
   

 

  
1# MEER KLEUR IN DE STRATEN VAN IZEGEM 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 
Onze adviezen voor een kleurrijk en groen Izegem:  

❖ De stad kan een wandeling organiseren om de reeds aanwezige bloemenweides, bloesems, 
natuurzones,… in de kijker te plaatsen.  

❖ We willen graag een jaarlijkse bloemzaadjesactie als stimulans voor een groenere tuin, 
tegeltuintje, balkon, speelplaats,...  

❖ We willen graag de nutskasten in Izegem omtoveren tot echte kunstige pareltjes. Dit in 
samenspraak en door middel van samenwerking met kinderen en jongeren.  

❖ De stad kan oude lelijke muren voorzien van wat kleur of graffiti. Echte kunstwerken zullen onze 
stad opvrolijken en kunnen een toffe plek worden in onze stad.   

❖ De stad kan burgers maar ook organisaties en verenigingen stimuleren om meer tegeltuintjes 
aan te planten.  

❖ De stad kan scholen stimuleren om hun speelplaatsen te vergroenen, waarbij de stad de kennis 
en de centen voorziet. 

❖ De stad kan de burgers, organisaties en verenigingen aanmoedigen om bloemen te planten door 
de belangen ervan, de werkwijzen, enkele tips maar ook lokale groenhandelaars meer in beeld te 
brengen.   

 
 



 

  

2# MINDER VUILNIS IN HET STRAATBEELD 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 

Onze adviezen voor minder vuilnis in het straatbeeld:  

❖ We willen graag jaarlijks een zwerfvuilactie specifiek voor de scholen. Hierbij zetten 
scholen en klassen zich in om zoveel mogelijk zwerfvuil te rapen en een propere 
schoolomgeving te garanderen.  

❖ We willen graag nog meer bewustwording creëren rond sluikstortproblematiek en het 
belang van een propere stad.  

❖ De stad kan meer dan alleen tijdens de ‘Grote lenteschoonmaak’ inzetten op 
zwerfvuilvrijwilligers die opkomen voor een propere buurt.  

❖ De stad kan nog meer inzetten op campagnes zoals de Mooimakers en het organiseren 
van zwerfvuilacties.  

❖ De stad kan burgers stimuleren om te gaan ‘ploggen’ of ‘plandelen’. Hierbij wordt niet 
enkel de buurt proper gehouden maar wordt er ook gewerkt aan de conditie. Dit door 
al wandelend of al joggend afval te gaan rapen.  

 

 

 



 

  

3# APPLAUS VAN EN VOOR DE VUILBAK 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 

Onze adviezen om vuilbakken aantrekkelijker te maken:  

❖ We willen graag een sprekende of applaudisserende vuilbak in het straatbeeld 

introduceren om jong en oud blijvend te motiveren en stimuleren, hun afval steeds in 

de vuilbak te werpen. 

❖ De stad kan burgers meer betrekken in het proper houden van de omgeving door hen 

inspraak te geven in de keuzes van vuilbakken en de eventuele kunst die er op wordt 

geplaatst.  

❖ We willen de saaie groene vuilbakken pimpen. Zo hopen we sluikstorten nog meer te 

kunnen inperken en er daarnaast ook blikvangers voor de stad van te maken.  

❖ De stad kan kinderen en jongeren betrekken in de strijd tegen sluikstorten door een 

wedstrijd te organiseren waarbij de winnende ontwerpen op de vuilbakken komen.  

 

 

 



  

4# MEER AUTOLOZE ZONDAGEN 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 

Onze adviezen om autoloze dagen meer prioriteit te maken in Izegem:  

❖ De stad moet blijven inzetten op het organiseren van autoloze zondagen.  
❖ We willen graag meer tijdelijke autoloze zones zoals bv. speelstraten of 

verkeersvrije namiddagen.  
❖ We willen frequent pop-up speelzones in de stad die verkeersvrij zijn.  
❖ De burger moet (nog) meer overtuigd worden van de voordelen van de 

milieuvriendelijke vervoersmiddelen: goed voor het milieu, voordelig voor 
de portemonnee, minder tijdsverlies door parkeren en file, gezond als je 
beweegt, … 

 

 



  

5# GENERATIE ROOKVRIJ 

 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 

Onze adviezen om Izegem zoveel mogelijk een rookvrije stad te maken: 

❖  Wij willen graag een stad die trotse eigenaar is van het label ‘Generatie 
Rookvrij’.  

❖ We willen rookvrije speelpleintjes, sportterreinen, jeugdverenigingen en 
schoolomgevingen. De stad kan hierin sportclubs en jeugdverenigingen 
stimuleren om hun terreinen rookvrij te maken en deel te nemen aan de 
wedstrijd van Vlaams instituut Gezond leven.  

❖ De stad kan scholen stimuleren en ondersteunen om de schoolomgevingen 
rookvrij te maken én houden.  

 

 



  

6# ZAKASBAKJES IN IZEGEM 

 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 
Onze adviezen om zakasbakjes te introduceren in Izegem:  

❖ We willen het zakasbakje introduceren in Izegem om de 
peukenproblematiek aan te pakken.  

❖ Om de vertrouwdheid met de zakasbakjes te vergroten, kan de stad 
zakasbakjes gratis uitdelen op lokale en eigen evenementen.  

❖ De stad kan naast de zakasbakjes ook inzetten op extra peukenpalen, 
asbaktegels en sigarettengleuven in de vuilnisbakken om de 
peukenproblematiek op grote schaal aan te pakken. 

 



 

 

  

7# VEILIGE SPEELOMGEVING 

 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 
Onze adviezen voor een veiliger gevoel op openbare plaatsen en speelzones:  

❖ Wij willen een veilige omgeving voor jong en oud rond elk stedelijk 
speelpleintje.  

❖ We willen een aanspreekfiguur bij de speelzones voor meldingen rond 
overlast of onderhoudsproblemen. 

❖ Graag willen we door middel van vrijwillige peters en meters meer sociale 
controle creëren op speelpleintjes. Hierbij kan er jaarlijks een 
samenwerking en wisselwerking gevormd worden met de leden van de 
Kindergemeenteraad. 

❖ De stad kan door de peters en meters nog meer inzetten op 
samenhorigheid op buurt- en straatniveau.  

 

 



  

8# KINDERCAFE 

 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 
Onze adviezen om een Kindercafé te organiseren in Izegem: 

❖  We willen een ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren tussen 11 en 
14 jaar, waar geen ouderlijk toezicht nodig is.  

❖ We willen een Kindercafé oprichten voor en door tieners waar we kunnen 
samen zijn en samen kunnen ‘chillen’.  

❖ De stad kan ontmoeting voor jongere tieners stimuleren en ondersteunen 
door de verbinding te maken met bestaande initiatieven zoals het 
Jeugdhuis of de Jeugdraad.  

❖ Graag krijgen we van de stad blijvend inspraak en mogelijkheid tot 
participatie rond het vormgeven van publieke ruimte voor tieners en 
jongeren.  

 

 



  

9# MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN JONGEREN TERREIN 

 

Kindergemeenteraad Izegem 2020 – 2021 

Onze adviezen voor een multifunctionele speel, sport en ontmoetingszone voor tieners:  

❖ We willen graag verschillende ontmoetingsplekken creëren waar kinderen en 
jongeren zich op een avontuurlijke manier mogen uitleven.  

❖ Het terrein moet voorzien worden van een multifunctioneel karakter: kinderen en 
jongeren kunnen er ravotten maar kunnen er ook gewoon rondhangen en elkaar 
ontmoeten.  

❖ De stad zet er op in om deze ontmoetingsplekken overdekt, veilig en functioneel (bv. 
d.m.v. wifi en stopcontacten) in te richten.  

❖ De stad zet in op ontmoeting door de publieke ruimte toegankelijk te maken voor 
jongeren van verschillende leeftijdscategorieën en met diverse interesses.  

❖ De stad zoekt een evenwicht tussen veilige speelimpulsen en mogelijkheden enerzijds 
en risicovol spelen anderzijds.  

 



 

👍🏻 = hiermee geven ze aan dat ze het een goed idee vinden 

❤️ = hiermee geven ze aan dat ze het een fantastisch idee vinden 

🤔 = hiermee geven ze aan dat ze een bedenking hebben rond het advies of een onderdeel ervan 

 


