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Aanwezig: TOYE Thomas (Speelplein de Speelberg), VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), NAESSENS Leonie (Chiro 

Gaverke), STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke), DE SCHRIJVER Axel (Chiro Gaverke), VERSCHUEREN Jens 

(stuurgroep), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep & Speelplein De Speelberg), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep & 

Gewest Oe Est?), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem), LANNOO Arne (Chiro Desselgem), AMEZ Lukas (Stuurgroep 

& Speepleinwerking De Speeldooze), MEERSCHMAN Camille (Scouts Sint Hubertus), DESMET Simon (Chiro 

Waregem centrum),  SNAUWAERT Laurens (Jong VLD Waregem), MALFAIT Judy (Chiro Nieuwenhove), 

VERBAUWHEDE Dante (Chiro Nieuwenhove), TIJTGAT Stef (Chiro Leieland), MEYFROOT Bram (Chiro Leieland), 

VANKEIRSBILCK Semmi (Stuurgroep), DE VLAMINCK Ine (Akabe Funk), VANNIEUWENBORG Kelly (Akabe Funk), 

DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), VIAENE Nathan (Speelpleinwerking Het Pad), WEYTENS Jan (KSA 

Waregem), DE PRAETER Ruben (KSA Waregem), ANGEL VERDUGO VASQUEZ Miguel (KSA Waregem), DONNÉ Jef 

(JNM Leievallei), HEYERICK Axel (JNM Leievallei), VIANE NATHAN (Speelpleinwerking Het Pad), DESMET Margot 

(Stuurgroep & Gewest Oe Est?), COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst) 

Verontschuldigd: Jo Neirynck (schepen van jeugd), LAVAERT Lotte (Stuurgroep & Gewest Oe Est),  

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep)  

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

1. Namenrondje 

 2. Voorstel Jong VLD ifv kinderparticipatie: Kindergemeenteraad  

Inleiding  

In de jeugdraad van september kaartte Jong VLD Waregem al eens aan dat de jeugdraad in zijn huidige vorm, niet 
de volledige Waregemse jeugd vertegenwoordigt. Wij willen daartoe de jeugdraad in zijn huidige vorm, 
transformeren naar een bredere jeugdparticipatie. Er zijn al enkele gemeenten in Vlaanderen die ingespeeld 
hebben op deze jeugdparticipatie door onder meer het invoeren van het stemrecht vanaf 16 jaar in Gent, de 
‘Partij J1’ in Moerbeke, etc. Het is echter een ‘kindergemeenteraad’ die ons het meest haalbare voorstel lijkt 
om te realiseren. Jong VLD Waregem heeft daartoe een voorstel uitgewerkt en wordt voorgesteld door Laurens 

Snauwaert: 

 

Kindergemeenteraad  

Maatschappelijk relevantie  

Op deze manier krijgen leerlingen (of dat hopen we toch) een beetje voeling met wat verkiezingen betekenen en 
proberen we ze te stimuleren om een eigen mening te vormen en die op een gepaste manier te leren geven. 
Experimenten tonen aan dat kinderen van 10 à 12 jaar ook een mening hebben en die stevig en genuanceerd 

kunnen naar voor brengen.  

Dit is bovendien een trigger voor scholen om een leerlingenraad op te richten, als ze die nog niet zou hebben.  

 

Waar halen we de mosterd?  

Dit voorstel is gebaseerd op de bestaande kindergemeenteraden van andere vergelijkbare steden als Harelbeke, 
Brasschaat en Schoten. In totaal zijn er in Vlaanderen momenteel zo een 39 gemeenten die een 

kindergemeenteraad opgericht hebben. Best practices genoeg dus.  

Een bloemlezing aan prachtige voorstellen die uit deze kindergemeenteraden voortkwamen, haalde reeds 

meermaals de pers.  

 

Lokale pioniers: leerlingenraden basisscholen  

In Waregem zelf blijkt de interesse naar meer jeugdparticipatie ook groot. Onlangs kwam in de krant2 dat 
Buitengewoon Onderwijs Zonneburcht al enkele jaren via “democratische” verkiezingen hun leerlingenraad 

organiseert. Daarbij werden 1 burgemeester en 2 schepenen verkozen heeft.  

 

 MAANDAG 18 DECEMBER @ CHIRO GAVERKE 
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 Daarop, hebben wij de directie van Zonneburcht naar hun mening gevraagd over ons voorstel. Zij waren enorm 
verheugd dat wij hierop de aandacht vestigen. We peilden onder andere naar hun aanpak, etc. Via hun leerlingen-
raad kunnen de kinderen voorstellen uitwerken naar wat ze op school willen verbeteren of veranderen. Indien 
nodig ook in samenspraak met het personeel en de oudervereniging. Bijvoorbeeld het gebruik van het Zonneplein-

tje dat eigenlijk aan het VTI toebehoort.  

Wij wouden ook nog enkele andere schooldirecties aanschrijven, maar wegens de kerstvakantie heeft dit nog geen 
gevolg gekregen. Want wij denken dat andere scholen van Waregem ook wel warm te maken zijn voor dit idee. Er 

zijn misschien wel andere scholen die ook al een eigen “burgemeester” hebben.  

 

Verkiezingen  

Ieder schooljaar worden er eind september, 2 leerlingen (5de en 6de leerjaar) per school verkozen om te zete-
len in de Kindergemeenteraad. De scholen hebben zelf de keuze hoe ze die verkiezingen inrichten. Iedere school 

duidt ook 2 opvolgers aan.  

Er kan ook geopteerd worden voor een periode van 2 jaar. Leerlingen die dan in hun eerste jaar dat ze verko-
zen zijn, in het zesde leerjaar zitten, kunnen het tweede jaar van hun mandaat verder zetten, wanneer ze in 

een middelbare school les volgen.  

 

De nieuwe kindergemeenteraad wordt daarna in een eerste bijeenkomst begin oktober beëdigd in het bijzijn van 
de schepen van Jeugd. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt ook een ‘kinderburgemeester’ verkozen. Ieder 

kindergemeenteraadslid heeft 1 stem.  

21 basisscholen van Waregem:  

1. Basisschool Biezebos  

2. Basisschool TalentenSprong  

3. Buitengewoon Onderwijs Zonneburcht  

4. Freinetschool De Kleine Wereld  

5. Stedelijke Basisschool Beveren-Leie  

6. Stedelijke Basisschool Desselgem  

7. Stedelijke Basisschool Guido Gezelle  

8. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve  

9. Stedelijke Basisschool Torenhof  

10. Vrije Basisschool Beveren-Leie  

11. Vrije Basisschool De Biest  

12. Vrije Basisschool De Jager (St-Lutgardisschool)  

13. Vrije Basisschool Desselgem  

14. Vrije Basisschool Duizend + Poot  

15. Vrije Basisschool Gaverke Mariaschool  

16. Vrije Basisschool H.-Hartcollege - Centrum  

17. Vrije Basisschool H.-Hartcollege - Gaverke  

18. Vrije Basisschool Keukeldam  

19. Vrije Basisschool Nieuwenhove  

20. Vrije Basisschool Nieuwenhove  

21. Vrije Basisschool Sint-Petrus  

 

Organisatie  

De kindergemeenteraad komt 3x per jaar (1x per semester) samen, los van de beëdiging begin oktober. De 
jeugdconsulent, in samenspraak met de stuurgroep van de jeugdraad, modereert de sessie. Het verslag achter-

af online geraadpleegd worden op de website van Stad Waregem en de facebook pagina van de Jeugdraad.  

Qua organisatie zal het inderdaad wel een puzzel zijn om de groep samen te krijgen. Je moet er namelijk ook 
rekening mee houden dat niet alle kinderen die in Waregem school lopen van Waregem afkomstig zijn. Ze moeten 

dus gebracht en afgehaald kunnen worden.  

Een zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur, lijkt ons dus het meest aangewezen. Een dinsdag- of donderdag-

avond om 18u kan natuurlijk ook.  

Het stadhuis lijkt ons wel de ideale locatie. Dan is het precies officiëler.  

Het stadsbestuur voorziet materiele ondersteuning via een jaarlijks werkingsbudget van € 200 .  
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Hoe ziet zo een kindergemeenteraad eruit?  

Een bijeenkomst voorzien we op ongeveer 2u met een kwartier pauze tussenin. Het eerste kwartier is er een ac-
tualiteitsoverzicht. De stuurgroep brengt dan huidige thema’s/problematieken aan. Dan wordt er 45 minuten 
lang een vooraf bepaald thema, dat de kinderen dan thuis of in hun school al kunnen voorbereiden, verder uitge-
werkt. Deze thema’s worden vastgelegd in de jeugdraad. Daarbij maken we gebruik van aangepaste en ludieke 
methodes, zodat participatie voor de kinderen leuk wordt en blijft. Ondertussen gaat er een ideeëndoos rond, 
waar iedereen hun eigen ideeën mag instoppen. Als laatste wordt er dan een uur gewerkt rond de ideeën die uit 

de ideeëndoos komen.  

 

Mogelijkheid tot samenwerking met de ‘echte gemeenteraad’  

Een kindergemeenteraad kan de ‘echte gemeenteraad’ ook een handje helpen. Een kindergemeenteraad weet 
natuurlijk heel goed wat kinderen fijn vinden, wat ze niet fijn vinden, wat ze graag veranderd zien in onze ge-
meente. Een aantal zaken kan de kindergemeenteraad misschien zelf oplossen. Voor andere zaken moeten de kin-
dergemeenteraadsleden gaan aankloppen bij hun volwassen collega's. De “grote mensen” gemeenteraad kan ook 
om advies vragen over bepaalde thema’s die kinderen aanbelangen . Bv over natuurzorg, afvalbeleid, onderwijs, 
wonen, sport , cultuur, vrije tijd, armoede, verdraagzaamheid, veiligheid, speelruimte en kinderrechten en pes-
ten. Op de adviezen van de kindergemeenteraad wordt binnen de 2 maand een antwoord gegeven door het sche-
pencollege of betrokken instanties, en een duidelijke motivatie indien het advies niet gevolgd wordt. De kinder-

gemeenteraad kan deskundigen vragen om duiding te geven over bepaalde thema’s op hun vergadering.  

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Reactie van de jeugdraad op het idee van een kindergemeenteraad in Waregem: 

De stuurgroep van de jeugdraad bedankt Jong VLD voor het uitwerken van dit mooi voorstel en zal bekijken op 
welke manier dit in de praktijk kan worden omgezet. Toch zijn er alvast enkele opmerkingen vanuit de jeugd-

raad: 

 Zijn jongeren van het 5e en 6e leerjaar hier al klaar voor? 

 Is het wel correct dat twee kinderen een hele school moeten vertegenwoordigen? 

 De school zal hier zelf veel voorbereidend werk moeten insteken om dit project te doen slagen en de vraag 

is of hier tijd voor zal zijn. 

 Twee uur is al heel lang voor kinderen van die leeftijd om geconcentreerd te zijn. 

 De vrees dat er vooral kinderachtige, onrealistische ideeën naar voor zullen komen. 

 Kinderen uit 5e en 6e leerjaar weten vaak al heel veel en wat er in de wereld gebeurt. 

 Er is al een goede participatie vanuit de stad op vlak van het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Er ge-

beurt op voorhand altijd een overleg met de buurt zelf. 

 

 

 

3. Groepsaankoop jeugdraad 

 

Op de stuurgroep werden de voorstellen van vorige jeugdraad besproken en deze voorstellen bleven over: 

 

 Op maat gemaakte oordoppen Audionova: Vorige keer dat dit georganiseerd werd was dit met jeugdraden 
uit verschillende gemeenten samen. De jeugddienst bekijkt  of het mogelijk is om dit enkel voor de Ware-

gemse jeugdraad te doen.  

 Sjorbalken: Uma vraagt hiervoor prijs op bij verschillende firma’s. 

 Vuilniszakken: de jeugddienst bekijkt wat er mogelijk is via de milieudienst van de stad 

 Fluohesjes: Er kunnen fluohesjes van de stad aangekocht worden met opschrift “veilig Waregem”.  Destijds 
kocht de jeugdraad voor elke jeugdbeweging een 50 of 100 tal fluohesjes voor elke jeugdvereniging met 
hun eigen logo. Indien men dit aantal te weinig te weinig vindt kan dit een oplossing zijn maar dan moet je 

als vereniging wel bereid zijn om de extra hesjes te betalen.  

 



4. Aankopen uitleendienst 2018 

 

 Ballenbad: niet haalbaar, geen stockageplaats 

 Springkasteel: idem  

 Lasershootgeweren: De firma Light battle is gespecialiseerd in het maken van laserguns. Voor een set van 2x 

12 pistolen betaal je 534,51 euro. Dat is een mooie prijs, maar het nadeel is dat elk pistool moet voorzien 

worden door 4 AA batterijen. Dus dat wordt op de duur een grote kost. Danté Verbauwhede kent iemand die 

verhuur doet van laserguns en zal eens checken waar die kennis zijn pistolen (oplaadbaar) heeft 

aangekocht. 

 Noodgenerator: zal niet worden aangekocht, daarvoor bestaan professionele verhuurfirma’s. 

 Bordjes nooduitgang, verboden roken, … om toe te voegen aan de fuifkoffers —> glow in the dark bordjes. 

 Go pro: zal niet worden aangekocht, iedereen filmt nu toch met zijn smartphone. 

 Meer basismateriaal zoals beamers, draagbaar audiosysteem, … : zal niet worden aangekocht. We zien 

vanuit de jeugddienst dat er voldoende materiaal beschikbaar is. We beschikken momenteel over 5 beamers 

waarvan 4 met HDMI input. Enkel de periode van de kampen is er een probleem dat niet iedereen een 

beamer kan meekrijgen op kamp doordat bijna alle kampen overlappen. Maar iedereen kent wel iemand die 

aan een beamer kan geraken (via scholen, jeugdhuizen, privé…). 

 Achery tag (paintball met pijl en boog): wordt niet aangekocht: een set voor 1 persoon kost al 100 euro.  

 Arya ALO 019 DMX LED Scanner: wordt niet aangekocht, er zitten al 2 scanners zijn de uitleendienst. 

 Showtec dominator en BeamZ terminator 3: lichteffecten met led, laser en strobo in één. Zullen niet 

worden aankocht omdat we van al deze lichteffecten apart hebben in de uitleendienst.  

 DMX controller die meer kan dan de huidige: voor 200-300 euro kan je al een paneel aankopen met veel 

meer functies van het huidige dmx-paneeltje. Dit zal worden aangekocht in 2018.  

 Moving heads: wordt niet aangekocht, dit is voor fuiven bedoeld en kosten al snel 1000 euro per stuk. 

 Actieve boxen van Electro Voice: wordt niet aangekocht, alle huide boxen zijn in goede staat, indien het 

geluid slecht is, dan komt dit door foutief gebruik (volg de instructies op de flightcase!).  

 

Nieuwe voorstellen: een stelling voor het opbouwen van klank –en licht, en een paardenpak voor 2 personen. De 

jeugddienst bekijkt wat er mogelijk is.  

 

De oude led spots van JB systems (4 stuks) zullen vervangen worden in 2018 zodat vanaf dan alle 12 led spots van 

het zelfde type zijn (Compact par 7 Q4). Deze kosten 89,90 euro per stuk.  

Er werd nog een laatste aankoop gedaan met het budget van 2017: 

 set walkie talkies Kenwoord (5x) + headset (5x) in flightcase 

 2 x zangmicrofoon Shure sm58 

 Op maat gemaakte duurzame hoezen (zonder rits) voor alle 12 luidsprekers.  

 

5. Vorming reanimatie en defibrillatie 

 

Op verschillende plaatsen in Waregem hangen AED toestellen. Echter wordt er vastgesteld dat in geval van nood 
mensen deze niet durven te gebruiken. Daarom is de jeugdraad van plan om een vormingen reanimatie en 
defibrillatie te organiseren voor de leidinggevenden van de Waregemse jeugdverenigingen. Stad Waregem hecht 
groot belang aan dit initiatief en zal daarom instaan voor de kosten. De vorming duurt 3 uur, maximaal 20 
deelnemers per sessie. Er zullen dus meerdere vormingen georganiseerd worden, zowel op zaterdag en zondag, 
zodat alle jeugdverenigingen de kans krijgen om deel te nemen. De vormingen zullen doorgaan vanaf februari-

maart.  
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6.  100 dagen 

Hoogstudentenclub Thraso wil graag de 100 dagen organiseren. Het voorstel is om de straat achter te kerk af te 

zetten en samen te werken met alle cafés die daartoe bereid zijn zoals bijvoorbeeld Bar choque, De gilde, 

Tommy’s,… Er zou gewerkt worden met één centrale kassa waar jetons worden aangekocht. Dus de dranken 

kosten in alle cafés even veel. De prijs voor de studenten moet laag genoeg zijn dus de cafés zouden hiermee 

verlies en een daarom vraagt Thraso of het mogelijk is dat de stad deze kosten kan vergoeden.  

 

Hoewel het fantastisch is dat Thraso een nieuw idee lanceert voor de 100 dagen ziet de jeugdraad enkele 

praktische problemen: 

 De straat afzetten is niet evident aangezien dit een belangrijk verkeersweg is. Er is heel veel passage en de 

bussen van de Lijn moeten er passeren.  

 Het zal koud zijn buiten, niet iedereen zal binnen kunnen staan in de cafés. 

 Beter een indoor locatie waar iedereen binnen kan, is beter te verantwoorden naar de ouders toe ook. 

 Hoe verantwoord je dit naar de buurt toe? Het is op een donderdagavond en dit gaat de hele nacht door. 

 

De stuurgroep van de jeugdraad heeft daarom beslist om net zoals vorig jaar opnieuw een 100 dagen feest te 

organiseren voor de zesdejaars in het Sportkafee van het jeugdcentrum.  

De stuurgroep heeft beslist dat er geen pulls meer worden aangekocht en bedruk omdat niet alle scholen op 

dezelfde golflengte zitten hierover. Sommigen willen liever zelf een ontwerp maken. Iets wat wel nog zou kunnen 

zijn petjes voor de 100 dagen laten maken, volgens de jeugdraad zou dit kunnen aanslaan bij de zesdejaars.  

 

7. Rondje 

 
 Er staan blijkbaar geen vuurtjes meer aan de kerstchalets. Dit zorgt duidelijk voor een lagere opkomst. 

Vervelend aangezien de bar aan de ijstpiste zelf wel verwarmd is, daarom gaat het meeste volk daar 

naartoe. 

 De overkapping van de KSA zou aan de kant van de grote poort mogen komen. —> de jeugddienst geeft dit 

door. 

 Akabe funk vraagt of de parking voor mensen met een beperking opnieuw kan geschilderd worden. Deze is 

nu nauwelijks nog zichtbaar en andere personen parkeren zich dwars vlak voor het gebouw hierdoor. 

 Er werd een gasfles gevonden in een PMD zak tussen het afval aan het jeugdcentrum. Het was weliswaar 
een heliumfles maar de stad heeft vanuit IMOG klachten ontvangen hierover. Zet dus nooit gasflessen bij 

het gewoon afval. 

 

 

 

 

 

Pagina 6  



8. Jeugd– en vormingskalender 

 

Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  
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https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal

