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VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD 

ZELZATE - 18/9/2019            

 

AANWEZIGEN 

School/functie Voornaam Naam 

GBS De Krekel Felix Vandepoele 

GBS De Krekel Ilias  Degroote 

GBS De Krekel Yoni Moureau 

De Reigers Turkan Cakirteke (Asle) 

De Reigers Jaro  Geens 

De Reigers Jamie  Manuel 

Sint-Laurens Centrum Elise  De Kezel 

Sint-Laurens Centrum Flore De Bock 

Sint-Laurens Centrum Rune  De Ridder 

Sint-Laurens West Fleur Babic 

Jeugdconsulent Jens Metdepenningen 

Burgemeester Brent Meuleman 

Jeugdopbouwwerker Jana De Paepe 

 

Joppe De Bruycker (Sint-Laurens West / 6e leerjaar) heeft laten weten dat hij niet langer zal 

deelnemen aan de KGR Zelzate. Belangrijk voor opvolgers Kinderburgemeester: Joppe, Yoni, Rune & 

Jaro (in chronologische volgorde) indien Elise niet aanwezig kan zijn. 

Sint-Laurens West heeft momenteel maar 1 afgevaardigde: Jana neemt contact op met de directie en 

polst of er nog andere vertegenwoordigers worden aangeduid.  

1 WELKOM 

Iedereen stelde zichzelf voor en kon iets aanhalen wat hem uniek maakt. 

Datum : 18 september 2019 

Verslaggever : Jens Metdepenningen 

Verontschuldigd:  Schepen Dellaert Isabel, Schepen De Vuyst Steven 
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Methodiek: het doel is zo snel mogelijk bij ’t middelpunt van de kring te raken. Dit doe je door een 

origineel weetje over jezelf te vertellen. Als nog niemand hetzelfde heeft meegemaakt of ’t zelfde 

kenmerk heeft, mag je een stap naar voren doen. 

2 BESPREKING VAKANTIEPERIODE 

Bespreking van de vakantieperiode waarbij volgende vragen aan de raadsleden werden 

voorgeschoteld: 

▪ Wat doen jullie tijdens de vakantie (binnen de gemeente)?  

- Salt city meeting  

- Kermis (goede organisatie, veel attracties)  

- Naar de markt gaan met familie  

3   DE WEG NAAR CONCRETE ACTIES 

Verschillende onderwerpen (die de jongeren zelf hebben aangehaald tijdens de infobijeenkomst van 

12 juni 2019) werden besproken aan de hand van volgende methodiek. 

1. Jongeren kregen een thema ingefluisterd en moesten aan de hand van een tekening op groot 

papier (gelijkaardig aan pictionary) het thema laten raden.  

2. Jongeren mogen per thema emoticons (gebaseerd op Facebook emoticons) plaatsen + achteraf 

bespreken waarom ze dit gevoel bij het thema hebben. 

3. Stellingen voorleggen per thema. Jongeren kregen de kans om zich te situeren op een as 

(waardoor ze konden aangeven of ze akkoord/niet akkoord waren met een stelling) 

4. Bedoeling is om per onderwerp tot 1 of meerdere actiepunten te komen. 

 (dit zal verder worden besproken op de Kindergemeenteraad van 20/11) 

THEMA 1: PARK 
Emoji’s:  

- Plek waar we samen komen met vrienden na school 
- Park opruimen (met school) 
- Blij als het proper is 
- Verbaasde emoji’s: bomen weg (minder natuur).  
- Duim omhoog: lopen daar is leuk!  
- Emoji zonder mond: ligt veel te vuil.  

 
Stellingen:  
o Een park dient alleen maar om te wandelen 
6 x helemaal niet akkoord, 3 x beetje akkoord (wandelen kan maar een park is nog voor andere 
dingen, zoals genieten, spelen, tot rust komen, picknicken, uitleven) 
 
o Het park moet er altijd netjes bijliggen 
8x altijd akkoord, 1x soms niet.  
Het zou altijd proper moeten zijn, maar het is niet realistisch om dit te verwachten.  
Als je wil spelen is het leuk dat je met je blote voeten in het zand kan spelen. Blikjes, 
sigarettenpeuken en andere voorwerpen worden als storend ervaren. Scherven & blikjes zijn 
gevaarlijk voor wanneer de jongeren met hun huisdier gaan wandelen in het park.  
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o Park is een ideale evenementenlocatie 
Ja  x1: goede locatie! Leuke activiteiten zoals buitenspeeldag. 
Eerder ja: 3x: als het regent kan je een tent plaatsen, goed om tot rust te komen.   
Middelmatig: 4x: evenementen met auto’s kunnen niet op het gras doorgaan (bijvoorbeeld salt city), 
je kan er niet alles plaatsen met de bomen 
Neen: 2x: als het regent valt het evenement in het water. Er kan afval blijven liggen, 
weersomstandigheden 
 
ACTIEPUNTEN 
KGR 20/11   

 

THEMA 2: AFVAL 
Emoji’s:  

- Duim naar beneden: sigarettenpeuken op voetpaden  
- Vervuilend 
- Niet leuk dat er overal afval ligt  
- Gracht aan de scouts is nu vol met afval  
- Emoji met traantje: erg als ik zie wat er allemaal op de grond ligt. Tijdens opruimacties 

allerlei zaken gevonden. Een probleem dat ook in andere gemeentes is.  
- Wenend: we moorden onszelf uit 

 
Stellingen:  
o Zilverpapier mag in blauwe zak 
Ja: 7x: Niet goed want veel boterhammen in zilverpapier en dan met boterhammen erin, zelfde met 
blikjes  
Neen: 2x  
 
o Sluiken is een probleem in Zelzate 
ja: 4x: de grachten liggen de hele tijd vol aan de scouts 
Middelmatig: 3x: sluikstorten is een probleem maar niet alleen in Zelzate.  
Nee: 2x 
 
o Afval mogen we op de grond gooien 
Neen: 9x: Dat mag niet want dat is niet leuk voor andere mensen, gooien geen afval op straat. Zelf 
rugzak meenemen wanneer we op uitstap gaan en dan afval verzamelen.  
 
ACTIEPUNTEN 
KGR 20/11   
 

THEMA 3: SPEELTOESTELLEN 
Emoji’s:  

- We moeten meer denken aan de kleinere kinderen. 
- Zonnebril emoji: hoogbouwplein  
- Emoji die: oma & opa wonen dicht bij (Mezenlaan) 
- Speeltoestellen zijn in goede staat (blije emoji) 
- Weinig speeltoestellen, sommige stuk.  

 
Stellingen:  

o Veiligheid op speeltoestellen is helemaal niet belangrijk. Vallen is toch ook een sport.  
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Wel belangrijk: 6x: als je valt dan kan je je pijn doen, veiligheid is wel degelijk van belang!  

Middelmatig: 2x: bij het ravotten mag je wel eens vallen 

 

o Een speeltuin in mijn buurt zorgt ervoor dat ik meer ga buitenspelen.  

Ja: 5x 

Middelmatig: 2x: als er dichtbij een speeltuin is ga ik wel rapper naar buiten om er eens naar toe te 

gaan 

Niet: 2x: ik game graag of speel graag in mijn eigen tuin.  

 

o De aanwezige speeltoestellen zijn niet meer van deze tijd.  

Middelmatig: 5x: leuke toestellen maar soms mag er wel iets nieuws bij, sommige dingen zijn leuk 

om op te spelen maar een glijbaan is niet voor oudere kinderen.  

Niet akkoord: 4x: in het park is er net een nieuwe speeltuin, deze vinden we tof, toffe toestellen. 

 
ACTIEPUNTEN 
KGR 20/11 
 

THEMA 4: VERKEER/VEILIGHEID SCHOOLOMGEVING 
Emoji’s:  

- Geschrokken emoji: auto’s zijn onvoorzichtig.  
- Auto’s hebben geen geduld.  
- Straatje aan Italia.  
- Boos gezichtje: in de straat van school rijden ze veel te snel 
- Sip gezichtje: superdruk na school. Gelukkig dat er gemachtigde opzichters zijn.  

Oh nee gezichtje: automobilisten houden geen rekening met kinderen.  
- Flitspalen zetten / snelheidsbeperkingen  
- Meer flitsen aan tunnel.  
- Fietsers middelbaar stoppen niet  
- Veel naast elkaar rijden (fietsen) 

 
Stellingen:  

o Ik kan veilig met de fiets naar school gaan.  

Ja: 2x 

Middelmatig: 5x: wanneer er geen gemachtigde opzichters zijn is het niet veilig.  

Neen: 2x: auto’s rijden veel te snel. Meer gemachtigde opzichters of politieagenten in de 

schoolbuurt.  

 

o Ik zou het fijn vinden dat er geen auto’s passeren aan de schoolpoort (’s morgens/ ’s avonds). 

Akkoord: 2x: zou heel handig zijn, ook beter voor het milieu. Nood aan mentaliteitswijziging: mensen 

zouden het normaal moeten vinden dat auto’s niet per se nodig zijn.  

Middelmatig: 6x: Als ze niet met de fiets kunnen, kunnen ze niet afgezet worden aan de schoolpoort. 

Neen: 1x 

 

o Een fluohesje is zo 2018 (niet meer van deze tijd).  

Beetje Akkoord: 1x: niet altijd handig als je een boekentas draagt.  

Middelmatig: 3x: gepimpte fluohesjes of met eigen naam 

Niet akkoord: 5x: in het verkeer zijn er veel gevaren. Zeker ’s avonds dan wordt het heel rap donker 

 
ACTIEPUNTEN 
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KGR 20/11 
 
 
 

THEMA 5: BIJEN 
Emoji’s:  

- Hartje: bijen hebben veel voordelen  
- Zorgen voor andere planten -> kruisbestuiving 
- Platte gezichtje: kinderen zijn bang (beseffen niet goed welke voordelen ze hebben) 
- Allergisch aan bijensteken -> geen blij gezichtje.  

 
Stellingen:  

o Een bijenhotel heeft geen nut.  

Niet akkoord: 6x 

Middelmatig: 3x  

 

o Stel je krijgt 2 bijenhotels: moet er aan elke zijde van de brug 1 komen?  

Akkoord: 4x: aan elke zijde van de brug moet er 1 komen, maar meer dan 1 per zijde.   

Middelmatig: 4x:  wel belangrijk dat het op een rustige plaats is.  

Niet akkoord: 1x: als er auto’s voorbij rijden is het veel te druk voor de bijen dus 1 rustige plek is 

nodig. 

 
ACTIEPUNTEN 
KGR 20/11 
 
Huiswerk voor alle kindergemeenteraadsleden:  

tegen volgende kindergemeenteraad per thema acties opsommen die jij graag binnen je 
ambtstermijn zou willen realiseren. Bij het opstellen van deze actiepunten hou je best rekening met 
volgende voorwaarden: 
 

Voorwaarden verbonden aan opmaak actiepunten:  

- Realistisch 

o Timing (mandaat: 2 schooljaren) 

o Is het uitvoerbaar 

- Beperkt budget 

- Actie heeft impact op groter geheel / is er voor iedereen (algemeen belang) 
 

 

4 AGENDAPUNT RUNE DE RIDDER 

Rune wil graag bespreken of er een actie kan georganiseerd worden voor draaiende automotoren op 

het moment dat dat de Zelzate brug open staat. 

STANDPUNT KGR ZELZATE 

Veel mensen laten hun motor aanstaan terwijl de brug open staat.  

Mogelijke acties: Zelf foldertjes maken en uitdelen, nieuw bord (+ groter) van motor stil aan de brug 

plaatsen.  
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Dit punt volgende keer meenemen bij het opstellen van concrete acties (link verkeer).  

 

 

5 KERMIS 

In het centrum vinden er 2 kermissen plaats: paas- en de augustuskermis. Schepen Dellaert wil graag 

de kermis nieuw leven inblazen. Daarom vraagt ze de input van de KGR. Welke attracties willen de 

jongeren zeker en vast op de kermis? 

- Botsauto’s  

- Attracties voor grotere kinderen  

- Reuzenrad (mooi uitzicht) 

- Crazy surf: leuk!  

- Attracties voor kleinere kinderen. 

Huiswerk voor alle kindergemeenteraadsleden:  

Een voorstel uitwerken van een ideaal scenario. (waar, periode, welke attracties,…) 
Ga hiervoor zeker eens luisteren bij leeftijdsgenoten, klasgenoten, familie,… 

 

6 TIENERFUIF 

Vrijdag 25/10/2019. Meer informatie zie poster en facebook evenement: 

https://www.facebook.com/event

s/479006449580400/  

 

 

 

 

 

Heeft de KGR ideeën voor special guests? 

- Gers pardoel  

- Laura Tesoro  

- Bart Peeters  

Busvervoer 

De jeugddienst voorziet busvervoer 

richting deze tienerfuif. Meer informatie 

terug te vinden op onderstaande poster.  

https://www.facebook.com/events/479006449580400/
https://www.facebook.com/events/479006449580400/
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7 GADGET 

De KGRleden besliste tijdens de eerste infobijeenkomst dat ze graag een t-shirt willen. Deze keer 

hebben we het hier grondiger over gehad.  

Bedoeling is om tegen volgende bijeenkomst hopelijk de t-shirt te kunnen overhandigen aan de 

leden.  

kleur  

Geen opvallende kleur 

Moerasgroen: 2 

Blauw: 4 (deze kleur werd gekozen) 

Wit/roze: 3 

Bedrukking (logo / naam)  

Logo vooraan + achterzijde naam.  

Maten 

 

8 VARIA 

o Techniekacademie  

Meer info: http://www.techniekacademie-zelzate.be/info  

o Dag van de Jeugdbeweging 18/10 

o Halloween @ bib 31/10 

o Kunstendag voor kinderen 17/11 

Voor meer info over deze activiteiten raadpleeg https://www.zelzate.be/nl/ of 

https://www.facebook.com/jeugddienst.zelzate/  

9 VOLGENDE KGR 

De volgende vergadering is op 20-11-2019 in Raadzaal Gemeentehuis om 14:00-16:30 

Agendapunt 20/11 (Flore): kunnen we met de KGR mee deelnemen aan de carnavalsstoet?  

School/functie Voornaam Naam Maat 

GBS De Krekel Felix Vandepoele 152 

GBS De Krekel Ilias  Degroote 170 

GBS De Krekel Yoni Moureau ? 

De Reigers Turkan Cakirteke (Asle) 157 

De Reigers Jaro  Geens 140 

De Reigers Jamie  Manuel 140 

Sint-Laurens Centrum Elise  De Kezel 148 

Sint-Laurens Centrum Flore De Bock 146 

Sint-Laurens Centrum Rune  De Ridder 146 

Sint-Laurens West Fleur Babic ? 

http://www.techniekacademie-zelzate.be/info
https://www.zelzate.be/nl/
https://www.facebook.com/jeugddienst.zelzate/

