
Verslag kindergemeenteraad 

 

Zitting van woensdag 25 november 2015. 

 

Verontschuldigd: Luisa Elst (Sint-Ludgardis), Améline Kamoen (Sint-Ludgardis), Pieter Truyts (Sint-Ludgardis), 

Nette Van der Gucht (GO Deuzeldpark) 

 

De zitting wordt geopend om 14u00. 

 

1. VERWELKOMING: 

 

Wouter Rombouts, kinderburgemeester, verwelkomt alle kindergemeenteraadsleden in de officiële raadzaal. 

We zitten in de gemeentelijke raadzaal omdat we de kindergemeenteraad heel belangrijk vinden en jullie tijdens 

deze vergaderingen de baas zijn. Dit is ook de zaal waar belangrijke gemeentelijke beslissingen genomen worden. 

 

Op de tafel ligt een kaftje met alle benodigde papieren voor vandaag. 

Ook zit er een blaadje bij met je gegevens. We willen vragen om deze even te controleren, eventueel aan te vullen 

en terug te geven aan ons, zo is ons adressenbestand juist en volledig. 

Ook liggen er fietslampjes op je plaats. Deze bieden we alle kindergemeenteraadsleden aan om veilig naar de 

kindergemeenteraad te komen en om het goede voorbeeld te geven aan hun leeftijdsgenoten. Deze zaken worden 

door een gemeentelijke sponsor (het oudste gemeenteraadslid) in samenwerking met fietsenwinkel Van Staeyen 

geleverd. Bedankt daarvoor!!! 

 

2. EEDAFLEGGING: 

 

Het is natuurlijk belangrijk dat alle raadsleden de eed afleggen. Een eed is een plechtige verklaring dat men iets 

zal doen (of laten) of (niet) gedaan heeft. 

Kinderburgemeester Wouter geeft het goede voorbeeld en legt als eerste de eed af. Hierna staan de 

kindergemeenteraadsleden één voor één recht, houden hun rechterhand geheven en leggen volgende eed af: “Ik 

zweer getrouwheid aan de kinderbevolking van Schoten en beloof voor hen mijn beste beentje voor te zetten.” 

Met deze eedaflegging is de kindergemeenteraad voor schooljaar 2015-2016 plechtig geïnstalleerd! 

 

3. FOTO’S: 

 

Tijdens de eedaflegging nam de fotograaf al enkele individuele foto’s van de raadsleden. We begeven ons naar 

buiten om daar een groepsfoto te nemen. 

Tijdens de volgende kindergemeenteraad bezorgen we iedereen de individuele foto. 

 

4. VOORSTELLING KINDERGEMEENTERAAD: 

 

Er zijn 30 kindergemeenteraadsleden die 2.244 schoolgaande kinderen van 6 tot en met 12 jaar 

vertegenwoordigen. Dit betekent dat elk raadslid ongeveer 75 schoolgaande kinderen (ongeveer 3 à 4 klassen!!!) 

vertegenwoordigt. 

Uiteraard is niet iedereen er alleen voor zichzelf, maar ook voor de klasgenoten, speelkameraadjes, vrienden. 

 

De Europese Vlag van de Kinderrechten wappert tijdens elke zitting van de kindergemeenteraad. 

Dit jaar is het 26 jaar geleden dat het kinderrechtenverdrag goedgekeurd werd. We voorzien voor iedereen een 

brochure met informatie over dit verdrag. 

In dit verdrag staat dat ook kinderen recht hebben op een eigen mening en dat de volwassenen naar deze mening 

moeten luisteren. In een aantal andere landen wordt dit nog steeds niet of niet genoeg gedaan, maar hier in Schoten 

proberen we door onder andere de kindergemeenteraad te organiseren, dit wel te doen. 

 

Het is het 17e schooljaar dat er in Schoten een kindergemeenteraad georganiseerd wordt.  

De kindergemeenteraadsleden worden afgevaardigd vanuit de Schotense scholen, meer bepaald van 2e en 3e graad 

lager onderwijs.  

 



Raadsleden die het woord willen, kunnen best de vinger omhoog steken. Als de kinderburgemeester hen het woord 

geeft, dient de spreker op het rode knopje te drukken om de microfoon in werking te stellen. Daarna druk je het 

rode knopje terug in om de microfoon uit te schakelen. 

Volgende personen worden voorgesteld:  

 

 Wouter Rombouts, schepen voor jeugd: kinderburgemeester, voorzitter van de kindergemeenteraad, zorgt voor 

de algemene leiding en dient te zorgen voor de algemene orde en rust. 

 

 Joost De Bondt, werkzaam op de jeugddienst, secretaris van de kindergemeenteraad, moet nota nemen, 

stemmingen opnemen en melden, het verslag opmaken en uitnodigingen versturen.  

De opmaak van de agenda gebeurt op de jeugddienst. Hier kunnen de raadsleden agendapunten aanbrengen. 

Adres jeugddienst: St. Cordulastraat 10, 2900 Schoten, tel. 03 685 19 18, fax 03 680 23 59,  

e-mail: joost.debondt@schoten.be.  

Het verslag wordt tijdens de volgende zitting goedgekeurd of aangepast, en voorgesteld aan het College van 

Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad. Mogelijk worden ook andere diensten betrokken bij 

verschillende vragen en voorstellen. 

 

 Voorstelling van alle raadsleden: naam, voornaam, sport, hobby’s en school worden meegedeeld. 

Het is opvallend dat een groot aantal raadsleden bezig is met veel hobby’s en andere activiteiten en op die 

manier al een drukke agenda hebben, maar toch nog tijd vinden om naar de Kindergemeenteraad te komen. 

De kinderburgemeester bedankt ook de ouders die, ondanks deze drukke agenda, toch nog de tijd nemen om 

hun kinderen te brengen. 

We merken ook dat er nog steeds veel raadsleden in een jeugdvereniging zitten. 

 

De kinderburgemeester is benieuwd hoe de raadsleden verkozen werden. Hebben ze campagne moeten voeren op 

school? 

 Op een aantal scholen werd er campagne gevoerd op verschillende manieren. Er werden posters, flyers en 

briefjes gemaakt. Ook is er ergens sprake van “campagne-koekjes”. 

Hierna werden er verkiezingen gehouden. 

 Op andere scholen werd er gewerkt met lottrekking. De geïnteresseerde kandidaten werden door een 

onschuldige hand getrokken. 

 

 Overzicht verdeling meisjes – jongens: 15 meisjes & 14 jongens 

 

 

5. UITLEG OVER DE KINDERGEMEENTERAAD: 

 

Op voorhand worden agendapunten vastgelegd. Dit om te weten waarover tijdens de zitting zal gepraat worden. 

De agendapunten worden voorgesteld door de jeugddienst en de kindergemeenteraadsleden. Zij worden vermeld 

op de uitnodiging. 

 

Bij het begin van de vergadering worden de aanwezigheden, afwezigheden en verontschuldigingen vermeld en 

genoteerd. Er moeten minstens 50% van de raadsleden (d.w.z. 15) aanwezig zijn om de vergadering geldig te 

verklaren. 

 

Het verslag is de weergave van de besproken punten. Dit wordt door de secretaris opgemaakt en opgestuurd naar 

alle kindergemeenteraadsleden, zodanig dat ook de afwezigen kunnen lezen wat er allemaal besproken werd. 

 

De kindergemeenteraad komt 3 keer samen per schooljaar: 

 de zitting van 25 november 2015; 

 de zitting van 27 januari 2016; 

 de zitting van 27 april 2016. 

 

Tijdens de zitting van 27 januari 2016 wordt de vergadering van 27 april besproken. Indien vele leden niet kunnen 

wegens voorbereiding van communie of ingangsexamen, wordt deze zitting verplaatst. 
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Wouter geeft verder nog een woordje uitleg over de ‘publieke tribune’ waar toeschouwers (ouders, leerkrachten 

en andere geïnteresseerden) kunnen plaatsnemen. Uiteraard mogen deze personen tijdens de zitting niets zeggen of 

de zitting storen. 

 

Het is belangrijk dat er niet met naam over personen wordt gesproken. Als je dit wel nodig vindt, kan je dit 

best tegen Wouter of Joost zeggen voor of na de kindergemeenteraad. 

 

Een stemming heeft verschillende mogelijkheden: JA – NEEN – ONTHOUDING. 

 

6. AGENDAPUNTEN: 

 

6.A. Voorstellen vanuit de kinderburgemeester en jeugddienst: 

 

Tijdens de vorige werkingsjaren werden thema’s behandeld zoals kinderrechten, afval thuis en op school, ruimte 

voor jeugd, fietsverkeer op weg naar school, gezonde voeding – drank – beweging, netheid, scheldeprijs voor 

kinderen, speeltuintjes, verkeersveiligheid in de schoolomgeving, speelbossen, cultuur voor kinderen in Schoten, 

de nieuwe striproute in Schoten en de digitale bereikbaarheid gemeente Schoten. 

 

Thema: Vrijetijdsbesteding 

 

Dit jaar wordt het thema voor de kindergemeenteraad vrijetijdsbesteding. 

De gemeente heeft gekozen voor dit thema omdat we willen polsen of het aanbod van de verschillende 

vrijetijdsactiviteiten voldoende is in Schoten en waar we misschien nog iets kunnen bijsturen. 

 

De raadsleden zijn positief over het thema. 

Ze vinden het belangrijk dat er een ruim aanbod is voor kinderen om zich bezig te houden in hun vrije tijd. 

Velen onder hen hebben reeds veel activiteiten in de vrije tijd maar het beeld van kinderen die meer en meer 

binnen blijven is hen ook bekend. 

Er wordt wel gevraagd om ook de verkeersveiligheid niet uit het oog te verliezen. Het is namelijk heel belangrijk 

om veilig naar en van deze vrijetijdsactiviteiten te geraken. 

Door de terugkoppeling en verderzetting van het Octopusplan (zie verder in het verslag) wordt de 

verkeersveiligheid nog steeds betrokken bij de kindergemeenteraad. 

 

Taak voor de kindergemeenteraadsleden: 

 

Wij vragen aan de leden van de kindergemeenteraad om tegen de volgende kindergemeenteraad, op 27 januari, de 

vragenlijst in te vullen. Deze steekt in het kaftje dat de raadsleden in het begin op hun plaats vonden, maar ook in 

bijlage van dit verslag zal je de vragenlijst kunnen vinden. 

Je kan deze vragenlijst zelf, maar ook in de klas invullen zodat we zoveel mogelijk opmerkingen of tips krijgen. 

Je mag hem ook door je klasgenoten laten invullen, zo krijgen we meer antwoorden om te vergelijken. 

Bij de uitnodiging voor volgende vergadering wordt de vragenlijst nog een keer gestoken zodat iedereen deze lijst 

zeker ontvangt. 

Je moet geen naam invullen op het formulier, je kan dus anoniem antwoorden. 

 

Volgende kindergemeenteraad verzamelen we de vragen en opmerkingen die naar boven gekomen zijn. 

Hierna bekijken we samen wat de volgende stap zal zijn. 

 

6.B.  Octopusplan: 

 

Vorig jaar was het thema van de kindergemeenteraad “verkeersveiligheid in en rond de schoolomgeving”. 

Er werd toen gesproken over het Octopusplan. Joost legt kort uit wat dit plan betekent. 

Omdat onder andere de kindergemeenteraad achter dit plan stond, heeft het gemeentebestuur beslist dat dit project 

opgestart mag worden. 

Daarom wordt er binnenkort aan iedere schoolomgeving een bezoek gebracht, zodat de organisatie van dit project 

de omgeving kan bekijken en de knelpunten / moeilijkheden in kaart kan brengen. 

Er zullen ook vragen gesteld worden aan alle leerlingen en hun ouders, in verband met de route van en naar de 

school. 

In volgende fase kan er dan bekeken worden welke maatregelen hierrond getroffen kunnen worden. 



Om het project te laten slagen, willen we natuurlijk wel vragen dat jullie, vanuit de kindergemeenteraad, de andere 

leerlingen mee aanmoedigen om mee de nodige stappen te ondernemen en de vragenlijst in te vullen. Alleen zo 

krijgen we een compleet beeld van alle gevaarlijke punten in de schoolomgevingen en kunnen er juist 

aanpassingen gebeuren. 

 

6.C.  Varia & voorstellen vanuit de Kindergemeenteraad: 

 

 Het eerste voorstel komt van kinderburgemeester Wouter: zijn de kindergemeenteraadsleden geïnteresseerd in 

een rondleiding in het gemeentehuis, politiekantoor, brandweer en/of andere gebouwen?  

Meestal gebeurt deze rondleiding tussen de 2de en de 3de vergadering. 

De raadsleden zien dit wel zitten en vragen om ook dit jaar een rondgang te plannen. 

Er wordt gevraagd of ook de speeltuintjes in de buurt van het gemeentehuis bezocht kunnen worden. Omdat 

dit de rondleiding te lang zou laten duren, zullen we volgende vergadering een plan met opsomming van de 

speeltuinen bekijken en meegeven. 

 

Het voorstel is om de rondgang op woensdag 16 maart, van 14u00 tot 16u10 te laten doorgaan. 

Bij de uitnodiging voor volgende vergadering kan u ook een uitnodiging voor deze rondgang vinden. 

 

 Algemene varia punten: 

o Recycleren moet aangemoedigd worden. 

- De jeugddienst is bezig met een proefopstelling aan de speeltuin in het park van Schoten. 

Hier staan 3 aparte vuilbakken voor GFT / PMD / rest. 

Deze vuilbakken zijn geplaatst zodat ouders die met hun kinderen de speeltuin bezoeken 

het sorteren kunnen aanleren. 

o Indien fietsen meer gepromoot moet worden, moet het mogelijk zijn om fietsen te huren in 

Schoten. 

- Er wordt onderzocht of de gemeente Schoten kan instappen of beginnen met een project 

zoals in Antwerpen waar je “Vélookes” kan huren. 

o Is het mogelijk om meer vuilbakken te verspreiden over de gemeente? 

- De gemeente probeert een zo gezond mogelijk beleid te voeren in verband met het aantal 

vuilbakken. Dit wil zeggen dat er goed over nagedacht wordt en dat er niet zomaar her en 

der vuilbakken bijgeplaatst of verwijderd worden. 

- We stellen de vraag aan de milieudienst en de afvalambtenaar wat hier de regels rond zijn. 

o Komt er terug een schaatsbaan in Schoten? 

- Kinderburgemeester Wouter legt uit dat de vorige schaatspiste een project van enkele 

bedrijven was. 

Omdat het dat jaar geen koude winter was, hebben zij heel veel aan energiekosten moeten 

betalen en zagen ze het niet zitten om dit terug te organiseren. 

Omdat er tijdens winterperiodes mogelijk energie tekort is, kan het gemeentebestuur er 

zelf ook niet achterstaan om zelf een schaatsbaan te organiseren. 

o Kan er in het Gelmelenpark een hondenloopzone aangelegd worden? 

- Deze vraag wordt gesteld aan de schepen voor dierenwelzijn. 

o Is het mogelijk om dieren in het Cogelspark te plaatsen? 

- De vraag wordt doorgespeeld aan de milieudienst. 

 Vragen aan de jeugddienst: 

o Het speelbos aan de Molenbaan ligt er niet proper bij. Kan dit nagekeken worden? 

- We vragen dit aan onze dienst der werken om hier eens langs te gaan en na te kijken. 

 Vragen aan verkeersdienst: 

o Het verkeerslicht in de Paalstraat aan school Bloemendaal springt snel terug op rood. Kan hier iets 

aan gedaan worden? 

- Indien er een gemachtigde opzichter staat, mag deze grotere groepen samen laten 

oversteken, ook als het licht op rood springt. Natuurlijk moet deze opzichter erop letten 

dat ook de auto’s kunnen doorrijden. 

 

De reacties en antwoorden op deze en andere vragen en bemerkingen worden behandeld tijdens de volgende 

zitting van de kindergemeenteraad op woensdag 27 januari 2016. 

 

 



7.  AFRONDING: 

 

De kinderburgemeester sluit de vergadering om 15u45. 

Hij dankt alle leden van de kindergemeenteraad voor hun inzet en daarbij alle toeschouwers voor hun 

aanwezigheid. Hij wijst hen tevens op het voorbeeldige gedrag tijdens de zitting. 

 

De kinderburgemeester nodigt ook alle raadsleden uit om op zondag 3 januari 2016, van 11u00 tot 13u00, Schoten 

Schol te bezoeken. Dit is de jaarlijkse gratis receptie op het marktplein van Schoten. Van harte welkom!!! 

 

Voor bepaalde vragen, suggesties of informatie kan je steeds terecht bij de gemeentelijke jeugddienst,  

St. Cordulastraat 10, 2900 Schoten, tel. 03 685 19 18, fax 03 680 23 59, e-mail: joost.debondt@schoten.be.  

 

 

 

Voor verslag, 

Joost De Bondt  
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