
Verslag kindergemeenteraad 27/1/2020 

Aanwezig: Jitte Verelst, Charlotte Bekaert, Jack Stevens, Lena Swaenepoel,  Lola Crols, Bo 

Lauwers, Jasmine (Mali) Melotte, Manon Billiau, Noortje Glazemakers, Jasper Lorrentop, 

Gino Loreyn, Tibe van Osselaer, Louis Baudewijns,  Anouk Beels, Mark Vanhecke, An 

Vermeulen,  Externe: Maarten Van Dijck  

Verontschuldigd: Noortje Glazemakers 

Agendapunten:  

1. Goedkeuring van het verslag van de kindergemeenteraad van 16 december 
2. Bespreking van het reglement van de kindergemeenteraad 
3. Voorstellen die we binnenkregen:  

 De ouderraad van Cade wil graag samen met de kindergemeenteraad een fuif 
organiseren. Wat vinden we daarvan?  

 De jeugdraad wil graag samen met ons iets doen, gaan we samen 
lasershooten ?  

4. Voorstelling van ideeën voor dit werkjaar 
5. geheime stemming 
6. Bekendmaking van de uitslag van de stemming en beslissing waar de 

kindergemeenteraad dit werkjaar zal voor inzetten 

 

Agenda 

1. Goedkeuring van het verslag van de kindergemeenteraad van 16 december 
Het verslag wordt goedgekeurd 
 

2. Bespreking van het reglement van de kindergemeenteraad:  

 we bespreken het reglement   

 vraag: wat als je in Aartselaar woont en je ouders scheiden ? Dan mag je in 
de kindergemeenteraad zitten: voorwaarde is dat 1 van je ouders in Aartselaar 
woont 
 

3. Voorstellen die we binnenkregen:  
- De ouderraad van Cade wil graag samen met de kindergemeenteraad een fuif 

organiseren. Wat vinden we daarvan? Maarten van Dijck is hier om de bedoeling uit 
te leggen 

o Vorig jaar heeft de kindergemeenteraad een superleuke kinderfuif 
georganiseerd: dat was een groot succes 

o De ouderwerking wil iets organiseren tijdens de kinderfuif, maar dan voor de 
ouders. Ze denken dan bv aan een oudercafé of fuif voor de ouders 

o Kunnen de ouders dan naar ons kijken? De ouders zouden dan in het 
sportcafé of sportzicht kunnen gaan zitten zodat ze toch in de buurt zijn, maar 
niet mee op de kinderfuif 

o Vorig jaar wilden we er ook geen ouders bij, maar er zijn er deel gebleven. Dit 
lijkt ons een goed alternatief om die ouders weg te halen van de kinderfuif 

o Voorstel: escape room voor ouders: zorg dan dat ze er niet uit geraken  
o De ouders die op de kinderfuif zijn, moeten mee helpen: we hebben uiteraard 

wel wat hulp nodig van ouders op onze eigen kinderfuif 
o Als er cava is in het oudercafé komen er wel wat mama’s volgens ons  
o De kindergemeenteraad stemt over het idee en keurt het goed. We vragen om 

met An verder te communiceren zodat we weten wat er gaat gebeuren 



- De jeugdraad wil graag samen met ons iets doen: gaan we samen lasershooten ? Ja! 
We willen graag samen iets doen met de jeugdraad, maar iets anders dan 
lasershooten: karting ? bowling? Bobbejaanland?  

 

4. Voorstelling van ideeën voor dit werkjaar 

Ideeën waar we over gaan stemmen op de kindergemeenteraad: ieder mag 3 ideetjes 
uitkiezen die jij wil dat we dit jaar gaan uitvoeren:  

1. Bijenhotel op het Laar ? op het Laar lijkt ons geen goed idee omdat daar veel te veel 
mensen rondlopen, maar misschien wel op een andere locatie?  

2. Straat aan basketbalhal: we willen daar graag een beter aangeduid fietspad: 
voetgangers lopen daar overal  

3. een website van de kindergemeenteraad maken 
4. nog meer vuilbakken in de straten van Aartselaar 
5. hoe kunnen we de snelheid verminderen in Aartselaar? Meer flitspalen? 
6. kraantjeswater aan het Sportzicht, met boodschappen op 
7. bloemenperken op het Laar 
8. spookwandeling in het Solhof: 
9. zebrapaden: een regenboogzebrapad? Gekleurd zebrapad; 3D-zebrapaden + meer 

gekleurde stoeptegels 
10. Kinderfuif 

 

5. geheime stemming 
 

6. Bekendmaking van de uitslag van de stemming en beslissing waar de 
kindergemeenteraad dit werkjaar zal voor inzetten: 

 

- Kinderfuif: vrijdag 26 juni in de Leonaar 
- Spookwandeling in het Solhof 
- Zebrapaden: 3D, gekleurd, …  

 

Volgende voorbereidende vergadering::  

- maandag 16 maart om 12u00 in het Cultureel centrum 
- Taak tegen de voorbereidende vergadering:  

o Hoe organiseren we de kinderfuif ?  
o we gaan t-shirts ontwerpen voor de kindergemeenteraadsleden. Als je een 

ontwerp hebt mag je dat doorsturen naar An 
o hoe willen we de spookwandeling organiseren?  
o Hoe gaan we het aanpakken voor de zebrapaden? 

Volgende kindergemeenteraad 

- Maandag 23 maart om 16u n de Raadzaal 


