Vergadering van de kindergemeenteraad van 5 februari 2018
Aanwezig:
Van den Steen Anne-Fleur (kinderburgemeester), Vromman Kobe (kinderschepen), Dauw Gitte, Devisch
Noor, Dorofey Xenia, El Mehtouchi Nawa, Goetstouwers Sebbe, Vanisterbecq Emilia, Verheyen Ferre, Vervloet
Lauren, Vossen Lili (kindergemeenteraadsleden), Mark Vanhecke (schepen van jeugd), Anouk Beels en Paula De
Leeuw (begeleidende raadsleden), An Vermeulen (jeugddienst).
Verontschuldigd:
Haïdara Abdoulaye, Jacobs Pauline, Luc Van Limbergen (gemeentesecretaris): An zal vandaag het verslag maken

1. Goedkeuring van het verslag van de kindergemeenteraad van 4 december 2017
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen

2. Bespreking van het reglement van de kindergemeenteraad
-

Alle moeilijke woorden zijn uitgelegd op de voorbereidende vergadering. Het reglement is duidelijk.
Abdoulaye Haidara heeft zijn ontslag aangeboden met een goede reden. We aanvaarden zijn ontslag.

3. Voorstelling van ideeën voor dit werkjaar 2017-2018 , gevolgd door geheime stemming.
-

-

-

Emilia: een activiteit organiseren waar ouders en kinderen samen aan kunnen deelnemen
Noor: een flitspaal in de Kapellestraat en Kleistraat zodat auto’s en bussen er niet te snel rijden
Lauren: net buiten de scholen zitbanken zetten met vuilbakken zodat ouders/grootouders die kinderen komen
ophalen kunnen rusten
Anne Fleur: aan Cadé staan er paaltjes zodat er geen auto’s meer kunnen rijden op het stukje naar de
Robbedoes. Er staan fietsen geschilderd op het paadje, maar het is er net voor en na schooltijd heel gevaarlijk.
Kan er een duidelijke strook geschilderd worden zodat mensen zien waar ze moeten fietsen ?
Lili en Kobe: De kunstacademie een ‘fris’ leven inblazen: kinderen kunnen via muziek, kunstwerken, … geld in
het laatje brengen zodat de binnenkant van de kunstacademie aangepakt kan worden. Er kunnen ook
kunstwerken opgehangen worden in de bib, CC. We kunnen een (kunst)tentoonstelling met jury
organiseren… de winnaar krijgt een bon
Sebbe: veel mensen fietsen op het voetpad of over het gras op ’t Laar, wat gevaarlijk is voor voetgangers.
We zouden een oproep kunnen doen via een flyer of het infoblad om dit niet meer te doen
Nawal: in de buurt van scholen markeringsnagels met reflectoren aan de fietspaden aanbrengen zodat men
goed ziet dat het een fietspad is
Gitte: iets organiseren voor een goed doel: de school deed vroeger mee aan de Damiaanactie, maar doet dat
nu niet meer en dat is spijtig.
Xenia: mensen aansporen hun afval goed te sorteren, door bv de vuilbakken van Aartselaar op te frissen
Ferre: een talentenjacht organiseren met veel reclame overal. We kunnen zelf de flyers hiervan in de
brievenbussen gaan steken in Aartselaar

4. Bekendmaking van de uitslag van de stemming en beslissing waar de kindergemeenteraad zich dit
werkjaar zal voor inzetten.
-

een activiteit organiseren voor ouders en kinderen

2 stemmen

-

een flitspaal in de Kapellestraat en Kleistraat
zitbanken zetten met vuilbakken aan de scholen
duidelijke fietsstrook schilderen aan de scholen
kunstproject met tentoonstelling en jury
niet meer fietsen op het voetpad of over het gras op ’t Laar
fietspaden met reflectoren op zonne-energie
iets organiseren voor een goed doel
de vuilbakken van Aartselaar opfrissen
een talentenjacht organiseren met veel reclame overal

4 stemmen
2 stemmen
6 stemmen
7 stemmen
3 stemmen
2 stemmen
3 stemmen
1 stem
3 stemmen

De projecten waar we ons dit jaar met de kindergemeenteraad gaan inzetten:
-

-

kunstproject met tentoonstelling en jury
o we zoeken een datum en vragen of dit kan in de bib of het CC
o er moeten flyers worden uitgedeeld in de scholen
o iemand moet de flyers ontwerpen: leuk zou zijn moest dit door iemand van de kindergemeenteraad
gemaakt kunnen worden
o Lili vraagt in de muziekacademie of daar een tentoonstelling kan doorgaan
o We kunnen de kunstacademie vragen om mee flyers te ontwerpen en in de jury te zitten
o We vertellen dit idee in de klas en academie
duidelijke fietsstrook schilderen aan de scholen
een flitspaal in de Kapellestraat en Kleistraat

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 19 maart 2018 om 16u. De volgende voorbereidende
vergadering is op maandag 12 maart

