
 

Vergadering van de kindergemeenteraad van 5 december 2016. 

1. Inleiding door schepen van jeugd  Mark Vanhecke 

Iedereen van harte welkom op de kindergemeenteraad van Aartselaar. Het doet me veel plezier dat jullie met 

zoveel zijn. Ik ben een trotse schepen vanavond. Zowel als schepen van jeugd en van inspraak realiseren we 

hier iets heel mooi en ik ben blij dat jullie dit allemaal willen meemaken. Bedankt voor jullie komst en ook 

bedankt voor jullie steun voor dit initiatief.   

Beste kindergemeenteraadsleden, 

Proficiat met jullie verkiezing tot kindergemeenteraadslid.  

- Jullie zullen een groot deel van de Aartselaarse bevolking vertegenwoordigen,  

- Jullie zijn vanaf nu de stem van alle min 13-jarigen en jullie zullen ons moeten adviseren en informeren 

over wat er leeft onder jullie leeftijdsgenoten. 

Ik wil jullie ook alvast bedanken voor jullie engagement en inzet. Jullie gaan dat goed doen.  Ik wil ook jullie 

mama’s en papa’s bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons geven. Ik zie hier heel veel trotse mama’s , 

papa’s, broers, zussen en grootouders.  

Het reglement schrijft voor dat ik, als schepen van en voor de jeugd, voorzitter moet zijn van de 

kindergemeenteraad. Maar ik ga mijn plaats afstaan aan gemeenteraadslid en voorzitter van de 

gemeenteraadscommissie jeugd Anouk Beels. Het is trouwens Anouk Beels die samen met Paula De Leeuw 

hun schouders onder dit initiatief hebben gezet. Ik wil hen daar ook heel hard voor bedanken. Dat de jongsten 

onder ons een stem hebben gekregen in Aartselaar is vooral aan hen te danken. 

2. Inleiding door waarnemend voorzitster Anouk Beels 

 
Anouk Beels bedankt Mark Vanhecke voor de mooie woorden en het vertrouwen.  

Ze wil alle aanwezigen - familieleden en supporters –bedanken.  

De belangrijkste mensen echter zijn toch de kinderen die het toch maar zullen moeten doen, die ideeën vorm 

geven, luisteren naar opmerkingen, in discussie gaan en problemen oplossen. 

 

Laat ons er aan beginnen, maar niet zonder nog een aantal mensen te bedanken die ook hard gewerkt hebben 

en hard gaan werken voor ons. 

Ik zou heel graag de directie en alle leerkrachten van Cade, Blokkendoos en Middenschool bedanken die er 

voor gezorgd hebben dat onze raadsleden hier zitten  Ze leiden de leerlingenraad op school en uit die 

leerlingenraad werden de raadsleden gekozen met hun ideeën en verwachtingen. 

Ook een dikke dank je wel aan de aanwezige pers die zeker een super verslag gaat schrijven over deze 

kindergemeenteraad. 

 

3. Voorstelling van de raadsleden 

 

Waarnemend voorzitster Anouk Beels laat alle raadsleden zichzelf nu even voorstellen. 

 Silke BOSSU 

 Anouk BROODHAERS 

 Owen BRUNEEL 

 Nawal ELMEHTOUCHI 

 Sebbe GOETSTOUWERS 

 Jasper LAURIER 

 Lars NACKAERTS 

 Anne Fleur VAN DEN STEEN 

 Jitse VERHAEGEN 

 Ferre VERHEYEN 

 Max VIVORI 

 Kobe VROMMAN 

 



4. Eedaflegging van de nieuwe raadsleden  

 

De raadsleden komen één voor één naar voor en leggen volgende eed af : 

 

“IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KINDERBEVOLKING VAN AARTSELAAR EN ZAL ALS 

RAADSLID MIJN UITERSTE BEST DOEN! “ 

 

Alle raadsleden krijgen een sjerp en een blauwe map met een ideeënboekje uit de handen van schepen Mark 

Vanhecke en gemeenteraadslid Paula De Leeuw. 

 

5. Verkiezing van de kinderburgemeester en 1ste kinderschepen 

 

De kinderburgemeester wordt diegene die het meeste aantal stemmen behaalt. 

Eerste kinderschepen wordt diegene die na de kinderburgemeester het meeste aantal stemmen behaalt! 

Er zijn vijf kandidaten.  

De verschillende kandidaten vertellen waarom ze heel graag kinderburgemeester willen worden. 

Nadien dient gemeentesecretaris Luc Van Limbergen de stembiljetten uit. 

 

Resultaat van de stemming : 

BROODHAERS Anouk  2 stemmen 

GOETSTOUWERS Sebbe  5 stemmen 

VAN DEN STEEN Anne Fleur  1 stem 

VERHEYEN Ferre   2 stemmen 

VIVORI Max    2 stemmen 

 

Kinderburgemeester wordt Sebbe GOETSTOUWERS. 

 

Hij legt volgende eed af : 

“IK BELOOF DAT IK ALS KINDERBURGEMEESTER VAN AARTSELAAR MIJ ZAL INZETTEN 

VOOR DE KINDERGEMEENTERAAD EN DIT IN HET BELANG VAN ALLE KINDEREN VAN 

AARTSELAAR” 

 

Voor de 1e kinderschepen is een tweede stemronde nodig : 

 

Resultaat van de stemming : 

BROODHAERS Anouk  3 stemmen 

VERHEYEN Ferre   4 stemmen 

VIVORI Max    5stemmen 

 

1e kinderschepen wordt Max VIVORI.. 

 Hij legt volgende eed af :“IK BELOOF DAT IK ALS KINDERSCHEPEN VAN AARTSELAAR MIJ ZAL 

 INZETTEN VOOR DE KINDERGEMEENTERAAD EN DIT IN HET BELANG VAN ALLE KINDEREN 

 VAN AARTSELAAR”. 

6. Afspraken  
 

De drie volgende kindergemeenteraden staan gepland op maandag 23 januari 2017, maandag 20 maart 2017 

en maandag 29 mei 2017 telkens om 16.00 uur. 

 

Aan de raadsleden wordt gevraagd om in het ideeënboekje een aantal hersenspinsels op te schrijven. 

 

7. Afsluiten van de kindergemeenteraad door de kinderburgemeester 

Kinderburgemeester Sebbe Goetstouwers  sluit de vergadering en nodigt iedereen uit op de volgende 

kindergemeenteraad die zal plaatsvinden op maandag 23 januari 2017 om zestien uur. 

Hij bedankt iedereen om hier aanwezig te zijn en nodigt iedereen uit op de receptie. 

8. Receptie en officiële foto. 


