
Verslag kindergemeenteraad 

 

Zitting van woensdag 27 januari 2016. 

Aanwezig: zie lijst in bijlage 

 

Verontschuldigd: Van de Vyver Babette (Kindsheid Jesu) 

 

De zitting wordt geopend om 14u00. 

 

1. VERWELKOMING: 

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

De allerbeste wensen voor 2016 worden aan iedereen overgemaakt. 

Luisa Elst (Sint-Ludgardis), Améline Kamoen (Sint-Ludgardis) & Nette Van der Gucht (GO Deuzeldpark) waren 

vorige keer afwezig en leggen vandaag de eed af als kindergemeenteraadslid. 

Ze krijgen ook een korte uitleg over de kindergemeenteraad en de werking hiervan. 

Vorige keer was er een fotograaf aanwezig die van ieder van jullie een foto heeft genomen. Ook heeft hij een 

groepsfoto voor het gemeentehuis genomen. Deze foto’s steken in de enveloppe op jullie plaats en mogen 

meegenomen worden. 

 

De kinderrechtenvlag werd ook deze keer terug gehesen, zodat de zitting officieel kan geopend worden en zodat 

iedereen kan zien dat de gemeente Schoten het belangrijk vindt wat kinderen te zeggen hebben. 

 

2. AGENDAPUNTEN: 

2.A. Bespreking verslag zitting kindergemeenteraad 25 november 2015: 

Niet alle raadsleden kregen het verslag van de zitting van 25 november goed aan. Secretaris Joost kijkt de adressen 

van de raadsleden na en past aan waar nodig. 

Vermoedelijk moet er dan bij BPost iets fout gelopen zijn. 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag en alle raadsleden keuren het verslag dus goed. 

2.B.  Evaluatie vragenlijst “Vrijetijdsbesteding”: 

Tijdens de vorige kindergemeenteraad kregen de raadsleden als taak een vragenlijst over vrijetijdsbesteding in te 

vullen. We kregen al enkele exemplaren terug en de overige ingevulde exemplaren worden opgehaald. 

De vragenlijst was over het algemeen duidelijk opgesteld en er zaten geen te moeilijke vragen tussen. 

De antwoorden die jullie gegeven hebben, helpen ons om het gemeentelijk aanbod tijdens schoolvakanties te 

bekijken en aan te passen waar mogelijk. Joost verzamelt alle antwoorden en zal tijdens de laatste vergadering 

hierop terugkomen. 

Kinderburgemeester Wouter vraagt aan de raadsleden of ze grabbelpas, de vakantiewerking van de jeugddienst, 

kennen. Bij de meeste kinderen doet deze naam wel een belletje rinkelen, enkele anderen hebben in het verleden al 

wel eens meegedaan. Voor de anderen geeft Wouter een korte uitleg over grabbelpas. 

De kinderburgemeester is ook benieuwd naar wat de raadsleden tijdens de komende krokusvakantie gaan doen. 

Blijkbaar zijn er al heel veel plannen gemaakt, want iedereen heeft wel iets om zich mee bezig te houden tijdens 

de vakantie. 



2.C. Rondleiding in de gebouwen van de gemeente: 

Iedereen heeft een uitnodiging gekregen om op woensdag 16 maart 2016 een rondleiding te krijgen in de 

verschillende gebouwen van de gemeente. 

 

Timing:  - 14u00: afspraak aan sporthal Vordenstein; 

- 14u05: bezoek aan de Dienst der Werken; 

- 14u20: verplaatsing naar parking Kaekelaar; 

- 14u25: bezoek gemeentehuis en de Kaekelaar; 

- 14u55: verplaatsing naar parking brandweer; 

- 15u00: bezoek brandweer; 

- 15u30: verplaatsing naar parking politie; 

- 15u35: bezoek politiekantoor; 

- 16u10: einde rondleiding. 

De verplaatsingen gebeuren met de eigen fiets en fluo-hesje!!! 

De ouders kunnen de raadsleden ophalen aan het politiekantoor (Gasketelplein) of de raadsleden kunnen van daar 

naar huis vertrekken. 

 

Als je het formulier voor je aanwezigheid nog niet hebt ingevuld, gelieve dan nog even te laten weten aan de 

jeugddienst of je komt of niet. De raadsleden die nog niets hebben laten weten, krijgen bij het verslag een nieuw 

formulier. 

 

2.D. Gemeentelijke speeltuinen: 

De kinderburgemeester en de jeugddienst willen graag de mening van de kinderen over de gemeentelijke 

speeltuinen. We willen graag weten wat jullie voorkeuren zijn in de verschillende speeltuinen. Met deze 

informatie in gedachten bekijken we de investeringen in de toekomst. 

Vorige vergadering werd de vraag gesteld of er enkele speeltuintjes tijdens de rondleiding bezocht konden 

worden. Omdat de rondleiding dan te lang zou duren, hebben we een plan van Schoten met alle speeltuintjes erop 

bij iedereen in de enveloppe gestoken. 

Zoals jullie kunnen zien heeft de gemeente 17 speelterreinen & 1 skatepark. Daarvan moeten elk jaar alle 

toestellen nagekeken worden op mankementen en slijtage en waar nodig moeten herstellingen gebeuren. 

In de wijk “Sas 6” is de jeugddienst bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe speeltuin. De vorige speeltuin 

(nummer 15 op de kaart) moest verwijderd worden omdat het terrein waar deze speeltuin lag, nodig was voor de 

heraanleg van de wijk. Daarom heeft de jeugddienst een ander stuk grond, vlak naast de Vaart en de sluis, gezocht 

en gevonden om een nieuw speelterrein op te plaatsen. 

Als je ideeën hebt over speeltoestellen of inrichting van deze nieuwe speelzone, mag je het altijd laten weten. 

Volgende kindergemeenteraad proberen we al wat meer informatie te geven. 

Enkele opmerkingen komen nog boven: 

 Misschien moeten er meer toestellen komen voor iets oudere kinderen (12-15 jaar). Zo zijn er bijvoorbeeld 

geen aantrekkelijke toestellen voor oudere kinderen meer in de vernieuwde speeltuin Molenbaan. 

 De netten aan het sportveld in het Cogelspark zijn weer stuk. 

o De jeugddienst bekijkt of er een meer permanente & vandalisme bestendige oplossing is. 

 Is het mogelijk om meer dan 1 skatepark te voorzien? 

o De kosten om een skateterrein te onderhouden zijn zo hoog dat we in Schoten slechts 1 terrein 

kunnen plaatsen (De Zeurt). Er zijn wel plannen om dit terrein uit te breiden met een, eventueel 

geasfalteerd, parcours waar je met een bmx, skateboard of step ook op kan rijden. 



 Kan er ergens een pingpongtafel geplaatst worden? 

o Deze vraag werd doorgestuurd naar de sportdienst. De jeugddienst heeft echter ondertussen een 

betonnen pingpongtafel aangekocht en deze wordt binnenkort geplaatst in het Gelmelenpark. 

Indien er nog meldingen zijn van kapotte speeltoestellen, afval in speeltuintjes, andere zaken,… dan mogen die 

altijd doorgegeven worden aan de jeugddienst. Zij kunnen dan de onderhoudsploeg op pad sturen. 

De jeugddienst is te bereiken via telefoon (03/685.19.18) of mail (jeugddienst@schoten.be). Je mag natuurlijk ook 

langskomen in Sint-Cordulastraat 10. 

 

3.  VARIA: 

 

Verklaring van Burgemeesters tegen kinderarmoede: 

Onlangs ondertekende burgemeester Maarten De Veuster de verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede. 

Dit is een engagementsverklaring om in te zetten op dit stijgende probleem opgesplitst in verschillende thema’s 

zoals het recht op participatie te bevorderen of toegang tot geschikte middelen te verbeteren (arbeidssituatie 

ouders, toegang tot onderwijs en betaalbare kwaliteitszorg). 

 

De burgemeester wil hiermee zeggen dat ook de gemeente Schoten zich de komende jaren zal inzetten om het 

probleem van kinderarmoede te verkleinen. 

De jeugddienst is hier al een tijdje mee bezig door onder andere kinderen in armoede korting te geven op 

Speelplein Horst. Ook is de jeugddienst een reglement aan het opmaken om het inschrijvingsgeld voor sport-, 

jeugd- en andere verenigingen te verlagen voor kinderen in armoede. 

 

Octopusplan: 

Vorige vergadering hebben we het kort gehad over het Octopusplan, een resultaat van onder andere de 

kindergemeenteraad van vorig jaar. 

De gemeente is klaar om een onderzoek te doen bij alle ouders van de schoolgaande kinderen in Schoten. 

Daarvoor krijgen de ouders na de krokusvakantie een vragenlijst die ze online kunnen invullen over hoe jullie naar 

school gaan en waar er problemen zijn. 

Op die manier kan de gemeente, samen met een gespecialiseerde vereniging, een plan opstellen met de moeilijkste 

verkeerspunten in Schoten. 

Hierna wordt een plaatsbezoek aan elke school gebracht om zo de directe schoolomgeving goed te bekijken en 

vast te stellen waar er maatregelen getroffen kunnen worden. 

Één van die maatregelen is het plaatsen van signalisatie, onder andere de “bekende” Octopuspaal. 

 

Wij willen daarom ook aan jullie, als afgevaardigden van de scholen, vragen om de andere leerlingen aan te sporen 

om deze vragenlijst in te vullen. Op die manier krijgen we veel antwoorden en kunnen we een beter zicht krijgen 

op de situaties bij de verschillende scholen. 

 

Omdat jullie raadsleden zijn, krijgen jullie deze aankondigingsbrief al mee naar huis. 

 

 

3.A.  Nieuw aangebrachte variapunten: 

 Vragen aan verkeersdienst: 

o Soms ontstaan er in de Paalstraat gevaarlijke situaties met bussen. 

De heraanleg van de Paalstraat staat op de agenda van het gemeentebestuur. Er gaat bekeken 

worden hoe deze straat veiliger kan aangelegd worden. 

o Het kruispunt Geuzenveldenstraat-Sluizenstraat is een gevaarlijk punt. 

Er wordt momenteel onderzocht of de Sluizenstraat aangepast kan worden in het kader van de 

verkeersveiligheid: aanpassingen aan de straat, snelheid,… Dit kruispunt staat zeker mee op de 

agenda. 
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 Vragen aan milieudienst: 

o Is er een mogelijkheid om het bruggetje achter het Sint-Michielscollege terug te plaatsen? 

Deze brug werd weggehaald om de ingang van het park te kanaliseren, via de ingang aan het 

kasteel van Schoten. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw beheersplan van het park van 

Schoten en ook daar staat deze brug niet meer in. Op deze manier blijven er slechts enkele 

ingangen in het park aanwezig en blijft de rest een mooi afgesloten domein. 

 Vragen aan jeugddienst: 

o In de speeltuin in de Amerlolaan staat maar één goal. 

De jeugddienst plaatst daar geen tweede goal omdat er in het begin van de Amerlolaan een groter 

voetbalveld is aan jongenschiro Sint-Filippus. 

Als we aan de kant van de Amerlolaan ook een goal plaatsen, dan moet er ook een ballenvang 

geplaatst worden en die zou het open zicht van het veldje wat wegnemen. 

o In speeltuin Donk (Schijnparklaan) is het zand vervuild en het gras voor een groot deel 

verdwenen. 

We geven dit door aan de onderhoudsploeg en de groendienst. Het zand van de zandbakken in de 

gemeente wordt, zoals het verplicht wordt, eenmaal per jaar grondig gereinigd door een speciale 

firma, Sandmaster uit Duitsland. Als het ondanks deze reiniging toch terug vuil is, dan kunnen we 

onze onderhoudsman langs sturen. 

 Diverse vragen: 

o Mag je in Schoten op een “hoverboard” rijden? 

Er is in België geen wetgeving die het rijden op een hoverboard verbiedt. Hou wel zeker en vast 

rekening met de andere personen op het voetpad en draag bescherming! 

o Is het mogelijk om in Schoten terug een apart zwembad te openen? 

Een eigen zwembad bouwen, onderhouden en uitbaten kost enorm veel geld. Geld dat de gemeente 

momenteel niet alleen kan investeren. We zijn daarom blij dat er een intergemeentelijk zwembad 

met Brasschaat is. 

o De hoek aan de Paalstraat en het gemeentehuis ligt er geregeld vuil bij. 

We geven het door aan de ploegbaas van de dienst der werken. Hij zal de sector-

verantwoordelijke erover aanspreken. 

o Kunnen hobby’s / verenigingen / activiteiten minder duur gemaakt worden zodat meer mensen er 

aan kunnen deelnemen? 

De gemeente is bezig met een reglement op te stellen zodat mensen die het financieel niet zo goed 

hebben, aan goedkopere prijzen kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Ook de jeugddienst 

werkt hieraan mee. 

Omdat dit nogal moeilijk is, duurt het lang om zo’n reglement correct op te stellen. We moeten 

ook veel vergelijken met andere gemeentes en overleg plegen met andere overheden zodat we een 

zo goed mogelijk systeem ontwikkelen om iedereen van het vrijetijdsleven te kunnen laten 

genieten. 

 

Indien er nog opmerkingen of vragen zijn, kan je die altijd doorgeven aan de jeugddienst. Die zijn te bereiken via 

telefoon (03/685.19.18) of mail (jeugddienst@schoten.be). Je mag natuurlijk ook langskomen in Sint-

Cordulastraat 10. 
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4.  AFRONDING: 

De volgende kindergemeenteraad is op woensdag 27 april 2016, om 14u00 in de gemeentelijke raadzaal. 

 

We zien elkaar ook nog tijdens de rondgang op woensdag 16 maart 2016! Afspraak aan sporthal Vordensteyn, met 

fiets & fluohesje!!! 

 

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

voor hun aanwezigheid. 

 

Hij sluit de vergadering om 15u40. 

 

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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