VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD
DATUM: vrijdag 27 november 2020
AANWEZIG: Annelies, Janne, Jolyne, Louise, Yana, , Isabelle, Griet, Raf, Owen, Amélie, Maure, Lucie,
Milla, Léon, Fem, Seppe, Ferre, Hannah, Angelina, Charlotte, Julie-Alix, Sem, Leon, Luiz, Arne
VERONTSCHULDIGD: Maxime Raes, Ayat Chaibi

1. Welkom + kennismaking
Welkom op de eerste zitting van de kindergemeenteraad 2020 – 2021. Dit jaar ziet de start er iets anders uit door de
corona maatregelen, maar we zijn vooral blij dat we wel echt van start kunnen gaan. Omdat we elkaar nog nooit zagen,
willen we graag even kennismaken. Jeugddienst stelt zichzelf even voor, heel kort. De kinderen leren elkaar kennen via
twee kennismakingsspelletjes. Eerst mogen jullie jezelf voorstellen a.d.h.v. een ‘blob’, zo weten we hoe jij je voelt vandaag
en tijdens deze eerste vergadering, die toch wel wat extra spannend is. Iedereen mag in de chat zeggen welke blob hij/zij
kiest. De jeugddienst stelt dan enkele vragen en overloopt de antwoorden. Enkele kinderen laten we ook aan het woord.
Goed, nu is het tijd voor de bingo! Jolyne legt uit en de kinderen voeren uit. Wanneer er een BINGO is, laat dan snel iets
weten in de chat, dan laten we jou even aan het woord. We stellen onszelf voor aan de anderen, wie heeft welke hobby’s,
wie eet graag lasagne,…
Volgende kinderen zetelen dit jaar in de kindergemeenteraad:
•
Baert Raf
•
Bay Owen
•
Bourgois Amélie
•
Chaibi Ayat
•
Cottenier Maure
•
Dendoncker Lucie
•
Depaepe Milla
•
Derycke Léon
•
Desmedt Fem
•
Dollé Seppe
•
Fourneau Ferre
•
Maes Hannah
•
Raes Maxime
•
Sarkissian Angelina
•
Taveirne Charlotte
•
Vandenbussche Julie- Alix
•
Verdonck Sem
•
Verschuere Leon
•
Vroman Luiz
•
Wylin Arne
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2. Kindergemeenteraad uit de doeken
Janne van de dienst jeugd & kinderopvang heeft kort uitgelegd hoe de kindergemeenteraad te werk gaat en
wat er vorig jaar werd gerealiseerd. Elke vergadering komen we online of in het gemeentepunt (wanneer dit
weer kan) samen. We komen een vijftal keer per jaar samen. In het eerste deel van elke zitting gaan we rond
een thema gaan brainstormen hoe we er concreet mee aan de slag kunnen.
Vorig jaar deden we dit:
- Oprichten van het fluo winkeltje, in elke school ging een pakket rond met knutselmateriaal. De
kinderen mochten hun fluo-jas pimpen, een badge drukken en reflecterende stickers op hun helm
kleven. We hadden graag een aankomstboog voorzien voor alle fietsers en voetgangers, helaas was
er corona.
- We gingen op pad als kinderinspecteurs om een toegankelijkheid check up uit te voeren.
- We zorgden ervoor dat alle scholen en jeugdverenigingen een brief kregen voor een campagne rond
‘rookvrije omgeving’. Binnenkort zullen alle speelterreinen in Zwevegem rookvrije zone zijn en een
bordje krijgen.
Het jaar daarvoor hebben we rond volgende thema’s gewerkt:
- Slogans bedenken en poseren voor de anti-afvalcampagne van de kindergemeenteraad. Op
verschillende plaatsen in de gemeente kan je de banners terug vinden.
- Nadenken over de verkeersveiligheid in de schoolomgeving, op een luchtfoto brachten we voorstellen
tot verbetering aan. Deze werden voorgelegd aan de verkeersdienst en het schepencollege. Onze
opmerkingen worden meegenomen in de planning van de komende 5 jaar.
In het tweede deel van de vergadering gaan we aan de vergadertafel zitten en komen de burgemeester en
enkele schepenen langs om naar jullie vragen/bedenkingen te luisteren. We noemen dit het ‘vragenvuur’. Op
school kan je vragen van kinderen verzamelen die je hier kan stellen. Elke vergadering blikken we kort even
terug op de vragen van de vorige keer en hoe men er binnen het gemeentebestuur mee aan de slag ging. Er
kwamen vorig jaar vragen omtrent speelruimte, sluikstorten, voetpaden, rookvrije (school)omgeving,
verkeersveiligheid, …

3. Verkiezing kinderburgemeester
8 kinderen stelden zich kandidaat als kinderburgemeester. Ze kregen elk om beurt de kans om de anderen te
overtuigen om voor hen te stemmen en hun doelen voor de kindergemeenteraad voor te stellen. ‘Ik wil
kinderburgemeester worden omdat en ik kies dit thema.’ Na een spannende verkiezingsstrijd moesten we een
tweede stemronde houden door een gelijke stand tussen Maure en Maxime. Uiteindelijk werd Maure,
afgevaardigde van de Groene Kouter, de derde kinderburgemeester van Zwevegem.

•
•
•
•
•
•
•
•

Maure: milieu & klimaat, meer groenen minder afval, evenementen samen met school
Léon: veilige gemeente, scholen in contact brengen, groene plekjes en sportclubs laten ontdekken
Arne: nieuwsgierig in kindergemeenteraad, milieu, geen zwerfafval, meer groen
Amélie: mooie gemeente, veel natuur, veiligheid voor iedereen
Sem: veilige speelruimtes, veilig fietsen en wandelen in een propere gemeente
Angelina: corona, eenzaamheid in bejaardenhuizen, zorgen voor elkaar, doelen helpen behalen
Ferre: meebouwen aan een toekomst van een beter, mooier en veiliger Groot-Zwevegem
Maxime: bredere fietspaden, geen vrachtwagens in schoolgebied voor 8u30, meer vuilnisbakken, meer
speelpleintjes
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4. Werkthema’s kindergemeenteraad 2020-2021
Uit de verkiezingscampagne, kennismaking en bevraging van de verkozenen tijdens de zittingen zullen we
thema’s kiezen. Per thema zal de kindergemeenteraad een concrete actie doen.
-

Thema 1 wordt voorgedragen door de kinderburgemeester. Hierbij gaan we dit schooljaar aan de
slag gaan rond het thema mileu.
Thema 2 wordt voorgedragen vanuit de kindergemeenteraad zelf.
Het derde thema komt vanuit de dienst jeugd

Hierop zullen we verder ingaan op de volgende kindergemeenteraad. We geven jullie als huiswerk mee om
eens na te denken over welk thema jullie als kindergemeenteraad naar voor willen schuiven.
VOLGENDE VERGADERING: VRIJDAG 4 DECEMBER 2019 @JULLIE KOT OF SCHOOL OM 16.00U
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