Verslag Gemeentelijke Kinderraad
Datum: woensdag 29 januari 2020

Aanwezig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marian Logie (lid kinderraad)
Jozefien Baten (lid kinderraad)
Nest Heyvaart (lid kinderraad)
Torben Raeymaekers (lid kinderraad)
Victor Beerens (lid kinderraad)
Joske Vermeir (schepen van jeugd)
Albert Beerens (burgemeester)
Franky Saerens (deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid)

Agenda
•
•
•
•
•
•

We leren elkaar kennen.
We ontwerpen een T-shirt.
We overlopen enkele belangrijke data.
Thema ‘buiten spelen’.
Wat gaan we uitwerken?
Wanneer is de volgende vergadering?

Agendapunt: We leren elkaar kennen.
We vormen samen de kinderraad. Maar wie zijn we? Wat zijn onze hobby’s? ….. We moeten elkaar eerst leren
kennen. Dit doen we door ons te verdelen in groepjes van 2. In deze groepjes nemen we een interview van
elkaar af. Nadien stellen we de andere voor door ons interview naar voor te brengen. Zo leren we elkaar kennen.
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Hier staan alle aanwezigen van deze 1ste kinderraad op de foto.

Agendapunt: We ontwerpen een T-shirt.
De leden van de kinderraad moeten zich kunnen tonen op evenementen van de jeugddienst waarop ze
aanwezig zijn. Zo weten andere kinderen bij wie ze terecht kunnen met vragen.
We kiezen een model uit en bespreken wat we op de T-shirts gaan drukken.

Agendapunt: We overlopen enkele belangrijke data.
Er staan reeds enkele leuke evenementen gepland:
➢ Buitenspeeldag op woensdag 22 april.
➢ Skate event op zaterdag 29 augustus (of op 5 september als het op 29 augustus te slecht weer is).
➢ Kadeekes in het park op zondag 20 september.
Misschien kunnen de leden van de kinderraad wel aanwezig zijn op deze evenementen? Dit komt op de
volgende kinderraden verder aan bod.

Agendapunt: Thema ‘buiten spelen’.
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat er minder en minder buiten gespeeld wordt. Steeds vaker kiezen
kinderen ervoor om binnen te blijven om TV te kijken of te gamen. Dat is best jammer, want buiten spelen heeft
talrijke voordelen voor kinderen.
We gaan dieper in op het thema buiten spelen en geven onze mening rond volgende vragen:
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Waarom is buitenspelen belangrijk?

Wat is er al in Opwijk?
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Wat zijn nog leuke ideeën?

Agendapunt: Wat gaan we uitwerken?
We kiezen ervoor om verder te werken rond het thema speelstraat.
Wil je in de zomervakantie lekker onbezorgd op straat spelen, dan kan dat! Als je woont in een straat waar:
▪ bijna uitsluitend woningen gelegen zijn,
▪ de snelheidslimiet 50km/uur is,
▪ er geen openbaar vervoer passeert,
dan kan je straat een speelstraat worden. Een plaats waar je kan hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen en
zoveel meer. Ook voor de volwassenen is een speelstraat leuk. Want terwijl de kinderen gezellig spelen, kan
er gezellig gepraat worden met de buren.
Bij het inrichten van een speelstraat wordt de straat over de gehele breedte afgesloten zodat de kinderen veilig
kunnen spelen. Dit gebeurt door een hek vooraan de straat te plaatsen. Dit hek moet de bestuurders van
voertuigen duidelijk maken dat er een speelstraat is.
Om de veiligheid te verhogen, zal de kinderraad een doek ontwikkelen dat aan de hekken van kinderstraten
zal bevestigd worden. Dit is in onze buurgemeente Asse reeds het geval. Op deze manier is het voor de
bestuurders van voertuigen nog duidelijker dat er een speelstraat is.
Elk lid van de kinderraad bedenkt tegen de volgende kinderraad een aantal leuke
ideeën/voorstellen/tekeningen die op dit doek kunnen geplaatst worden. Op de volgende kinderraad zal
Sefanja Hillaert (grafisch ontwerper) aanwezig zijn om samen dit doek te ontwerpen.
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Ter inspiratie hierbij het doek van de gemeente Asse

Agendapunt: Wanneer is de volgende vergadering?
De volgende kinderraad gaat door op woensdag 18 maart 2020. Deze gaat door van 13u30 tot 14u45 in het
jongereninformatiepunt, Kloosterstraat 9.

Verslag: Franky Saerens, deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid
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