samen het verloop van de dag:
•
•
•
•
•

Afspraak om 16u30 op de technische dienst. De praalwagen zal verplaatst worden in het
midden van de hangaar zodat we hem nog een beetje kunnen opknappen.
Om 17u15 starten we met ons aan te kleden. De jeugddienst neemt schmink mee!
Om 17u45 eten we een hapje
o De kinderen kozen voor frietjes met frikandel of kaaskroket!
Rond 18u45 klimmen we op de wagen
Tussen 19u & 19u30 vertrekken we met de praalwagen.
Pagina 4 van 10

We keken samen naar welke route we gaan afleggen met de piratenpraalwagen.

Confetti + spuitbussen met slingers in mogen niet gegooid worden tijdens het carnaval, omdat dit
heel er vervuilend is voor het milieu. Dit begrepen de kinderen snel, omdat zij ook strijden voor een
beter klimaat binnen de kindergemeenteraad.
Als laatste werden er nog een aantal liedjessuggesties gemaakt voor in de spotify – playlist:
-

Dance monkey van Tones and I
Smoorverliefd van Snelle
Atje voor de sfeer van René Karst
Bad guy – Billie Eilish

Er kunnen uiteraard nog heel wat liedjes bij. Voeg ze toe via de volgende link:
https://open.spotify.com/playlist/0FPFzyRZxKWbSvk7PwaGnu?si=kD_w9yDHSBGCD47_MQ_N4A&fb
clid=IwAR0yORhIve_LL2bB46TuOjErpqTuUeFQlogs62WFgZ-EnzlrNm_loW_91T8
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5 CARNAVAL IN DE KASTANJE
Voor we konden wegdromen over carnaval, kwam Kelly langs. Kelly werkt in het dienstencentrum ‘de
kastanje’, echter kenden sommige kinderen haar van vroeger in de opvang.
Zij kwam met het volgende voorstel:
Op dinsdag 25 februari 2020 tussen 15u en 16u15 is ze op zoek naar een aantal juryleden. Zij
organiseert die dag een heuse verkleedwedstrijd! De jury mag de mooist verklede, beste danser en
grappigste uitkiezen en daarna ook de prijs overhandigen.
Er waren heel wat kinderen die hier interesse in hadden. De jeugddienst verstuurt naar deze kinderen
nog een apart mailtje om verder af te spreken!
Kelly vroeg ook uitdrukkelijk aan de kinderen om hun beste verkleedkostuum aan te trekken als ze
komen jureren!

6 ACTIVITEITEN
Voor de pauze gingen we nog even aan de slag met een brainstorm omtrent activiteiten die we samen
met de kindergemeenteraad kunnen doen. De kinderen kregen ongeveer tien minuten om hun idee in
een papieren gloeilamp te noteren en boven een op papier afgedrukt hoofd te plaatsen. Elise las de
ideeën voor:
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-

Opstarten van een kindergemeenteraad band
Mee lopen met de stoet op Katte kermis
Meehelpen op buitenspeeldag – glittertattoos plaatsen bij andere kinderen.
Een talentjacht organiseren op Zelzate
Een eetkraam (voorkeur wafels) uitbaten op Katte kermis
Een zwembadfuif organiseren in samenwerking met de sportdienst
De leraren bedanken omdat ze veel doen voor de kinderen
Een waterglijbaan installeren in het park van Zelzate
Samen een website maken
o Zodat iedereen kan weten wat we doen
o Een plek waar ze mensen hun mening kunnen uiten

Intermezzo: er werden zich ook tussendoor bezorgdheden geuit omtrent genoeg openbare toiletten
op carnaval. De jeugddienst polst bij de feestcommissie of er genoeg toiletten voorzien zijn.
Deze activiteiten worden meegenomen in het meerjarenplan van de kindergemeenteraad. Volgende
kindergemeenteraad gaan we aan de slag met een tijdlijn waar we alles inplannen.

7 VAN CONCRETE ACTIEPUNTEN NAAR EEN CONCREET
ACTIEPLAN
Vorige kindergemeenteraad werkten we per thema (speeltoestellen & speelruimte, afval en
verkeersveiligheid) concrete actiepunten uit waar de jongeren zich binnen hun ambtstermijn willen
voor inzetten.
Tijdens de kindergemeenteraad hebben we deze actiepunten eerst en vooral concreter gemaakt en er
drie per thema uitgekozen. Dit aan de hand van een methodiek.
Voor we aan de slag gingen met de methodiek bepaalden we binnen de kindergemeenteraad
schepenen per thema. Iedereen koos een thema waar hij het meeste interesse in had. Ik stel jullie voor
het college van burgemeester en schepenen:
•
•
•
•

Schepenen van Milieu: Jaro, Rune, Felix
Schepenen van Speelruimte: Flore, Zaori
Schepenen van verkeersveiligheid: Fleur, Laure
Kinderburgemeester: Elise. De kinderburgemeester werkt overkoepelend en sluit aan
waar nodig.

De kinderen die afwezig waren door ziekte, kunnen volgende kindergemeenteraad kiezen bij welk
schepencollege ze aansluiten.
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De methodiek

Om te kijken of we onze plannen concreter kunnen maken, werkten we aan de hand van een
kindvriendelijke COCD box. Binnen deze box heb je twee assen: haalbaar en vernieuwend. Daarnaast
heb je ook drie vlakken: now! (nu), how? (hoe?) en wow!. Om te weten te komen waar je idee past
stel je jezelf de volgende vragen:
-

Kan het nu gebeuren, weet je hoe je het moet aanpakken en is het niet echt vernieuwend?
Dan zet je je idee in de now box.
Weet je niet direct hoe je het idee moet aanpakken? Dan plaats je je idee in de how? Box.
Weet je hoe je het moet aanpakken en is het een vernieuwend idee? Dan plaats je het in de
wow box.

We werkten in 3 stappen:
Stap 1: de kinderen plaatsen per thema alle ideeën die we vorige kindergemeenteraad verzameld
hebben in het juiste vak.
Stap 2: de jongeren gaan op zoek naar 5 acties die we graag willen uitvoeren en denken na hoe we dit
ook concreet kunnen verwezenlijken.
Stap 3: stemming. De kinderen (opgedeeld per thema) kregen de kans om tussen de drie en vijf ideeën
toe te lichten. Daarna werd er gestemd. De stemming werd geleid door Elise de kinderburgemeester.
De volgende concrete actiepunten zijn het resultaat van de stemming.
-

De schepenen van Milieu aan het woord:
o Peukenafvalbak voorzien aan de brug. Wanneer de brug open staat gooien veel
mensen hun peuk op de grond. + Campagne maken dat roken niet gezond is voor de
mens en natuur. Aan de hand van spandoeken en folders willen ze de personen die
voor de brug staan erop wijzen dat sigaretten niet op de grond thuis horen. Daarnaast
willen ze graag de boodschap geven dat roken ongezond is (6 stemmen).
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o

o

o

Opruimactie met de kindergemeenteraad. Samen met de kindergemeenteraad willen
ze zelf een actie op poten zetten om met een grote groep mensen afval te rapen. Dit
aan de hand van een oproep op sociale media (6 stemmen).
Door een gelijk aantal stemmen doet de jeugddienst onderzoek naar welk actiepunt
het meeste haalbaar is. De volgende kindergemeenteraad kiezen we één van de twee
punten onderstaande punten.
Meer afvalbakken voor peuken. De kinderen vinden dat er te weinig vuilbakken aan
de visvijver staan. Er liggen namelijk overal peuken. Ze zouden dit vragen aan de
technische dienst om extra peukenbakken te plaatsen. Graag zouden ze de vuilbakken
voorzien van gepaste slogan of prent. Enkele ideeën: een sigaret tekenen met een
tekstballon bij waarin ‘ik heb honger’ staat. De ene groep kinderen wil eerder een
ludiek grappig idee. De andere groep kinderen zegt dan weer dat ze een serieuze
boodschap erop willen plaatsen zoals wist je datjes of ‘roken is dodelijk’ met een
illustrerende prent bij zoals op een pakje sigaretten (5 stemmen).
Sluikstorten tegen gaan. Om meer te weten over het onderwerp en hoe ze kunnen
helpen nodigen ze graag de politie uit. De kindergemeenteraad baart zich namelijk
zorgen dat er te weinig gecontroleerd wordt op sluikstorten (5 stemmen).

-

Schepenen van verkeersveiligheid aan het woord:
o 3D zebrapad. De kinderen willen graag in Zelzate een 3D zebrapad. Hiermee willen ze
in de eerste plaats iedereen aansporen om over het zebrapad te lopen, want het ziet
er leuk uit. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat auto’s trager gaan rijden bij het
naderen van het zebrapad. Ze stellen graag samen de vraag aan wegen en verkeer en
gaan op zoek naar iemand die heel goed kan schilderen (8 stemmen).
o Verkeersbrevet halen. De jongeren vinden het belangrijk dat iedereen weet welke
regels er gelden op de openbare weg. Ze willen daarom langs de ene kant de scholen
aanspreken om dit te organiseren. Langs de andere kant willen ze de politie betrekken
bij het uitreiken van de behaalde diploma’s (6 stemmen).
o Meer politiecontroles: vanuit de kindergemeenteraad komt de bezorgdheid dat de
politie te weinig controles doet of te weinig op onverwachte data. Dit gaat vooral
over een fietscontrole. Dit wordt maar één keer op een jaar gecontroleerd. De
kinderen nodigen graag de politie uit om uitleg te geven over hoe ze controles
voeren, hoeveel ze er doen… Op deze manier kunnen de kinderen rechtstreeks hun
bezorgdheid uiten bij de juiste personen (6 stemmen).

-

Schepenen van speelruimte en speeltoestellen.
o Installatie van een hindernissenparcours. De jongeren willen graag een uitdagende
speeltuin. Dit is een zaak dat samen met de jeugddienst bekeken kan worden. Zij
beslissen dan mee over welk toestel, waar het toestel geplaatst wordt… (7
stemmen).
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o

o

Hoogbouwplein herbekijken. Vorige kindergemeenteraad haalden ze dit alreeds
aan: de raket op het hoogbouwplein moet dringend gemaakt worden. Daarnaast
willen ze terug een klimmenrek als vroeger. Kortom willen ze het hoogbouwplein
speelvriendelijker maken. Dit kan eventueel in samenwerking met het project
omtrent wonen dat wordt geleid door samenlevingsopbouw. Een deel van het
project gaat over gezonde pleinen (5 stemmen).
Park opgevuld kanaal: in het park opgevuld kanaal willen ze graag helpen met de
aanleg van een Finse piste. Ze horen dan ook graag eens bij de technische dienst en
sportdienst of dit mogelijk is. Daarnaast opteren ze voor meer banken en vuilbakken
(6 stemmen).

8 VARIA
-

Zaori was even in de war en dacht dat dikke truiendag nog niet voorbij was.
We beslisten met z’n allen dat we frietjes zullen eten op de carnavalstoet.

9 VOLGENDE VERGADERING
De volgende vergadering is op 13-5-2020 in de raadzaal van het gemeentehuis om 14:00
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