Verslag Jongerenraad Rozendaal op 30 oktober 2019
19.00-20.15 uur in het gemeentehuis, inloop vanaf 18.45 uur.
Aanwezig: Kinderburgemeester Annemijn van der Wagen (voorzitster), acht jongeren, drie vaders op de
publieke tribune, burgemeester Ester Weststeijn, wethouder Anton Logemann, Jongerenwerkster Ingrid Jansen
(ondersteunt de kinderen bij hun plannen) en beleidsmedewerkster Mieke Jansma (verslag)
1. Welkom
De burgemeester heet iedereen welkom en stelt Annemijn voor als nieuwe kinderburgemeester. Onze vorige
Kinderburgemeester, Jet van Doesburg, is verhinderd.
2. Rondje kennismaking
Iedereen noemt zijn of haar naam.
3. Mededelingen van de kinderburgemeester
Annemijn is op 28 september naar de landelijke dag van de Kinderburgemeesters geweest, samen met de
kinderburgemeester van Bronckhorst. Het was in gemeente Stichtse Vecht. Er waren dertig
kinderburgemeesters. Ze hebben hun ketting afgegeven, die werd tentoongesteld en ze hadden ook nog een
sportieve activiteit. Tussen de middag was er een boottocht.
– Vraag: kan de landelijke dag niet in een keer in Rozendaal? Antwoord: voor volgend jaar is de locatie al
bekend: Leeuwarden, dus volgend jaar kan het sowieso niet in Rozendaal. Mogelijk het jaar er op? Het is wel
veel werk om het hier te organiseren. En we zien dat er ieder jaar veel kinderburgemeesters bij komen. Als wij
in Rozendaal een keer alle kinderburgemeesters willen ontvangen dan moeten we daar niet te lang mee
wachten, want op een gegeven moment wordt de groep voor onze gemeente te groot.
Vervolgens vertelt Annemijn van haar plannen, die we één voor één gaan bespreken.
4. Een grote schoonmaakactie.
Annemijn stelt voor om een grote schoonmaakactie te gaan houden, waarbij degene die het meeste afval
inzamelt, een prijs wint. De aanwezige kinderen vinden dit een goed idee, maar hadden wel wat vragen en
suggesties:
- wat versta je onder het “meeste” afval? Gaat het om gewicht (een zwaar voorwerp) of om aantal
(bijvoorbeeld kauwgumpjes)?
- wat is de prijs? Bijvoorbeeld een dagje uit naar de Efteling, een grijper of een beker met een afbeelding?
De burgemeester vraagt wie er zouden willen meedoen. Alle handen gaan omhoog. De aanwezige kinderen
willen er graag andere kinderen bij betrekken, het is veel gezelliger om dit soort dingen samen te doen. Van
belang is dat ze grijpers en andere materialen kunnen gebruiken, het is veel te vies om afval met blote handen
aan te pakken.
Wethouder Anton vraagt: waar zou je willen zoeken, waar verwacht je het meeste afval? Antwoorden: in het
bos en na de kermis, langs stoepranden, bij het veldje bij de Leermolensenk, bij prullenbakken en bij openbaar
toegankelijke plekken op de grens van andere gemeenten.
Afspraken: 1. de schoonmaakactie wordt in maart georganiseerd, op een landelijke dag samen met andere
gemeenten, we maken dan ook gebruik van landelijke publiciteit. Maar de actie wordt speciaal gericht op
Rozendaalse kinderen. 2. De gemeente zorgt voor grijpers, handschoenen en vuilniszakken. 3. De kinderen die
willen helpen bij dit plan zetten hun naam op een lijst. Jongerenwerkster Ingrid helpt ze om dit plan uit te
werken.
5. Een feest voor alle jongeren
Bij een feest voor alle jongeren zonder volwassenen, denken we aan jongeren van 10 t/m 15 jaar, uit
Rozendaal. Maar ook kinderen uit Velp zijn welkom. Het gaat dan om vriendjes en vriendinnetjes van de
Dorpsschool uit de groepen 7 en 8. Het wordt een “binnenfeest”, bij voorkeur in de Torckschool. Veel kinderen
kennen deze, omdat ze op de peuterspeelzaal hebben gezeten of in de noodlokalen van ”Het Kasteeltje”.
Ideeën: Wat gaan we doen? Een bandje bijvoorbeeld één dat heeft opgetreden bij Muziek aan Huis of een
huiskamerorkest, een toneelstuk, een clown, “dans je fit” of muzikanten die aan het Open Podium in de kerk
hebben meegedaan?
Ook kunnen kinderen zelf optreden. Enkele aanwezigen melden zich.
Hoe nodigen we mensen uit? Er mogen vijftig mensen in de Torckschool. Het is belangrijk dat het niet te druk
wordt. We praten erover hoe we dat moeten regelen. We kunnen een flyer maken om kinderen uit te nodigen.
Om zicht te houden op de deelname, kunnen we entreebewijzen uitgeven: zonder kaartje kom je er niet in. Of
kinderen kunnen zich met een e-mail opgeven en moeten de print meenemen als entreebewijs.
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Wanneer houden we het feest? “Buiten” kan het beste in het voorjaar of de zomer. Maar we willen het binnen
doen. We denken aan december, de periode ruim voor kerstmis, of januari 2020.
Bijvoorbeeld op een zondagmiddag of –avond.
Kost het geld? Wethouder Anton antwoordt, dat de gemeente hiervoor een potje heeft en dat de kinderen dus
geen entree hoeven te betalen. De burgemeester zegt: 1. Wij gaan jullie hiermee helpen, bijvoorbeeld bij de
picknick in juni hebben we met auto’s gereden; 2. Jullie moeten ook helpen om kinderen erbij te betrekken.
Afspraken: 1. We gaan hier snel mee aan de slag. 2. Ook nu gaat een lijst rond waarop de kinderen die mee
willen organiseren hun naam zetten. Ingrid helpt deze kinderen.
6. Een loterij voor kinderen en volwassenen, voor het goede doel.
De loterij gaan we op Koningsdag houden, dan zijn er veel mensen en kunnen we aan het eind van de dag de
trekking doen. We praten een tijdje over welke prijzen je kunt winnen, en wat het goede doel is. Annemijn: het
goede doel moet in elk geval voor kinderen zijn. We denken er nog verder over na, een doel kan bijvoorbeeld
zijn voor kinderen met een ziekte (Lyme of KIKA, voor kinderen met kanker) of bijvoorbeeld voor
schoolkinderen in Malawi.
De burgemeester stelt voor dat kinderen zo veel mogelijk loten verkopen in de week voor Koningsdag, en
daarnaast op de dag zelf. Iemand kan dan in een sandwichbord gaan lopen, bijvoorbeeld bij de poort van het
Kasteel. Op Koningsdag trekt Annemijn dan drie winnende loten.
De prijzen worden nader bepaald. Een idee is, om sponsors te vragen om prijzen beschikbaar te stellen. Welke
sponsor je benadert, hangt ook samen met het goede doel dat je kiest.
Afspraak: Er gaat weer een lijst rond waarop de kinderen die mee willen organiseren hun naam zetten.
7. Plan: een minibieb voor kinderen
De aanwezigen vinden een minibieb voor kinderen een goed idee. Er staat nu al een kastje met boeken voor
volwassenen aan de Ringallee, het zou fijn zijn als er ook zoiets voor kinderen zou komen. We praten uitgebreid
over de plaats en de manier waarop hij er zal komen, en welke boeken.
Wat is de bedoeling? Kunnen mensen boeken ruilen of moeten ze de boeken die ze meenemen, terugbrengen?
Vaak zie dat mensen kunnen kiezen om een boek terug te brengen of om er een ander boek neer te zetten.
Ideeën: je moet er boeken neerzetten die mensen toch al zouden wegdoen. Een boeken”snack”automaat, net
zoals een automatiek. De helft gewone boeken, de helft stripboeken. Een papiertje achterlaten, dat je een boek
hebt geleend. Misschien kun je de minibieb ’s avonds afsluiten, tegen vandalisme en diefstal. Iemand moet het
kastje onderhouden.
Voorstel: bij het Kasteel, of bij de school. Voordeel van de school is, dat er dan toezicht is. Maar bij het Kasteel
komen heel veel kinderen.
Afspraak: 1. We werken het verder uit, als er een nieuwe schooldirecteur is. 2. Wel gaat er alvast een lijst rond
waarop de kinderen die mee willen organiseren, hun naam zetten.
8. Mededelingen van de gemeente
1. Wethouder Anton: de gemeenteraad wil dat er een speelplaatsje komt in de nieuwe wijk, voor kinderen van
3, 4 en 5 jaar.
2. Het speelveldje bij de school op het dak van de gymzaal is er nog steeds niet, dat heeft met allerlei regels te
maken waar gemeente en school aan moeten voldoen. Het geld van de sponsorloop is in beheer van de school
en ook die heeft met allerlei regels te maken.
3. Mieke vertelt iets over privacy: de gemeente gebruikt jullie adressen en e-mailadressen alleen om jullie uit te
nodigen en verslagen te sturen. Ook Jongerenwerkster Ingrid gebruikt jullie gegevens alleen om jullie te
benaderen voor de plannen waar jullie aan willen meewerken. Als jullie of jullie ouder(s)/verzorger(s) niet
willen dat wij jullie gegevens hiervoor gebruiken, kun je dat melden bij Mieke.
4. Als jullie in een werkgroepje bijeen willen komen, kan dat in het gemeentehuis. Jongerenwerkster Ingrid gaat
jullie helpen en zij neemt voor een ruimte in het gemeentehuis contact op met Mieke.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
10. Sluiting
Om 20.15 sluit Annemijn de vergadering.
Zoals één van de kinderen zei: het was heel leuk dat we over heel veel verschillende onderwerpen gesproken
hebben. En dat de kinderen heel veel verschillende ideeën hadden.
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