vergadering van de kindergemeenteraad van 19 maart
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, Jacobs Pauline
(kindergemeenteraadsleden), Anouk Beels en Paula De Leeuw (begeleidende raadsleden),
Mark Vanhecke (schepen van jeugd), Bart Lambrecht, An Vermeulen (jeugddienst)
Verontschuldigd: Luc Van Limbergen, An maakt het verslag vandaag

1. Goedkeuring van het verslag van de kindergemeenteraad van 5 februari
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen

2. Uitwerking van ideeën voor dit werkjaar 2017-2018
2.1 Kunstproject met tentoonstelling en jury
- Anouk, Paula, An en Ilse van het cultureel centrum hebben hun hoofden bijeengestoken en eens gepolst wat er
zoal kan georganiseerd worden. We zouden het kunstproject kunnen opsplitsen in workshops bij echte
kunstenaars en een tentoonstelling. .
- Workshops:
o we zoeken een datum waarop we de workshops kunnen organiseren en een plaats waar deze kunnen
doorgaan: bij de kunstenaar in zijn atelier of in een gemeentelijke locatie.
o We contacteren zelf de Aartselaarse kunstenaars: Anne Fleur overloopt een lijst met kunstenaars
o Periode: liefst in mei omdat er dan afleiding is van het school, op een woensdagnamiddag. In juni zijn
het toetsen. De datums die we voorstellen: 23 mei, 30 mei, 6 juni. An communiceert de data en de
kunstenaars die meedoen via mail? Hou dus je mail goed in het oog
o Reclame:
 In het boekje van de Week van de amateurkunsten zal een oproep staan
 In het gemeentelijk infoblad zetten we een artikeltje
 We maken flyers die we uitdelen in de scholen
o Hoe weten de kunstenaars hoeveel kinderen er zullen komen? An kan hen dat zeggen wanneer de
inschrijvingen binnengekomen zijn.
- tentoonstelling
o We zouden graag in zo veel mogelijk openbare plaatsen kunstwerken van kinderen laten zien.
o Plaatsen waar het al zeker mag: de bib, Cultureel Centrum, sportcentrum en Robbedoes. We denken
ook nog aan de academie en het gemeentehuis.
o We kunnen de kunstacademie vragen om mee in de jury te zitten
o De tentoonstelling zou doorgaan van 28 mei tot 15 juni.
o Alle kunstwerken moeten worden afgegeven op de jeugddienst op 25 april en 9 mei tussen 13u en 16u
o De jury: Ilse van het cultureel centrum zegt dat het niet zo’n goed idee is om met een jury te werken.
Kunst wordt door iedereen anders bekeken en het is moeilijk om kunst punten te geven. We laten alle
kunstwerken die binnengebracht zijn zien op een openbare plaats
- Hoe maken we reclame?
o In het boekje van de Week van de amateurkunsten zal een oproep staan
o In het gemeentelijk infoblad zetten we een artikeltje
o We maken flyers die we uitdelen in de scholen: we gaan alle klassen rond met sandwichborden
o We voorzien genoeg om overal te leggen: in het rek van de bib, in het CC, het sportcentrum, …
o An laat de flyers drukken: A5 formaat + Posters A2 voor de sandwichborden

2.2
-

-

-

-

Een flitspaal in de Kapellestraat en Kleistraat:
We nodigden schepen Bart Lambrecht uit. Hij vindt het een eer om hier te mogen zijn.
Bart heeft ons voorstel van een flitspaal in de Kapellestraat besproken met de politie van Aartselaar
Een vaste flitspaal kost € 50000, we hebben € 1500 werkingsbudget, dus kunnen we dat niet betalen.
Bovendien vraagt een vaste flitspaal veel werk voor de politie, soms zelfs te veel werk: als er veel mensen
geflitst worden kan de politie niet altijd alles verwerken. In het begin van het jaar wordt er gekozen waar we
geld aan uitgeven binnen de gemeente. Momenteel is er geen geld voor een vaste flitspaal.
In alle straten waar er bussen van de Lijn rijden, blijken er niet zo heel veel bussen overtredingen te maken. Er
wordt regelmatig al gecontroleerd en het aantal boetes voor bussen valt eigenlijk wel mee
Wat zouden we wel kunnen doen? De politie wil de komende maanden met een anoniem voertuig in de
Kapellestraat gaan staan om meer controles uit te voeren. Ze willen de resultaten hiervan aan de
kindergemeenteraad geven.
o De kindergemeenteraad vindt het een goed voorstel
o Kobe stelt voor om elk jaar geld opzij te zetten zodat er gespaard wordt voor een flitspaal.
o Politie kan zo vaak als ze willen ‘ergens’ gaan staan in de Kapellestraat. Bij een vaste flitspaal weten
de mensen waar die staat en gaan ze daar zich wel aan de snelheid houden.
o Kan er ook tijdens de school’piek’momenten (’s ochtends,’s avonds) geflitst worden? Ook op het Laar
en de Jan Sanderslei is het goed om eens te gaan staan. We vragen om heel het centrum te bekijken.
In de A. Sanderslaan komt er een ‘smiley’bordje. Als er een auto te snel rijdt komt er een boos gezichtje. Dit
kan ook bijhouden hoeveel auto’s er passeren aan welke snelheid. Het is dus een flitspaal zonder flitser. Als er
echt een probleem is kan dat doorgegeven worden aan de politie om daar meer te controleren.
In de Kapellestraat hangt een banner met ‘zone 30’. Deze is nu alleen zichtbaar als je het dorp binnenrijdt,
maar niet als je buitenrijdt merkt de kindergemeenteraad op. De banner had beter langs 2 kanten bedrukt
geweest.

2.3 Duidelijke fietsstrook schilderen aan de scholen
-

-

-

-

Bart heeft dit besproken met de technische dienst die daar verantwoordelijk voor is.
Elk jaar is er een vast budget om allerlei werken in Aartselaar te doen: er is nog budget over , dus het kan wel
Vraag van Bart :waar moet het nu juist komen: aan het smalle weggetje aan de baskethal? Fietsers fietsen daar
heel snel. Het is daar nu gemengd verkeer: wandelen en fietsen door elkaar. Bedoeling is dat de voetgangers
en fietsers met elkaar rekening houden.
Kobe dacht aan het brede weggetje met langs de buitenkanten fietspad en in het midden voetgangerszone, met
een aanduiding dat je niet te snel mag fietsen. Het is nu gevaarlijk dat er fietsers tussen voetgangers rijden.
Het is belangrijk aan te duiden in welke rijrichting er moet worden gereden: dat kan met pijlen of
pictogrammen.
In de Kapellestraat staan ook zo’n pictogrammen. Auto’s rijden daar ook… Kan daar ook het stuk van aan de
nachtwinkel tot aan de Carrefour een fietssuggestiestrook gelegd worden?
Kan het ook bij de weg in het centrum? De witte pictogrammen zijn niet altijd duidelijk
Kan het eens nagekeken worden waar de fietspaden nog duidelijk zijn? Soms is het niet duidelijk waar je als
fietser moet fietsen. Dat zou voor heel het dorp eens bekeken moeten worden.
Bart neemt de tips van de kindergemeenteraad mee naar de technische dienst. Hopelijk wordt het de komende
maanden terug wat beter weer en kan er geschilderd worden. Bart hoopt dit voor de volgende vergadering
gerealiseerd te krijgen.
Toen Bart weg was vroegen we ons nog af of er bij het schilderen van de fietspaden rekening mee wordt
gehouden dat er nog altijd mensen door moeten kunnen. Rondrijden kan. Misschien moet het schilderen dan
in de zomer gebeuren zodat mensen er minder last van hebben? Kan het schilderen van de fietspaden vooraf
doorgegeven worden zodat mensen er rekening mee kunnen houden? We geven dat nog mee met Bart

3. Buitenspeeldag
-

De gemeente Aartselaar organiseert voor de eerste keer een buitenspeeldag op woensdag 18 april.
De kindergemeenteraadsleden zien het wel zitten om promo te voeren in de scholen en de flyers zelf te gaan
uitdelen in de klassen.
We roepen alle kinderen op om mee buiten te komen spelen op de buitenspeeldag
We stellen een ‘geen huiswerk’ brief op voor de juffen en meesters en directeurs van de scholen. We
ondertekenen de brief met de kindergemeenteraadsleden. An kopieert deze en bezorgt ze aan de scholen

4. Jeugddienst: grabbelpas
-

-

De jeugddienst merkt dat er tijdens de zomer wel grabbelpasactiviteiten worden aangeboden, maar dat niet
iedereen die even leuk vindt. Het zou fijn zijn moesten er vanuit de jongeren van het 5e en 6e leerjaar zelf
voorstellen komen over grabbelpasactiviteiten.
De kindergemeenteraadsleden polsten eens bij hun leeftijdgenoten wat zij graag zouden willen doen in de
vakantie. De voorstellen worden aan de jeugddienst doorgegeven.
Een lijstje van de voorstellen: trampolinepark, paintball, lasershooten, bmx-en, geocoachen, dropping,
survivalworkshop, fietsen, tennissen, knutselen, strand, lijm maken, zelf een film maken, hockey, voetbal, (in
Lier) zwemmen, trefbal, basket, park Solhof, feestjes, tornooi, naar zee, atletiek, cinema, bowlen,
ultra+frisbee, crazy karten, klimmen, schaatsen, skiën, gezelschapsspelletjes, gotcha, verstoppertje met de
fiets, 1 tegen allen, feestje met snacks

De kinderburgemeester Anne-Fleur bedankt iedereen voor de komst en nodigt iedereen uit voor de volgende
kindergemeenteraad op maandag 11 juni.

