Jongerenraad Rozendaal verslag 9-10-2018
Aanwezig:
Jet van Doesburg, Kinderburgemeester- voorzitter; Nikki ten Napel, Friso Lakens, Remco van den Akker, Michiel
van den Akker en Pieter van den Akker; Henk Jacobsen, hoofd Openbare Werken en Anton Logemann, wethouder
(o.a. Jeugd); Mieke Jansma, beleidsmedewerker gem. Rozendaal; Ottelien Groenenberg Jongerenwerker-notulist.
(bij het maken verslag is voor de helderheid de volgorde van de punten op de agenda aangehouden.)
1. Opening en kennismaking
Er wordt een namen-rondje gedaan, zodat iedereen weet wie, wie is.
2. Mededelingen van Jet:
*Jet verteld over de dag van de kinderburgemeester, die afgelopen zaterdag, 6 oktober in Diemen geweest is.
Zij is daar samen met Anton Logemann en Mieke Jansma naartoe geweest. Jet vertelt heel enthousiast over deze
dag, het was voor haar de moeite van het vroege opstaan zeker wel waard. Het doel van deze dag is dat je van
elkaar leert, er waren deze zaterdag 25 kinderburgemeesters uit het hele land aanwezig. Elk jaar wordt deze dag
georganiseerd, elk jaar met een ander thema. Dit jaar was er b.v. ook een workshop vloggen.
*Jet haalt aan dat er tijdens de vorige Jongerenraadbijeenkomsten een paar ideeën genoemd zijn om met elkaar
te gaan organiseren, zoals een activiteit voor jongeren zelf en een activiteit door jongeren voor ouderen. Er wordt
even gesproken over de stand van zaken nu.
Jet zal overleggen met Peter de Bruijn, het hoofd van de school, hoe het presentje, dat gemaakt wordt door
jongeren uit de groepen 7 en 8, het beste aangeboden kan worden aan de ouderen in Rozendaal. Het idee is dat
iedereen wel een oudere in zijn of haar straat kent, zo zullen aardig wat ouderen bereikt kunnen worden. Om te
voorkómen dat twee maal naar hetzelfde adres wordt gegaan kunnen er b.v. stickertjes op deurposten geplakt
worden.
Afspraak: Wordt vervolgd.
3. Mededelingen van de gemeente Rozendaal:
*Anton Logemann en Mieke Jansma vertellen over de toekomst van de rol van de Kinderburgemeester. Door de
ervaring die nu opgedaan is met Jet als eerste kinderburgemeester van Rozendaal, weten we dat het verstandig is
om een nieuwe KB in groep 7 of 8 te gaan zoeken. Dit omdat blijkt dat kinderen als ze eenmaal naar de middelbare
school gaan, het toch vaak een stuk drukker krijgen.
Jet heeft aangegeven te willen stoppen per 1-3-2018 omdat ook zij het drukker krijgt met school nu. Zij heeft het
tot nu toe al heel leuk gevonden KB te zijn, zo heeft ze b.v. vier keer een toespraak mogen houden in Rozendaal.
Voor de zomervakantie kan dus een start gemaakt gaan worden met de werving in de groepen 6 en 7, zodat de
nieuwe kinderburgemeester na de schoolvakantie kan beginnen. Deze wordt dan voor de duur van een schooljaar
aangesteld.
4. Het Speelveldje
Henk Jacobsen vertelt over de stand van zaken rondom het speelveldje op het dak van de nieuwe gymzaal. Het is
een wat lastig technisch verhaal als het gaat om het hek dat om het speelveld op het dak heen zal moeten komen.
Er moeten namelijk palen in de grond, dus in het dak, vastgezet kunnen worden en dat is natuurlijk wat
ingewikkelder op een dak te doen dan in de grond waar je makkelijk diepe gaten kunt boren om iets goed vast te
zetten. Dit wordt op dit moment nog onderzocht door de firma die de materialen levert. Er komen in ieder geval
mogelijkheden om te voetballen en te hockeyen. Op het schoolplein komt een basketbalbasket, omdat de
ondergrond op het dak niet geschikt is om te basketballen. Ook wordt er om geluidsoverlast voor de buurt te
voorkomen een bord geplaatst waarop staat dat het veld b.v. maar tot 20.30 uur gebruikt mag worden.
Henk vraagt of er nog wel genoeg interesse is om het zo aan te gaan leggen. Het gaat hier natuurlijk om veel geld,
het zou jammer zijn als er dan in de toekomst geen gebruikt van gemaakt zou gaan worden. De jongeren die er zijn
zeggen zeker wel interesse te hebben.
Er wordt voorgesteld dat er materialen zoals b.v. een kist met hockeysticks geplaatst worden bij het speelveld,
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zodat alle kinderen van Rozendaal zouden kunnen hockeyen als ze dat willen, ook al hebben ze zelf geen
hockeystick.
Afspraak: de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.
5. De Kinder “in de Roos”
Er is al een paar keer gesproken over de aparte versie van de Roos voor kinderen. Hoe moet dat eruit gaan zien?
Jet heeft via de app een oproep gedaan om stukken in te sturen zodat die geplaatst zouden kunnen worden in de
Roos, helaas leverde dit geen artikelen op. Ze heeft ook een artikel in “In de Roos” geschreven.
Wat is er nog meer mogelijk? Er worden ideeën naar voren gebracht over mogelijke vorm, bijvoorbeeld een Pdf
bestand meesturen in de jongerenapp. Of een aparte, digitale versie van de “Roos” of filmpjes. Sommige jongeren
gebruiken instagram of FB, is dat een idee om die media te gebruiken? Het idee om per artikeltje de mogelijkheid
te bieden om meer te lezen, ontmoette veel enthousiasme.
Een ander idee is, om de veertien jongeren die nu de groepsapp vormen, met elkaar te laten kennismaken.
Hier komen we nog een keer op terug.
Afspraak: besloten wordt dat er een overleg zal zijn van de mensen die in de redactie van de –kinder-Roos willen
zitten. Dit wordt gepland op maandagavond 12 november om 19.00 uur bij Jet thuis.
Hiervoor wordt ook nog een oproep in de jongerenapp gedaan, iedereen die hieraan mee wil doen, is van harte
welkom.
6. Sluiting
Tot slot maken we nog de volgende
Afspraken
- per mail wordt een kort verslag van deze avond gestuurd.
- in de app volgt meer nieuws zodra dat er is,
Iedereen wordt bedankt voor de komst en zijn of haar inbreng.
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