THEMA: MIJN GEMEENTE
1. Waar kan ik informatie vinden over de gemeente?
Internet, website, brochures, boeken, gemeentekrant, …
2. Adres: straatnaam – huisnummer
postcode – naam van de gemeente
3. Een adres dient om een brief te kunnen sturen of iemand te bezoeken.
4. Belgische postcodes bestaan uit 4 cijfers. Ze dienen om post te sorteren.
5. Sommige gebouwen hebben meerdere brievenbussen.
Dan moet je ook het busnummer opschrijven in je adres.
6. Wapenschild: symbool van de gemeente.
7. Legende: Een oud verhaal waarvan we niet weten of het echt gebeurd is.
8. Logo: Een kleine tekening waaraan je direct herkent dat iets van de gemeente
komt.
9. Verkiezingen: Om de 6 jaar moet iedereen vanaf 18 jaar gaan stemmen om te
kiezen wie de gemeente mag besturen.
10. Gemeenteraad: Dit zijn de mannen en vrouwen die verkozen worden. Zij bepalen
wat er in de gemeente gebeurt.
11. Burgemeester: De baas van de gemeente. Hij voert uit wat de gemeenteraad
beslist.
12. Schepenen: Zij helpen de burgemeester bij het uitvoeren van alle verschillende
taken.
13. College van burgemeester en schepenen: Zo noemen we de burgemeester
samen met zijn schepenen.
14. Het gemeentehuis: Naast een vergaderruimte vind je hier allerlei loketten waar
je terecht kan voor verschillende problemen. Bv: milieu, burgerlijke stand,
bevolking, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

15. Belastingen: Een deeltje van het geld dat werkende mensen verdienen dat ze
moeten afgeven. Hiermee kan de gemeente verschillende diensten aanbieden.
Bv: wegen onderhouden, afval ophalen, …
16. Subsidies: Geld dat de gemeente geeft om verschillende organisaties te
steunen. Bv: jeugdhuis,…
17. Waarom is sporten zo belangrijk? Spieren worden soepeler, je hart sterker,
hersenen werken beter en we voelen ons goed in ons vel.
18. Wat kan je in de gemeente vinden om te sporten?
Sporthal, zwembad, voetbalveld, looppiste, …
19. Politiebureau: Klein kantoor in de gemeenten waar een paar agenten zitten.
20. Politiezone: Zone waar meerdere gemeentes met hun agenten deel van
uitmaken.
21. 112: nummer dat je moet bellen in geval van nood.
22. Wat doet de gemeente om het verkeer veiliger te maken?
Rotondes aanleggen, voetpaden herstellen, flitspalen plaatsen, politie verkeer
laten regelen,…
23. Fluohesje: reflecterend vestje dat je zichtbaarheid vergroot in het verkeer.
24. Elke inwoner zorgt voor afval. Wat doet de gemeente om dit te voorkomen?
De vervuiler moet betalen voor zijn afval.
Winkels mogen geen gratis zakjes meer geven.
Mensen leren composteren.
25. Composteren: Het omzetten van GFT-afval in goede grond.
26. Recycleren: Afval hergebruiken of er iets nieuws van maken.
27. Sorteren: Afval soort per soort houden zodat men het kan recycleren.
28. Containerpark: Plaats waar al het afval in verschillende containers wordt
gesorteerd.
29. Kringloopwinkel: Hier worden afgedankte goederen verzameld en opnieuw
verkocht.

30. Verbrandingsoven: Hierin wordt al het afval dat overblijft verbrand. Het kan ook
worden gestort op een vuilnisbelt.
31. Zwerfvuil: Afval dat op straat ligt.
32. Bibliotheek: Plaats waar je terecht kan voor het ontlenen van boeken, cd’s, dvd’s
of om te surfen op internet.
33. Cultureel centrum: plaats waar wekelijks toneel, dans, zang of
muziekvoorstellingen worden gegeven.
34. Museum: Plaats waar je de werken van één of andere kunstenaar kan bekijken.
35. Ruïne: Oud kasteel waar enkel nog wat stenen en muren van overblijven.
36. i-logo = toeristische informatie: Je vindt er wandel- en fietsroutes, boekjes met
bezienswaardigheden, brochures met restaurants, cafés en mogelijkheden om te
overnachten.
37. Bezienswaardigheid: Toeristische trekpleister waar mensen graag naar komen
kijken.

