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1. Welkom
Welkom op de tweede zitting van de kindergemeenteraad 2020 – 2021. Sommige kinderen volgenden deze
zitting van thuis, anderen van op school. We starten de zitting met een kort spelletje. Alle kinderen hadden
een voorwerp bij waarover ze iets persoonlijks konden vertellen. Zo leerden we elkaar nog een beetje beter
kennen. Wie heeft welke hobby, wie doet wat graag in zijn vrije tijd… We kwamen het allemaal te weten en
leerden elkaar nog beter kennen.

2. Werkthema’s 2020-2021
Janne legt ons kort nog even uit hoe we de werkthema’s zullen bepalen voor de kindergemeenteraad.
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 uitwerken, een concreet plan
waarmee de jeugddienst aan de slag kan.
-

•

Thema 1 wordt voorgedragen door de kinderburgemeester. Hierbij gaan we dit schooljaar aan de
slag gaan rond het thema van kinderburgemeester Maure: milieu.
Thema 2 wordt voorgedragen vanuit de kindergemeenteraad zelf: kiezen we tijdens deze zitting.
Thema 3 wordt voorgedragen vanuit de dienst jeugd.
Als eerste hielden we een brainstorm rond het thema milieu. Maure gaf wat extra uitleg over hoe ze
het thema wil toepassen. Zij dacht vooral aan duurzaamheid en hergebruik, de ideeen die ze
aanbracht worden in de meeste scholen al toegepast, zoals bijvoorbeeld: lokaal fruit of iedereen z’n
eigen drinkfles,…Daarna hielden we een online brainstorm over de concrete acties die we konden
ondernemen rond dit thema. Eerst mocht iedereen zijn ideeën geven. Na het bespreken van deze
ideeën, maakten we een selectie van een aantal acties ( Meer vuilnisbakken/ vuilnisbakken pimpen/

een opruimactie/ drinkflessen voor de scholen)
De populairste actie, VUILNISBAKKEN PIMPEN, zullen we tot uitvoering brengen met de kindergemeenteraad.
Iedereen krijgt als opdrachtje mee hier thuis eens over te denken, stuur jouw ideetjes van gepimpte
vuilnisbakken door naar jeugd@zwevegem.be, zodat de jeugddienst hiermee aan de slag kan.

•

Als tweede gingen we op zoek naar een thema dat we vanuit de kindergemeenteraad naar voor
willen schuiven. Hierbij lieten we ieder lid van de kindergemeenteraad aan het woord, zodat hij/zij
kon uitleggen waar hij/zij wil rond werken. We vroegen jullie om vooraf zeker al eens na te denken
welk thema jullie naar voor willen schuiven en dit eventueel bij jullie op school eens na te vragen.
We bundelen deze thema’s tot er een aantal overbleven:. Mensen met een beperking,

gelijkwaardige kansen, kinderen samenbrengen, kindvriendelijkheid: kunstwerken, speelruimte,
sportevenement voor alle scholen samen, veilige schoolomgeving, vernieuwing, verkeersveiligheid,
cultuur op school, bejaarden helpen, rookvrije zone’s uitbreiden,…
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Uiteindelijk werd, na stemming, gekozen om het thema ‘verkeersveiligheid’ naar voor te schuiven met de
kindergemeenteraad. In een latere kindergemeenteraad zullen wij nadenken hoe we concrete acties aan dit
thema kunnen koppelen. Het thema stond reeds elk jaar op het programma en blijft nog steeds ( en zelfs nog
meer) een item waarrond de KGR wil werken. Iedereen denkt na over concrete acties. Er kwam reeds een
ideetje naar voor: kan gemeente Zwevegem niet zorgen voor een fluo jasje voor elk kind dat in Zwevegem
naar school gaat? En kan dit verplicht worden voor alle Zwevegemse scholen, zelfs de middelbare school? We
nemen dit mee naar ons volgende overleg met de KGR.
We overlopen hier ook nog even welke acties er de voorbije jaren rond verkeersveiligheid op het programma
stonden van de KGR:
-

-

Vorig jaar: fluowinkel in scholen met een knutselpakket waar je badge kon maken met fluo kleuren
om vast te maken aan je boekentas, fluorerende stickers, fluojassen gepimpt
Er was vorig jaar een tweede idee maar nog niet concreet uitgewerkt door de plotse corona crisis:
We hadden graag een aankomstboog geplaatst aan elke school om alle leerlingen te belonen die
met de fiets of te voet naar school komen te belonen met een applaus en een cadeautje. Het idee
is niet verloren, maar zolang we rekening moeten houden met corona, is dit niet zo evident.
Het jaar daarvoor werd een grondplan van de schoolomgeving bekeken en bedachten we ideetjes
van hoe we die veiliger kunnen maken en hoe we die kunnen aanpassen. Alles werd doorgegeven
aan college en gemeente bestuur. Bv in Knokke Zwevegem zijn al aanpassingen gebeurt.

3. Eedaflegging
Op een iets andere manier dan anders, legde iedereen de eed af in het bijzijn van de burgemeester en de
schepen van jeugd. De meesten hadden reeds hun lintje, enkele andere wachten nog even op hun lintje, de
postbode heeft een beetje vertraging bij het afleveren. Proficiat jullie deden dit allemaal geweldig!

4. Vragenvuur
Als laatste was er nog ruimte voor het vragenvuur. Hierbij komen de burgemeester en de schepen van jeugd
langs om naar jullie vragen/bedenkingen te luisteren. 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.
Vraag en antwoord:
1) Hoe voelt het om kinderburgemeester te zijn? (vraagje aan Maure)
Super leuk, ze was super blij toen ze hoorde dat ze kinderburgemeester werd.
2) Hoe noemen ze je tijdens de vergadering? (vraag aan de burgemeester)
Het is te zien welke vergadering, meestal burgemeester. Met schepencollege spreken ze mij aan met
de voornaam omdat we elkaar dagelijks zien en het vrij informeel is.
3) Zouden er nog meer skateparken komen? (vraag aan de burgemeester, schepen van jeugd
vult aan)
We kunnen dit overwegen, we zullen dit overleggen met de schepen van jeugd. Het zou wel goed zijn
als er misschien één bijkomt. We zijn aan het kijken om het skatepark van Zwevegem up te graden,
op paar locaties in de deelgemeente word geskatet. Het is belangrijk hier te kijken dat er geen schade
aan gebouwen is. Een volledig skatepark is niet mogelijk maar we kijken voor kleine aanpassingen die
skaten leuker kan maken. Een mobiel skatepark? We hebben dit al eens gehad en kregen hierdoor
problemen met buren dus kijken voor een oplossing, ook de duurzaamheid is belangrijk want hout is
niet zo duurzaam maar we denken erover na.
4) Is het leuk om burgemeester te zijn? Het is meestal leuk, soms eens minder maar het blijft een
schitterende functie. We hebben een aangename bevolking wat me blij maakt. We zijn ook tevreden
met de KGM omdat het de kinderen aanzet om deel te nemen om na te denken over oplossingen van
problemen. Zo stimuleren we misschien de jeugd om later deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezing. Kinderburgemeester kan misschien ooit de echte burgemeester worden. Ik
heb ook leuke collega’s waarbij samenwerken van belang is voor onze bevolking.
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5) Hoelang ben je al burgemeester? Sinds 1 januari 2013
6) Welke verschillen heeft u ervaren door corona?
Het is veel moeilijker om efficiënt te werken. Telewerken lijkt de toekomst maar volgens mij is dat
maar gedeeltelijk juist nu is het een goede vervanging in noodsituaties. Men mist het menselijk
contact, men mist de dagdagelijkse ontmoeten. De mensen leven op afstand verplicht. Minder sociaal
contact en minder efficiënt.
7) Hoe komen jullie overeen? Soms goed, soms minder maar als er meningsverschillen zijn dan
leggen we bij. Voor onze bevolking moeten we beslissingen maken, dan moeten we ons er soms bij
neerleggen. Men kan soms ruzie maken maar men moet het bijleggen want op die manier kunnen we
bouwen aan onze toekomst en onze gemeente. Positief denken aan onze toekomst.
8) Hoe gaat de echte gemeenteraad? Zoals in de KGR. Een schepencollege 7 tal mensen die aan de
ene kant zitten = bestuur bepalen, het beleid. Belangrijkste beslissingen gebeuren met 27 mensen.
Het dossier wordt uiteengezet en dan worden vragen gesteld. De ene is voor, de andere tegen, dan
is er een debat, dan moeten we stemmen, vaak is men akkoord en anders is er een meerderheid
tegen een minderheid. Soms duren deze lang. Als er veel punten zijn en als er veel beslist moet
worden zoals bv. Eind november dat we eentje hadden die tot over middernacht duurde. Nu ook
digitaal. Is soms kort maar minder aangenaam. Meerderheid wilt zeggen meer dan de helft van de
leden van de gemeenteraad en van de partijen die in het schepencollege zit. De burgemeesters stelt
voor om na de corona maatregelen de kinderen ook eens live uit te nodigen op een echte
gemeenteraad, zodat ze dit ook eens kunnen meevolgen. Je kan dit nu wel al online meevolgen, staat
open voor iedereen: Audioverslagen Gemeenteraad | Zwevegem
9) Wat is het raarste wat je al tegenkwam als burgemeester? Voor mij zijn dit de momenten
waarop je heel triest nieuws krijgt vanuit je gemeente. Zo was er eens heel triest nieuws vanuit de
brandweerkazerne waar er iemand overleden was of begin september het ongeval van Kato. Dit wil
je niet meemaken als burgemeester, dat is een heel moeilijk moment. We proberen van alles een
positief gevolg te zoeken. Maken van circulatieplan, fietszones invoegen.
10) In Moen staan er bloembakken omdat ze te snel rijden, waarom geen politie of flitspaal?
De mensen mogen niet te snel rijden. We doen ons best om de snelheid te doen vertragen door deze
bloembakken. Politieman kan niet omdat we te weinig politiemannen hebben. Flitspalen komen
misschien in de toekomst want als gemeente mogen we GAS boetes opleggen voor kleine
snelheidsovertredingen die naar de gemeentekas komen en zo kunnen we misschien flitspalen
plaatsen (die misschien verplaatsbaar zijn). Oproep om de verkeersborden na te leven.
11) Fluo actie waar geen jasjes geleverd zijn? Zo kreeg de school in Otegem geen fluo jasjes
voor elke leerling… We kunnen dit zeker nog eens bekijken met de nieuwe actie die we gaan doen
rond verkeersveiligheid, zodat er wel voor alle scholen en niet enkel de gemeentelijke jasjes voorzien
worden.
12) Wat heb je gedaan van werk voor je burgemeester was? Advocaat, goede opleiding want je
moet de wet kennen en advies geven om problemen op te lossen dus dat komt zeker goed van pas!
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