
 

Vergadering van de kindergemeenteraad van 16 december 2019. 

Aanwezig:  

Jitte Verelst, Charlotte Bekaert, Jack Stevens, Lena Swaenepoel,  Lola Crols, Bo Lauwers, Jasmine (Mali) Melotte, 
Manon Billiau, Noortje Glazemakers, Gino Loreyn, Jasper Lorrentop, Tibe van Osselaer, Louis Baudewijns,  Anouk 
Beels, Mark Vanhecke, An Vermeulen  

1. Inleiding door schepen van jeugd  Mark Vanhecke 

Goede avond. Het is al een jubileumeditie voor onze KGR. Het is immers al de 5de keer dat we een 
installatievergadering hebben van de Aartselaarse KGR. 
Onze eerste kinderburgemeester Max, zit inmiddels in het 5de jaar van het middelbaar onderwijs.  
Onze tweede kinderburgemeester Lisa, die ik redelijk goed ken, heeft morgen haar laatste proef van de 
kerstexamens van het 4de jaar middelbaar onderwijs. Ik weet niet of ik het nog opnieuw zou doen, zegt ze altijd. 
'Ik was best wel zenuwachtig bij elke vergadering maar ik heb er ook veel uit geleerd'. Spreken voor publiek is 
daar een bijvoorbeeld van. Dat wij, als jongsten van de bevolking ook een stem en een eigen mening hebben 
gekregen, dat is een goede zaak. Dat de mensen mijn speech tijdens de nieuwjaarsdrink leuker vonden dan die 
van de echte burgemeester dat was een van de vele hoogtepunten, vertelde ze mij nog destijds. 
 
Met onze jeugdraad geven we de 16 plussers een stem. Alles wat jonger is, hebben we nu door de KGR, ook een 
kanaal gegeven waarbij ze kunnen zeggen wat er nog beter kan in Aartselaar. Gelukkig kunnen  onze KGRsleden 
nog niet met de auto over de A12 rijden want anders hadden we het al geweten wat er beter kan.  
 
Na 5 jaar kunnen we al vaststellen dat ook onze kinderen vooral begaan zijn met veiligheid. Veel dingen die ze al 
gerealiseerd hebben, heeft te maken met veiligheid. In de JR, met dus de 16 plussers, gaat het al meer over de 
subsidies die ze krijgen en over feesten en plezier maken. Hoewel de fuif van de KGR op het einde van vorig 
schooljaar toch ook kan tellen. 
 
Hoe dan ook, de KGR is een van de leukste projecten die we tijdens de vorige legislatuur in elkaar hebben 
gestoken. Dat gaan we dus zeker blijven doen. Werken met die ‘gasten’ is fantastisch. Die zijn eerlijk en 
spontaan. Het contrast met een gewone GR kan niet groter zijn.  
 
Ik wil  

 Jullie KGRsleden dan ook bedanken voor jullie engagement, dat jullie dit willen doen voor al jullie 
leeftijdsgenoten siert jullie. 

 Ook jullie ouders wil ik bedanken voor het vertrouwen in ons.  

 Ik wil natuurlijk ook onze jeugdconsulent An Vermeulen bedanken om dit allemaal te organiseren.  

 En ook Anouk wil ik bedanken omdat zij het voorzitterschap, ook al 5 jaar ondertussen, op zich neemt 
zodat ik rustig onderuit gezakt alles mee kan volgen.  

 

2. Inleiding door waarnemend voorzitster Anouk Beels 

Ook Anouk zegt welkom tegen iedereen. Vandaag zijn jullie de belangrijkste kinderen van Aartselaar. Jullie gaan 
de eed afleggenen een kinderburgemeester verkiezen. Paula wordt in de bloemetjes gezet: ze heeft zich de 
voorbije 5 jaar ingezet voor de kindergemeenteraad 

 
3. Voorstelling van de raadsleden 
Waarnemend voorzitster Anouk Beels laat alle raadsleden zichzelf even voorstellen.  
- Louis: 10 jaar, zit bij juf Sophie in Cade. Zijn passie is gamen en spelen met de hond. Ik vind het belangrijk dat 

kinderen een stem hebben want soms bekijken we dingen anders dan volwassenen. Hij stelt enkele ideetjes 
voor: grasmatten aan de grote Cade en gekleurde zebrapaden 



- Charlotte: Cadé n 6 C Ik wil kinderen veilig naar school en naar hun werk laten gaan 
- Manon: 11jaar:Ik wil Aartselaar nog aangenamer te maken voor kinderen en volwassen. Zo zou ik de fuif van 

vorig jaar willen terugdoen want dat was een groot succes 
- Lola:  Hobbies: tennis, zwemmen, dansen. IK wil iets aan het milieu doen. We hebben leuke parken waar je 

kan gaan spelen en wandelen (bv Reukens) 
- Noortje: 10 jaar mijn eerste jaar hier en ik wil Aartselaar veiliger maken zodat er minder ongelukken 

gebeuren en kinderen veiliger naar school kunnen gaan 
- Bo:  5e Cadé. Ik zit in KGR omdat ik er wil voor zorgen dat iedereen zich goed voelt in de gemeente 
- Gino: voor ieder kind wens ik dat Aartselaar nog aangenamer en veiliger wordt. Hobbies: voetballen, chiro 

en aikido. Kinderen moeten zelf met de fiets naar hun hobbies kunnen doen. Ik help graag iedereen en hou 
rekening met anderen hun mening. Iedereen heeft zijn /haar mening en door samen te praten komen we tot 
een oplossing 

- Jasper: 5e Blokkendoos; Hobby: basebal. Straten moeten veiliger: ze rijden er vaak meer dan 30*/uur 
- Mali: 6e blokkendoos: Ik hou van atletiek en katten en zit hier om Aartselaar veiliger en leuker te maken voor 

de kinderen  
- Jack: 6e leerjaar. Voetballen, naar vrienden gaan en ik zit hier omdat ze bv in Kleistraat veel te snel rijden en 

ik wil dat kinderne veilig naar school kunnen gaan 
- Lena: Cadé 6e;  ik wil Aartselaar veiliger en leuker maken voor kinderen, Tekenen, gitaar, zingen, chiro 
- Tibe: 11 jaar . Ik ben de enige van mijn klas die wou komen en ik wil de meningen horen van andere 

kinderen. Ik ben een ervaren weggebruiker en vind dat er veel gevaarlijke punten zijn  
- Jitte: 6e Cade: ik wil elk kind veilig naar school laten gaan zonder een ongeluk te krijgen  

 
 

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 ‘ 

 
5. Verkiezing van de kinderburgemeester en 1ste kinderschepen 

 
Eerste kinderschepen wordt diegene die na de kinderburgemeester het meeste aantal stemmen heeft behaald.  Er 
zijn 10 kandidaten. De verschillende kandidaten vertellen waarom ze heel graag kinderburgemeester willen worden. 

Gino Loreyn maakte duidelijk dat hij zich kandidaat wilde stellen voor kinderburgemeester van Aartselaar.: 
 1) Om Aartselaar nog een betere gemeente te maken zodat ieder kind dat in onze gemeente woont zich er veilig en 
goed voelt. 
2) Naar de andere kinderen te luisteren wat er volgens hen beter kan en al is. 
3) Graag iedereen helpt en ook naar meningen luistert. 
4) Heel veel zin in heeft om nieuwe dingen te leren zoals vergaderagenda af te werken en zoveel meer dat we tijdens 
deze ontmoetingen zullen ontdekken.  
 
 “Mijn naam is Jitte Verelst, ik ben 11 jaar en zit in klas 6C van de Gemeentelijke basisschool Cade. Ik wil graag 
kinderburgemeester worden omdat de kinderen van Aartselaar een stem nodig hebben en omdat ik me wil inzetten 
voor de veiligheid van de kinderen. Ik wil luisteren naar hun wensen en ideeën en wil me inzetten om, indien 
mogelijk, deze waar te maken. Het is belangrijk dat de kinderen van onze gemeente gehoord worden en dat zij een 
steentje kunnen bijdragen tot een nog mooiere en leukere gemeente Aartselaar.  
 
Lena Swaenepoel: : Ik zou graag kinderburgemeester worden omdat ik Aartselaar nog leuker en veiliger wil maken. 
ik wil bijvoorbeeld de kinderfuif nog beter doen, en een springkastelen-namiddag doen voor  
kinderen van de kleuterklas tot kinderen van het 3de leerjaar. Dit waren al 2 ideetjes die ik graag waar wil maken Ik 
kan ook goed spreken en luisteren naar wat anderen vertellen. 

 
Mali: Ik wil graag kinderburgemeester worden omdat ik nog teveel auto's sneller dan 30km rijden en dan is het niet 
meer veilig en zeker niet voor de kinderen . Ik wil ook dat de kinderen een activiteit kunnen doen zodat ze niet op 
Hun GSM en zo zitten maar lekker buiten iets te doen. Als laatste ik nog zeggen dat ik vind van mezelf dat ik luid en 
duidelijk Kan praten. Ik wil de ideetjes van de kinderen verzamelen en er 1 activiteit van maken.  
 



Ik ben Lola Crols. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik ben geboren en getogen in Aartselaar. Na 3 jaar als vrolijke 
kleuter in de parochiale kleuterschool, fiets ik nu met evenveel plezier elke dag naar CADE waar ik in het  5de 
leerjaar zit.  Ik vertegenwoordig daar mijn klas, leerjaar en alle kinderen van onze school in de leerlingenraad. 
Ik zou goed zijn als kinderburgemeester omdat ik graag luister naar iedereen zijn ideeën en er dan ook iets mee doe.  
Verder ben ik erg zelfzeker en zal altijd als er problemen zijn, mijn uiterste best doen om ze zo snel mogelijk op 
lossen.  Ik heb een hart voor dieren en ik ben ook erg met het milieu en de veiligheid begaan. 
Buiten de kindergemeenteraad heb ik nog heel wat andere interesses zoals sporten, scouts, buiten spelen en 
studeren. Zoals jullie zien ben ik er klaar voor om Aartselaar nog leuker te maken. Bedankt om te luisteren  
 
Bo Lauwers: Als ik kinderburgemeester zou zijn wil ik zorgen voor een gemeente met een warm hart en waar er veel 
plezier zal worden gemaakt.  

 Ik zal zorgen voor oudere mensen zodat ze niet eenzaam zijn door b.v. de kinderen van de lagere school gaan 
gezelschapspelletjes spelen en voorlezen in het bejaardenhuis. 

 Ik ga zorgen voor avontuurlijke naschoolse activiteiten zoals: waterspelletjes voor in de zomer, speurtochten, 
schattenjachten … 

 Ik wil zorgen voor een spik en span gemeente waarbij elke klas maandelijks vuil gaat rapen tijdens de 
lesuren! 

 Bedankt voor je aandacht. En je stem!  
 
 

Resultaat van de stemming : 
 

De kinderburgemeester wordt Jitte Verelst 
 
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 ‘ 
 

 De eerste kinderschepen wordt Gino Loreyn 

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 27 januari 2020, maandag 23 maart 
2020 en maandag 25 mei telkens om 16.00 uur. 
 
Aan de raadsleden wordt gevraagd om in het ideeënboekje een aantal hersenspinsels op te schrijven. 
Er zit ook een agenda in met de volgende data 
 
 

7. Afsluiten van de kindergemeenteraad door de kinderburgemeester 

Kinderburgemeester Jitte sluit de vergadering en nodigt iedereen uit op de volgende kindergemeenteraad 
die zal plaatsvinden op maandag 27 januari 2020  om zestien uur. 

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

8. Receptie en officiële foto. 


