Vergadering van de kindergemeenteraad van 4 december 2017.
Aanwezig : Van den Steen Anne-Fleur (kinderburgemeester) ; Vromman Kobe (kinderschepen) ; Dauw Gitte ; Devisch
Noor; Dorofey Xenia; El Mehtouchi Nawal; Goetstouwers Sebbe; Haïdara Abdoulaye; Jacobs Pauline; ; Vanisterbecq
Emilia; Verheyen Ferre; Vervloet Lauren; Vossen Lili (kindergemeenteraadsleden), Luc Van Limbergen (gemeentesecretaris);
Mark Vanhecke ( schepen van jeugd en onderwijs) ; Anouk Beels en Paula De Leeuw (begeleidende raadsleden).

1. Inleiding door schepen van jeugd Mark Vanhecke
Welkom burgemeester en collega schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW raadsleden ,mama’s, papa’s en
grootouders, broers en zussen, schooldirectie, juffen en meesters, jeugddienst, Journalisten, bezoekers en iedereen
die ik vergeten ben.
Elk jaar opnieuw is de start van de KGR een hoogtepunt voor ons als gemeentebestuur. Het is geweldig om met jullie
te mogen samenwerken en ook veel leuker dan die soms heel saaie gemeenteraden. Ik weet niet of jullie zich dat
nog kunnen herinneren maar eind vorig jaar hebben wij met onze 2 basisscholen meegedaan aan een
welzijnsonderzoek. Dit onderzoek werd gevoerd in 161 lagere scholen van onze provincie Antwerpen, waarbij bijna
14.000 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar deelnamen. De resultaten geven ons een antwoord op onder
andere volgende vragen: Hoe denken en voelen kinderen over naar school gaan, vrije tijd, pesten, zakgeld,
nachtrust, computers, internet, Facebook, tv, games, gsm, frisdranken, snoep, fruit, tabak en alcohol,… Wat zijn hun
gewoonten, maar vooral: zijn ze gelukkig en wat maakt hen gelukkig?
In onze gemeente namen in Cade en De Blokkendoos zo’n 379 leerlingen deel. Dat is dus heel veel. Ik ga hier niet
terug de resultaten voor onze gemeente toelichten. Ik wel nog eens wil benadrukken dat uit het onderzoek is
gebleken dat onze kinderen hier best wel gelukkig zijn. Wij doen het hier in Aartselaar beter dan het gemiddelde.
Vooral onze 2 scholen doen het goed. Kinderen gaan hier graag naar school. Beter dan het gemiddelde is goed maar
voor ons niet goed genoeg en daar kan de KGR ons bij helpen.
Zelf heb ik thuis een 10-er en een 13-jarige en de vraag die ik: “Wat zouden jullie graag nog hebben in onze
gemeente?” Het antwoord is steeds: “Overal gratis en goede wifi?” Dat is voor jullie absoluut niet zo hè? Of wel? Ik
hoop dat jullie andere behoeftes hebben. Wij hopen met deze KGR te weten te komen wat er leeft bij de 10 tot 14jarigen in onze gemeente. Dat is voor ons heel belangrijk.
De vragen die we tot nu kregen van de KGR waren niet altijd gemakkelijk: een lasershootzaal, een subtropisch
zwembad, een kindertriatlon,… Ik ben al blij dat er vlak over de grens in onze buurgemeente Schelle een
trampolinepark is gekomen zodat we die behoefte al kunnen aanvinken. Dit waren de moeilijk, zeg maar niet, te
realiseren vragen. De meeste vragen gingen over verkeersveiligheid en dat vinden we wel chique dat ook onze
jongsten daar al mee bezig zijn.
Dat we hier in Aartselaar heel veel talent hebben, ik denk aan onze talentenshow van 2 jaar geleden, dat hebben we
ook ontdekt dankzij de KGR. Maar de grootste talenten, die zitten nu hier.
Dit is al onze 4de installatievergadering en na Max, Lisa en Sebbe hebben we straks een nieuwe kinderburgemeester
en ook de kinderschepen zal straks een sjerp mogen omdoen. Ik ben alvast heel benieuwd naar wie onze volgende
kinderburgemeester en schepen zal worden. Daarom geef ik graag het woord aan Anouk. Anouk en Paula zijn de 2
gemeenteraadsleden (saai) die samen met onze jeugdconsulent An alles in goede banen zullen leiden. Daar zijn wij
ze dan ook heel dankbaar voor.

2. Voorstelling en eedaflegging van de raadsleden
Waarnemend voorzitster Anouk Beels laat alle raadsleden zichzelf nu even voorstellen.
Gitte Dauw
Xenia Dorofey

Ferre Verheyen
Nawal El Mehtouchi
Noor Devisch
Lili Vossen
Lauren Vervloet
Emilia Vanisterbecq
Anne Fleur Van Den Steen
Sebbe Goetstouwers
Pauline Jacobs
Kobe Vromman
Abdoulaye Haïdara

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!
3. Verkiezing van de kinderburgemeester en 1ste kinderschepen
Eerste kinderschepen wordt diegene die na de kinderburgemeester het meeste aantal stemmen heeft
behaald!
Er zijn zeven kandidaten, namelijk Xenia Dorofey, Pauline Jacobs, Anne-Fleur Van den Steen, Ferre
Verheyen, Lauren Vervloet, , Lili Vossen en Kobe Vromman.
De verschillende kandidaten vertellen waarom ze heel graag kinderburgemeester willen worden.

Xenia Dorofey:
Ik vind dat ik een geschikte kandidaat ben voor de kinderburgemeester omdat ik verantwoordelijk ben. Ik kan
goed praten en luisteren naar de mening van de andere mensen. Ik kan goed analyseren en de beste
oplossingen vinden met mijn collega’s. Ik wil dat kinderen zich thuis voelen in Aartselaar en wil van Aartselaar
en leukere gemeente maken voor kinderen bv door sportactiviteiten te organiseren met als doel kinderen
sportiever en gezonder maken zodat ze minder mekaar zouden plagen , minder ruzie zouden maken via aps .

Pauline Jacobs:
Ik ben Pauline Jacobs en ik stel me heel graag kandidaat om kinderburgemeester van Aartselaar te worden,
omdat Ik heel graag deze ervaring wil opdoen, het lijkt me enorm spannend en ik heb wel zin in de
verantwoordelijkheden. Eveneens om Aartselaar nog leuker en veiliger te maken voor alle kinderen. Ook kijk
ik wel op naar onze grote burgemeester Sofie de Wit, want zij is een super goede burgemeester. Ik ben goed
in het samenbrengen van ideeën en deze tot een echt idee om te vormen. De ervaring zou me nog zelf
zekerder maken en dat is goed voor later .Ik spreek ook graag voor een publiek en dat moeten
burgermeesters vaak doen . Ik kan goed luisteren naar andere en ik heb respect voor hun mening. Ik vind het
ook leuk om mensen samen te brengen.
Één van mijn actiepunten zou zijn, een hondenwei organiseren, misschien zelfs een rolschaatsbaan op het
dorpsplein, een talentshow, een verzamelpunt voor alle spullen die je niet meer nodig hebt en aan de arme
kinderen kan geven, een dorpspicknick, een huisdierendag, een bomenplantactie om Aartselaar groener te
maken, voedernestjes voor de vogels in de winter in heel de gemeente, nog veiligere fietspaden, het
wereldrecord geblinddoekt M&M’ s eten met shopsticks (haha), een klas/school wisseldag organiseren, een
pannenkoekendag voor alle oudjes (kinderen bakken pannenkoeken voor de oude mensen van Aartselaar), en
nog veel meer.
Nog een beetje over mezelf, ik speel hockey op Braxgata, rijd paard en ga heel graag naar school op Cade, in
zit nu in het 5de leerjaar. Ik hoop echt dat ik de kinderburgemeester kan worden, ik zou dat echt goed doen!

Anne Fleur Van den Steen ,
Ik zit nu voor mijn 2de jaar in de kindergemeenteraad en wil van Aartselaar een nog leukere gemeente
maken die ze al is! Ik wil me heel graag inzetten voor onze gemeente en als burgemeester ben je hiervoor in
een goede positie. Als kinderburgemeester zal ik mee leuke initiatieven zoeken en oplossingen vinden voor
eventuele problemen. Ik kan goed luisteren en bemiddelen indien nodig. Het zou een hele eer zijn om als
kinderburgemeester de kindergemeenteraad te mogen leiden. Het zou bovendien fantastisch zijn dat er naast
onze échte burgemeester, Sophie De Wit, ook een vrouwelijke kinderburgemeester wordt verkozen!

Ferre Verheyen:
Ik zou mij graag kandidaat stellen voor kinderburgemeester omdat ik graag Aartselaar nog leuker wil
maken voor alle kinderen en dat is waarom ik graag kinderburgemeester zou willen worden.

Lauren Vervloet:
Mijn naam is Lauren Vervloet, ik ben 10 jaar en ik woon in de Kapellestraat hier in Aartselaar. Mijn hobby is
korfbal. Ik zit in 5B bij Meester Jan. Ik zou me zeer graag kandidaat stellen als kinderburgemeester. Groen,
verkeersveiligheid, dierenwelzijn en jeugdanimatie zijn thema’s die me nauw aan het hart liggen. Graag wil ik
deze kindergemeenteraad mee begeleiden zodat er naar de ideeën en voorstellen van de kinderen uit
Aartselaar echt geluisterd wordt zodat het beleid hierop kan worden afgestemd. Ik denk dat praten en
luisteren naar elkaar erg zal belangrijk zijn. Meer ruimte voor kinderen om te spelen, waaronder een
speelstraat

Lili Vossen:
Mijn naam is Lili Vossen, ik ben 10 jaar en ben vice -voorzitter van de klassenraad in Cade Aartselaar. Mijn
familie woont al meer dan 3 generaties in het superdorp Aartselaar en ook ik vertoef hier graag. Mijn
schoolgenootjes omschrijven mij als enthousiast, goedgezind en ambitieus.
Langs deze weg wil ik graag mijn kandidatuur stellen voor kinderburgemeester van onze gemeente. Ik zou het
een eer vinden om de stem te mogen zijn van alle kinderen en hun dromen en wensen mee te helpen
realiseren, zodat Aartselaar ook de komende generaties een fantastische plek om te wonen blijft.

Kobe Vromman:
Ik zou mij graag kandidaat stellen voor kinderburgemeester. ik zou het super, super leuk vinden als ik
kinderburgemeester word. De redenen dat ik graag verkozen zou willen worden zijn de volgende :
ik zou ideeën kunnen verwerken samen met jullie., het zou tof zijn dat ik de vergaderingen mag leiden want ik
kan goed praten en redelijk goed luisteren, we kunnen de gemeente NOG toffer maken! En we kunnen ideeën
verwerken en voorstellen een beetje aanvullen en ik heb ook nog veel verdere voorstellen Bv. (Het skatepark
terug laten komen in de zomer, een talentenjacht opnieuw organiseren maar deze keer meer flyers uitdelen,
zoals de veldloop ook andere wedstrijden organiseren tussen de 2 scholen, we kunnen ook proberen dat je
verplicht een helm moet opzetten als je met de fiets komt...) Dat zijn de redenen dat ik mij graag kandidaat
stel, en ik wens de andere kandidaten ook veel succes!

Gemeentesecretaris Luc Van Limbergen deelt de stembiljetten uit.
Resultaat van de stemming :
DOROFEY Xenia
JACOBS Pauline
VAN DEN STEEN Anne Fleur
VERHEYEN Ferre
VERVLOET Lauren
VOSSEN Lili

2
1
4
2
1
1

stemmen
stem
stemmen
stemmen
stem
stem

VROMMAN Kobe

2

stemmen

De kinderburgemeester wordt Anne- Fleur VAN DEN STEEN.….
Zij 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 verkiezing van de kinderschepen volgt een tweede stemming tussen de drie kandidaten met het
tweede meeste stemmen in de eerste ronde :
DOROFEY Xenia
VERHEYEN Ferre
VROMMAN Kobe

2 stemmen
4 stemmen
7 stemmen

De eerste kinderschepen wordt Kobe VROMMAN.
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”.
Vervolgens ontvangen alle raadsleden een sjerp en een blauwe map met een ideeënboekje uit de handen
van schepen Mark Vanhecke en raadsleden Anouk Beels en Paula De Leeuw.
4. Afspraken
De drie volgende kindergemeenteraden staan gepland op maandag 5 februari 2018, maandag 19 maart
2018 en maandag 11 juni 2018 telkens om 16.00 uur.
Aan de raadsleden wordt gevraagd om in het ideeënboekje een aantal hersenspinsels op te schrijven.
5. Afsluiten van de kindergemeenteraad door de kinderburgemeester
Kinderburgemeester Anne-Fleur Van den Steen sluit de vergadering en nodigt iedereen uit op de volgende
kindergemeenteraad die zal plaatsvinden op maandag 5 februari 2018 om zestien uur.
Zij bedankt iedereen om hier aanwezig te zijn en nodigt iedereen uit op de receptie.
6. Receptie en officiële foto.

