Vergadering van de kindergemeenteraad van 23 januari 2017.
Aanwezig : Sebbe Goetstouwers (kinderburgemeester), Max Vivori(kinder-1e schepen), Silke Bossu, Anouk Broodhaers,
Owen Bruneel, Nawal Elmehtouchi, Jasper Laurier, Lars Nackaerts, Anne-Fleur Van den Steen, Jitse Verhaegen, Ferre
Verheyen, Kobe Vromman en Quinten Saveyn (kindergemeenteraadsleden)
bijgestaan door enkele volwassenen Mark Vanhecke(schepen van jeugd), Anouk Beels (voorzitter kindergemeenteraad),
Paula De Leeuw (plaatsvervangend voorzitter kindergemeenteraad) Luc Van Limbergen ( gemeentesecretaris) ,

1. Voorstelling en eedaflegging van nieuw kindergemeenteraadslid
Quinten Saveys stelt zich voor en legt de eed af als lid van de kindergemeenteraad.
2. Goedkeuring van de notulen van de kindergemeenteraad van 05.12.2016
Het verslag van de kindergemeenteraad van 5 december 2016 werd zonder opmerkingen door alle aanwezigen
goedgekeurd.
3. Ideeën van de kindergemeenteraadsleden voor dit werkjaar .Geheime stemming.Uitgebrachte stemmen.
Op een voorbereidende vergadering van 16 januari 2017 verzamelden de kindergemeenteraadsleden ideeën
om dit werkjaar uit te werken.
Na bespreking werden zes ideeën weerhouden, waarop alle kindergemeenteraadsleden elk drie stemmen
konden uitbrengen .









Nawal, Sebbe, Kobe, Lars en Max :
o Aanpakken van de speeltuintjes (putten wegwerken, net achter doelen plaatsen,) ( 7 stemmen )
Anne-Fleur ::
o Bloembakken aan de kleine Cade in de Carillolei om auto’s te doen vertragen ( 2 stemmen)
Max en Sebbe :
o Talentenjacht Aartselaar got talent’ waarbij kinderen een lied, een gedicht, een dans, een act
kunnen tonen ( 8 stemmen)
Max en Jasper:
o Kindertriatlon (met eventueel hinderenissen- of modderparcours) ( 8 stemmen)
Anne-Fleur:
o Vuilbakjes op de speeltuintjes om gesorteerd te recycleren (muziekvuilbakken zoals in
Antwerpen?) ( 6 stemmen )
Kobe :
o Skatepark vergroten ( 8 stemmen )

De drie ideeën , die het meeste stemmen behaalden, zullen verder onderzocht worden.
 Het organiseren van een talentenjacht “Aartselaar got talent”
 Kindertriatlon
 Vergroten van het skatepark
Er wordt bekeken wat de kostprijs is voor het realiseren er van en of dit mogelijk is.
Schepen Mark Vanhecke zegt dat hij zeker zal zorgen dat tegen de Paasvakantie de putten op de speelpleinen
zijn weggewerkt. Hij vraagt ook om zeker door te geven waar herstellingen aan speeltoestellen nodig zijn.
VOLGENDE KINDERGEMEENTERAAD OP 20 MAART 2017 om 16.00 u.

