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22 kinderen afkomstig van alle basisscholen in 

Schiedam. Samen vertegenwoordigen wij alle 

kinderen van de stad. Twee jaar lang verdiepen wij 

ons tijdens verschillende blokken in uiteenlopende 

beleidsterreinen. Dit doen we door lessen te volgen, 

op excursie te gaan en onderzoek te doen. Ook alle 

groepen 7 van alle basisscholen in Schiedam krijgen 

gastlessen over democratie en beleidsterreinen. 

Daarna laten zij ons weten welke onderwerpen zij 

belangrijk vinden. Dat betekent dus dat wij in die 

twee jaar adviezen krijgen van zo’n 900 kinderen uit 

de stad! Heb jij een tip voor ons?  

Mail naar info@kindergemeenteraadschiedam.nl.

WWW.KINDERGEMEENTERAAD.NL

ONTMOETINGEN, NATUUR EN SPEELPLEZIER 
IN DE WIJK VAN DE TOEKOMST!

Hoe ziet in de toekomst de ideale wijk eruit? Dat is 
de vraag waarmee wij de afgelopen periode aan de 
slag zijn gegaan. We kwamen er al snel achter dat 
het helemaal niet zo makkelijk is om zo’n ideale 
wijk samen te stellen. Je moet rekening houden 
met zoveel verschillende mensen, allemaal met 
eigen behoeften en wensen. En dat niet alleen. 
Willen we het milieu sparen, dan moet het mogelijk 
zijn om duurzaam te leven. En wat dacht je van 
technologische ontwikkelingen? Auto’s zijn later 
misschien wel hopeloos ouderwets, hebben we dan 
nog wel zoveel straten en parkeerplaatsen nodig?

Eén ding is zeker : die toekomst die nu nog zo ver 
weg lijkt, is er sneller dan je denkt. Over tien jaar 
zijn alle kinderen die nu in groep 7 en 8 zitten 
bijvoorbeeld volwassen. Vraag jij je wel eens af waar 
je dan zal wonen, wat je in de wijk wilt kunnen doen 
of wat je nodig zult hebben om fijn te kunnen leven? 

Wij wilden er meer over weten en gingen op 
onderzoek uit. We ontdekten dat er binnen de 
gemeente veel mensen zijn voor wie het belangrijk is 
om een beetje te weten hoe de toekomst eruit gaat 
zien. Denk maar aan ambtenaren van de gemeente, 
architecten en wijkregisseurs. Zij moeten ervoor 
zorgen dat de verschillende wijken van Schiedam in 
de toekomst nog steeds prettige plekken zijn om te 
wonen, leven en spelen. Als wijken opnieuw ingericht 
worden, bijvoorbeeld omdat er nieuwe huizen 
worden gebouwd, moeten deze mensen daarom 
nu al rekening houden met wat Schiedammers in 
de toekomst nodig hebben. Over tien jaar moet het 
natuurlijk nog steeds fijn zijn om in een wijk op te 
groeien en oud te worden.

Wij spraken met allerlei professionals, trokken de 
stad in om met eigen ogen te zien hoe verschillend 
wijken kunnen zijn en vroegen andere kinderen wat 
zij belangrijk vinden in hun wijk. Met al die kennis 
in het achterhoofd hebben we een aantal adviezen 
opgesteld. Met deze tips worden al die wijken van de 
toekomst dé ideale wijken volgens kinderen.

BELEIDSTERREIN: WIJKEN
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ONZE ADVIEZEN

Kindergemeenteraad Schiedam is een project van de Kleine 
Ambassade. Met het project willen wij kinderen stimuleren 
om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen 
leefomgeving. Dat doen we door ze vanaf jonge leeftijd 
actief te betrekken bij die leefomgeving. Onder andere 
door ze de kennis en ervaring te geven, waardoor ze kunnen 
meedenken over verbeterpunten in de stad en over hoe 
deze kunnen worden aangepakt. We laten de kinderen ook 
ontdekken welke rol ze hier zelf in kunnen spelen. 
Meer informatie op www.dekleineambassade.nl.

Naar aanleiding van alles wat we dit blok hebben 
ontdekt, geven we de volgende adviezen aan de stad: 

WIJK VOOR IEDEREEN 
Wij vinden het belangrijk dat de wijk van de toekomst 
toegankelijk is voor iedereen. Met iedereen bedoelen 
we ook echt iedereen. Wij vinden dat mensen van 
verschillende leeftijden, inkomens of culturen allemaal 
samen in de wijk moeten kunnen wonen. Zo ontmoet je 
elkaar, kun je veel van elkaar leren en elkaar helpen. Nog 
een pluspunt: als je andere mensen in de wijk beter kent, 
voel je je ook veiliger.

• Richt de buitenruimte zo in dat er voldoende plek is 
om elkaar te ontmoeten en samen te kunnen komen. 

• Geef kinderen meer ruimte om te bewegen en spelen 
in de wijk. Omring deze plekken met huizen en 
natuur, in plaats van straten en auto’s. Dat is veiliger 
en leuker. Buitenspelen wordt dan toegankelijker, 
ook voor kinderen wiens ouders het spannend 
vinden om ze alleen naar buiten te laten gaan. 

• Zorg dat er meer (gratis) activiteiten voor kinderen 
en andere wijkbewoners worden georganiseerd in 
de wijk. Daarmee stimuleer je wijkbewoners om 
naar buiten te gaan en leren zij elkaar ook nog beter 
kennen. 

DUURZAAM & MILIEUVRIENDELIJK Wij vinden dat de wijk van de toekomst ook een duurzame en milieuvriendelijke wijk moet zijn. Fossiele brandstoffen zoals olie en gas raken namelijk op en er komen steeds meer gevaarlijke stoffen in de lucht. We leerden dat we nu veel olie en gas gebruiken om bijvoorbeeld huizen te verwarmen, eten te koken of auto’s te maken en te laten rijden. Ook zorgen we met elkaar voor veel afval. Dat kost allemaal veel energie en is slecht voor het milieu. Bij het inrichten van de ideale wijk moet worden nagedacht over deze dingen. 
• Stimuleer wijkbewoners om duurzamer om te gaan met vervoersmiddelen. Maak milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals e-bikes, elektrische auto’s of het openbaar vervoer, toegankelijk voor iedereen en beloon wijkbewoners voor het gebruik.
• Betrek de bewoners uit Nieuwland actief bij het project ‘Van Gas Los’, zodat ze uiteindelijk geen gas meer gebruiken. Zorg ervoor dat er goede en duidelijke informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld door een tijdschrift te maken of door langs de deuren te gaan.

• Organiseer een duurzaamheidswedstrijd zoals Afval the Game voor wijken. Geef bewoners kennis over afval scheiden en beloon ze als ze hun afval gaan scheiden. 
• Stimuleer wijkbewoners om spullen te delen, zo ontstaat ook minder afval. 

MEEDENKEN & MEEDOEN 
Volgens ons onmisbaar in de ideale wijk van de toekomst: inspraak. Daarmee bedoelen we dat iedereen moet kunnen meedenken en meedoen. Dat kan nu ook wel, maar veel mensen doen het nog niet. Wij vinden daarom dat er manieren moeten worden bedacht die zo aantrekkelijk en uitnodigend zijn dat heel veel kinderen en volwassenen willen meedenken en meedoen. Als veel bewoners zich betrokken voelen en inzetten voor de wijk, kun je veel bereiken!

• Zorg ervoor dat wijkbewoners op verschillende manieren geïnformeerd worden over de onderwerpen waarover zij kunnen meedenken en over wat zij zelf kunnen organiseren in de wijk. Zo kunnen zij een mening vormen en zich beter inzetten voor de wijk.
• Bedenk een vorm van inspraak die kinderen aanspreekt en die het mogelijk maakt dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedenken over hun wijk. Zorg ervoor dat er van iedere school in de wijk kinderen meedoen. Zo kunnen we de wijken fijner maken voor alle kinderen.


