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In dit verslag neem je een kijkje achter de schermen van de eerste
kinderdistrictsraad van het schooljaar 2019 – 2020.
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1. Powerpoint voorstelling districtsraad Hoboken
De districtsschepen voor jeugd en tevens de districtsburgemeester, Kathelijne Toen, stelde het huidige bestuur
van Hoboken voor. Zij ging ook dieper in op wat de districtsraadsleden net doen en wat het verschil dan is
met het districtscollege. De kinderen konden hun vragen stellen en p het einde van de voorstelling waren ze
helemaal mee.

2. Verkiezingen voorzitter
De raadsleden kregen de kans om zichzelf als kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de
kinderdistrictsraad. Het enthousiasme van de raadsleden was zo hoog dat bijna iedereen wel voorzitter wou
worden. Er werd dan beslist om per school één kandidaat voor te stellen. Uiteindelijk kwamen we bij de
volgende kandidaten die zich telkens even mochten voorstellen en de ideeën waar zij voor staan mochten
toelichten.






Zeynep maakte zich vooral zorgen over gevaarlijke kruispunten en het overdreven gebruik van
plastic.
Nafie wou dan liever wat meer leven in de brouwerij. Hij vond dat er meer evenementen moesten zijn
zoals het Halloween-zwemmen in het zwembad. Ook was hij een voorstander van gratis eten tijdens
evenementen. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Verder wou ook hij inzetten op minder
plastic te gebruiken en meer acties te ondernemen voor het milieu.
Paulien had dan weer enkele concrete ideeën. Zo wou ze meer picknickbankjes in de parken, een
paaseirenraap in plaats van enkel een kerstmarkt, meer speelplekjes in parken, etc…
Lore ging in op de voorstellen van Paulien. Zij gaf echter geen voorkeur aan grote speelplekken,
maar aan kleine speelaanleidingen. Zo gaf ze aan dat ze bijvoorbeeld wat meer glijbanen apart
over Hoboken wou verspreiden. Ze had ook sociale ideeën en wou een verzamelplaats maken waar
kansarmen naar toe konden om hulp te krijgen.
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Maria opperde dan meer aandacht op voor het klimaat. Ze gaf vooral een mooie speech aan alle
raadsleden en trommelde hen op om samen te werken. Alleen zo zouden ze een succes worden.

Nadat alle stemmen geteld waren werd duidelijk dat Nafie de nieuwe voorzitter zou worden. Hij had maar
liefst 6 van de 13 stemmen!

3. Ideeënbus op school
Al de voorgestelde ideeën die tijdens de speeches naar boven kwamen, werden reeds genoteerd. De
kinderdistrictsraadleden willen echter ook input van hun klasgenoten. Daarom zullen ze ideeënbussen op hun
scholen zetten. Alle kinderen van de deelnemende scholen kunnen dan ook hun mening geven over wat de
raadsleden moeten uitvoeren dit jaar. De raadsleden vatten deze allemaal samen en ze worden overlopen
op de eerstvolgende kinderdistrictsraad.

4. Volgende kinderdistrictsraad
De volgende gaat door op woensdag 27/11 om 17u zoals afgesproken. Indien je niet kan komen contacteer
je de jeugdconsulent Tine via tine.decnodder@antwerpen.be.
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