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DENK MEE, DOE MEE!
Wij zijn de Kindergemeenteraad 2017 –
2019. Samen met jou willen we van
Schiedam de superstad van de toekomst
maken. Hoe we dat kunnen aanpakken?
Daarover geven we in deze krant nog één
keer onze belangrijkste adviezen.

Want als we over 25 jaar volwassen zijn, en
we misschien zelf wel kinderen hebben, is
Schiedam wat ons betreft de ideale stad
om in te wonen, werken en ontspannen.
Dat willen we niet alleen voor onszelf, ook
voor jou en je familie. En natuurlijk voor alle
Schiedamse kinderen van de toekomst!
Samen met veel andere kinderen in
Schiedam, dromen wij van een duurzame
stad met veel groen, waarin bewoners voor
elkaar klaarstaan en respect hebben voor
elkaar. We kunnen nu al beginnen om die
droom werkelijkheid te maken. Jij denkt en
doet toch ook mee?!
Kindergemeenteraad 2017 - 2019
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Schiedam in 2045
Hey, jij daar... Samen zorgen we ervoor dat we in 2045 in een superstad wonen. Daarvoor
moeten we wel met elkaar aan de slag, dus met grote mensen én kinderen. Iedereen kan iets
doen. Kijk maar eens rond in ons gezamenlijke Schiedam van de toekomst. Je vindt er alle
adviezen terug die we als Kindergemeenteraad in de afgelopen twee jaar samen met andere
kinderen in de stad hebben uitgebracht. Genoeg inspiratie toch? Wij gaan aan het werk, jij
doet toch ook mee?!

b echt niet
Maaike: Ik he
nodig, dus
to
au
n
elke dag ee
de buren.
et
m
deel ik er een

Imane

Maaike

Prisca: Als ik de was
ga doen
in de buurtschuur, wa
s ik
jouw kleding gewoon
mee.
Charlotte

Lina

Laysha: Heb je ruzie met
iemand? Misschien moet je
elkaar beter leren kennen.
Roep mij erbij, ik help jullie om
het op te lossen.

Jack: Ik maak zelf het
verschil door elke dag een
praatje te maken met de
buurvrouw.
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Veel mensen werken thuis, dat kan makkelijk
met al die digitale uitvindingen. Moeten we toch
QDDURQVZHUNGDQJDDQZHPHWGHȴHWVRIKHW
openbaar vervoer. Of we carpoolen in een van de
buurtauto’s. Zie je ze staan, op de parkeerplaats
aan de rand van de wijk? Onze wijk is verder
autovrij, wel zo veilig en er is meer ruimte voor
groen. En omdat we zo veel minder CO2 uitstoten,
is de aarde een stuk schoner en gezonder.

Laysha

Prisca

Kyora

Ken ik jou al?!
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Samen duurzaam

Moet jij ook de was doen? Kom dan gaan we
naar de buurtschuur! Daar vind je niet alleen
de gezamenlijke wasmachines, maar ook
gereedschap, zoals boormachines of grasmaaiers.
Zonde om dat allemaal zelf te kopen. Buren delen
veel met elkaar, dat is goedkoper en duurzamer.
Zie je Bedri en Soesja aan het werk in de moestuin
naast de schuur? Daar verbouwen we ons groente
en fruit. Iedereen doet mee. We proberen zo min
mogelijk te verspillen. Als we een keertje teveel
koken, delen we het met de buurvrouw. Dat is ook
nog eens gezellig!

Eva

Kijk, daar op dat bankje kletst Oma Riet bij met
Jack. Britt helpt haar twee keer per week met de
boodschappen. Zo voelt Oma Riet zich minder
alleen. En omdat we allemaal een beetje op haar
letten, kan ze langer thuis blijven wonen.

Het is een drukke boel bij het wijkcentrum,
gemeenteraadsleden en wijkbewoners praten
met elkaar over hoe het gaat in de wijk. Ook
kinderen doen mee. Zie je dat groepje daar? Dat
is het Kinderwijkteam. Dat praat mee over allerlei
thema’s die voor kinderen belangrijk zijn. Vandaag
vertellen ze hun ideeën aan de raadsleden.

In onze wijk is plek voor iedereen en we kennen
elkaar goed. Je vindt hier Schiedammers in alle
soorten en maten, jong en oud, mensen met
verschillende inkomsten en uit uiteenlopende
culturen. Doordat we elkaar goed kennen,
hebben we meer respect voor elkaar en willen
we vaker wat voor elkaar doen. Zie je dat groepje
jongeren dat staat te chillen bij het wijkcentrum?
Ze doen wel stoer en lijken best spannend, maar
ze zijn aardig. We kennen ze nog van toen we
de buurtbarbecue en andere wijkactiviteiten
organiseerden.

In onze stad denken en doen alle Schiedammers
mee. Iedereen doet dat op zijn eigen manier.
Dat zie je ook aan alle mensen die zich actief
inzetten voor de wijk. Kijk daar maar, Fan en
Maaike houden samen de buurt schoon en Kay en
Adam koken vandaag voor alle buren een lekkere
maaltijd.

O ja, nog iets... als we onze deur uitstappen staan
ZHLQKHWJURHQVXSHUȴMQ7XVVHQGHKXL]HQ
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te kletsen. Er rijden geen auto’s, want die staan
verderop geparkeerd. En omdat het veilig is,
kunnen kinderen al jong alleen naar school of
QDDUDQGHUHSOHNNHQLQGHZLMNORSHQRIȴHWVHQ
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Hulp bij laaggeletterdheid
Lekker in je vel

Maak je een rondje door de stad, dan zie je altijd wel jongens en meiden sporten en spelen in de
EXLWHQOXFKW'DDULVJHQRHJUXLPWHHQWLMGYRRU.LQGHUHQYRHOHQ]LFKGDDUGRRUȴWHQȴMQ:H]RUJHQHU
sowieso met elkaar voor dat alle kinderen in de stad prettig kunnen opgroeien. Op de school van Dean
NLMNHQGHPHHVWHUVHQMXHQELMYRRUEHHOGJRHGQDDUZDWHONNLQGQRGLJKHHIWRPȴMQWHNXQQHQOHUHQ
Dean gaat er graag naartoe. Toch zat hij een tijdje niet lekker in zijn vel. Hij piekerde veel over problemen
thuis, daardoor lukte het leren niet zo. Gelukkig kan hij dag en nacht terecht bij de praatjuf van school. Dat
luchtte op.
Ouders en andere volwassenen kunnen trouwens ook makkelijk binnenstappen bij hun
vertrouwenspersoon in de wijk. Of ze kunnen advies vragen bij het Wijkondersteuningsteam (WOT) of de
huisarts, die zitten namelijk allemaal midden in de wijk. Goede zorg is altijd dichtbij!

Elke week gaat Leo naar de wijkbieb voor
leesles. Eerst durfde hij niet goed, Leo is 41 en
laaggeletterd. Dat betekent dat hij grote moeite
heeft met lezen en schrijven. Dankzij zijn buddy
Stefanie, schaamt hij zich daar niet meer voor.
Zij geeft de leesles en bij haar kan hij zijn vragen
stellen. Ze helpt hem ook als hij een belangrijk
IRUPXOLHUPRHWLQYXOOHQ6XSHUȴMQ
Sowieso zorgen we er overal in de stad voor dat
belangrijke informatie voor iedereen duidelijk is,
ook voor mensen die niet goed kunnen lezen. Op
openbare plekken hangen scanners die teksten
voor kunnen lezen. En overal vind je symbolen die
je de weg wijzen of iets uitleggen.
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Kinderen van Schiedam denken en doen voor het eerst
mee tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen en Kleine
Prinsjesdag in 2010. Dat smaakte naar meer!
Hun advies was daarom:

“Kinderen hebben een unieke
kijk op alledaagse onderwerpen.
Ook op de onderwerpen waar de
‘grote’ gemeenteraad zich mee
bezig houdt”
uis-Stout

– Oud-burgermeester J.M. Leemh

Meer dan 100 kinderen
keuren samen met bewoners
en wijkprocesmanagers de
speeltuinen van Schiedam tijdens
de eerste speelplekkenkeurdag

“Vraag ons vaker om advies, vooral als het
om onderwerpen gaat die ons aangaan.”
Dat is gebeurd, kinderen in
Schiedam worden bij steeds meer
onderwerpen betrokken. De
Kindergemeenteraad heeft al heel
veel adviezen uitgebracht aan
de stad. Ontdek wat er met die
adviezen is gedaan en hoe je door
mee te denken en te doen zelf het
verschil kunt maken in Schiedam.

g naar
Eerste speelplekkenkeurda
vies van de
aanleiding van het eindad
Kindergemeenteraad

Belangrijkste thema volgens kinderen:
17 kinderen geïnstalleerd in de eerste
Kindergemeenteraad

Veiligheid

Je hebt nog geen stemrecht,
maar wel recht op het geven
van je mening. Gelukkig
doen jullie dat ook!

Ons advies:
“De veiligheid van speelplekken
kan beter en wie kunnen dat beter
onderzoeken dan kinderen zelf.”

– Marc Dullaert,
voormalig Kinderombudsman
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Belangrijkste thema volgens kinderen:

Buitenruimte

Kinderombudsman neemt uitkomst Grote
Politieke Kik'r enquête in ontvangst

Ons advies:
“Laat kinderen ontdekken hoeveel
mogelijkheden er zijn om in de wijk
en in de natuur te sporten en spelen.
Maak er een boekje van.”
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Onderzoek naar de Schiedamse
havenontwikkeling leidt tot
de S'dam Havenexcursie

“Vandaag luisteren
wij als
politici naar de kin
deren”

22 kinderen geïnstalleerd in de tweede
Kindergemeenteraad

– Pia Dijkstra, Tweedek
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23 kinderen geïnstalleerd in de derde
Kindergemeenteraad

s kinderen:

Belangrijkste thema volgen

Fijn opgroeien

:
De commissie Milieu adviseert
rijd om
"organiseer een scholenwenedst
afval
kinderen bewust te mak van
scheiden en duurzaamheid."

Belangrijkste thema volgens kindere
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Stad van de toekomst

... deze twee jaar het vijfjarig jubileum
van Afval the Game plaatsvond?

Benieuwd naar onze adviezen?
Je vindt ze in de binnenkant
van
deze krant!

22 kinderen geïnstalleerd als vierde
Kindergemeenteraad

Start van de ontwikkeling van het online
platform BLIEP naar aanleiding van het
armoedeproject in 2015 en het eindadvies van de
Kindergemeenteraad 2015-2017

Volle zalen tijdens het

Pilot van Ken-ik-jou-al activiteiten
op festival Proef de Plantage en het
Groenoord Zomerfeest

Gesprek met de Stad
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... de commissies Milieu en Economie
dit jaar voor de vijfde keer meedachten
met de Kindergemeenteraad?

Solliciteer nu!

Na 8 jaar Kindergemeenteraad
is het tijd voor een nieuwe
huisstijl. Natuurlijk dachten de
kindergemeenteraadsleden mee. De
huisstijl sluit nu beter aan bij I’ve
got the #Power, zodat je goed kunt
zien dat in Schiedam kinderen
en jongeren meedenken
en meedoen in de stad.

… meer dan 5000 leerlingen in de
afgelopen jaren kennis opdeden over
democratie en politiek tijdens de
democratielessen?

…. 1600 kinderen een
rolmodellencertificaat hebben
ontvangen?

Vraag je juf of meester naar de flyer
aad.nl
of kijk op www.kindergemeenter

Adviezen: Adam, Bedri, Britt, Charlotte, David, Deacon, Drishti, Eva, Fan,
Ilayda, Imane, Jack, Kay, Kyora, Laysha, Lina, Maaike, Noël, Piroze, Prisca,
Yinthe en Zein
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... al meer dan 1200 kinderen hebben
deelgenomen aan de
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Na de succesvolle eerste editie van
Afval the Game in 2015 wordt 50%
meer plastic gescheiden ingeleverd

Wist je dat...

SchavUIT Eropuit
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Ons advies :
-jou-al-dag
"Organiseer een Ken-ik
elkaar beter
waarbij buurtbewonn ers
kunnen lere kennen."

in de Tweede
Politici interviewen
ari 2017
Kamer op 8 febru

Meer resultaten

Voorkant
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Ons
"Maak kinderen dieadvheties:
goede voorbeeld
geven meer zichtbaar als
rolmodel."

Ons advies:
het aanbod
"Ontwikkel een website waarotep alvind
voor kinderen in armoede makeenn is,
zodat zij beter gebruik kunnen ." van
waar ze recht op hebben

Kinderen uit groep 7 van
Schiedamse
basisscholen gaan meede
nken tijdens
democratielessen

je volgend
Zit je in groep 6 en wil
en meepraten
schooljaar meedenken
gebeurt? Weet
over wat er in jouw stad
in jouw wijk?
jij wat er beter moet
Vertel het ons!

van de Kleine Ambassade
Schiedam is een initiatief
Schiedam.
De Kindergemeenteraad
gemaakt door de gemeente
en wordt mede mogelijk

Volgend jaar vieren we het eerste jubileum:
de vijfde Kindergemeenteraad zal worden
geïnstalleerd!

Geef je op voor de Kindergemeenteraad Schiedam!

Zit je in groep 6 en wil je volgend schooljaar meedenken en
meepraten over wat er in jouw stad gebeurt?
Kijk op www.kindergemeenteraad.nl.
Aanmelden kan tot 3 juni 2019.

