Jongerenraad Rozendaal Verslag
15 mei 2019 van 19.00 – 19.45 uur, met inloop vanaf 18.45 uur in het gemeentehuis van Rozendaal
Wie hebben we aan tafel?
Er zijn twintig jongens en meisjes aanwezig: Jet (de kinderburgemeester), Bo, Febe, Roos, Eloïse,
Julia, Isa, Eveline, Cariena, Susana, Sarah, Kike, Olivier, Willem, Annemijn, Pieter, Michiel, Bas,
Anneloes en Evy. Een mooie opkomst! Daarnaast zitten aan tafel: burgemeester Ester Weststeijn,
wethouder Jeugd Anton Logemann (voorzitter), jongerenwerkster Ingrid Jansen en ambtenaar
Jongerenraad Mieke Jansma (verslag). Er zaten drie moeders en een vader op de publieke tribune.
1. Opening en welkom
De wethouder Jeugd, Anton, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alle aanwezigen stellen
zich voor en zeggen hoe oud ze zijn en op welke school ze zitten. Of dat ze niet meer op school
zitten!
2. Mededelingen
Kinderredactie. Kinderburgemeester Jet vormt samen met drie anderen de kinderredactie. Ze
hebben een instagramaccount, waar ze regelmatig berichten op plaatsen. Daarnaast hebben ze ook
allerlei plannen, zoals een feest voor kinderen en een picknick.
Feest voor kinderen
Het gaat om een feest voor alle kinderen in Rozendaal van 10 tot 15 jaar oud, in de herfstperiode. De
redactie wil dit feest samen met andere kinderen organiseren.
Wie wil mee-organiseren?
De kinderen die mee willen organiseren, zetten hun naam op een lijst. Deze gaat naar Ingrid, de
Jongerenwerkster die de organisatie ondersteunt. Zij zet iedereen in de Jongeren WhatsApp groep.
Zij beheert deze groep.
Vraag van de burgemeester: waarom vinden jullie een feest belangrijk?
Antwoord: we willen iets doen alleen voor jongeren, om elkaar te leren kennen. Vorig jaar was er een
Gala alleen voor de ouders, wij willen ook graag zoiets, maar nu alleen voor de jongeren.
Picknick voor kinderen
Op 27 juni organiseert de redactie een picknick voor kinderen in de buurt van het Kasteel. Dan
kunnen we ook de nieuwe kinderburgemeester bekend maken en afscheid nemen van de oude.
Foto van de Jongerenraad
De burgemeester wil graag een foto van de groep maken om die in een twitterbericht te delen. Geen
van de kinderen maakt hier bezwaar tegen.
3. Nieuwe kinderburgemeester
Jet vertelt over haar ervaringen. Het was leuk om kinderburgemeester te zijn: je doet interessante
dingen. Bijvoorbeeld: samen met de burgemeester bloemen leggen bij de Dodenherdenking op 4
mei, speechen op Koningsdag en bij de opening van de Rozendaalse Buitendag. Je leert er veel van
en het was ook leuk.
Waaraan moet een kinderburgemeester voldoen?
Eerst vertelt de burgemeester, wat ze van een kinderburgemeester verwacht.
- samen praten over wat kinderen belangrijk vinden: wat vind je belangrijk of leuk, en wat niet?
- samen dingen doen, waarbij we in overleg bepalen wat de kinderburgemeester doet.
- we zoeken een kinderburgemeester die in groep 7 of 8 zit, en een schooljaar aanblijft, dus vanaf
midden augustus. En natuurlijk woont de Rozendaalse kinderburgemeester in Rozendaal.
De jongeren uit de jongerenraad, aangevuld door enkele volwassenen, vinden het volgende:
- je moet ideeën hebben, ook ideeën over dingen die voor kinderen belangrijk zijn
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- je moet het leuk vinden om in de belangstelling te staan
- je moet het leuk vinden om na te denken over wat kinderen belangrijk vinden
- je moet er tijd voor hebben. Jet vertelde bijvoorbeeld, dat ze haar speeches altijd goed voorbereidt.
- tip: neem als nieuwe kinderburgemeester plaats in de Kinderredactie, dan blijf je goed op de
hoogte.
Wie wil er kinderburgemeester worden?
Er gaan drie handen de lucht in!
Hoe kun je een nieuwe kinderburgemeester vinden?
Hierop komen de volgende reacties:
- Dat doen we nu al: we vragen ernaar in de Jongerenraad
- Jet heeft een briefje gemaakt voor de Rozendaalse leerlingen in groep 6 en 7 van de Dorpsschool.
Misschien kunnen we, in overleg met de school, nog een keer wat komen vertellen.
- Kinderen kunnen een sollicitatiebrief schrijven of bijvoorbeeld een filmpje maken. Hierin vertellen
ze iets over zichzelf en over hun plannen.
- Met de kinderen die interesse hebben, voeren we een sollicitatiegesprek. Er komt een
sollicitatiecommissie met de burgemeester, de kinderburgemeester en nog twee kinderen.
Ambtenaar Mieke ondersteunt ze.
Wie wil deelnemen aan de sollicitatiecommissie?
Alleen kinderen die geen kinderburgemeester willen worden, kunnen hierin plaatsnemen. Een aantal
kinderen meldt zich aan. Hieruit maakt de gemeente een keuze.
4. Speelplaatsje bij de school
Drie jaar geleden heeft een groep jongeren tijdens een bijeenkomst heel veel ideeën naar voren
gebracht. Eén van de plannen was een speelplaatsje met sporttoestellen. Na een zoektocht in de
gemeente naar een geschikte plek, kwam het dak van de nieuwe gymzaal als beste keus naar voren.
Wethouder Anton legt uit dat de gemeente dit voorstel steunt, maar dat het nog wel even kan duren
voordat het speelveldje, ook wel “Panna Court” genoemd, er is. Dit komt omdat het nu niet mogelijk
is om er na schooltijd te spelen. Het bestemmingsplan laat dat niet toe. De gemeenteraad heeft al
geld beschikbaar gesteld voor het speelveldje, maar we moeten dus nog even geduld hebben. Het
geld van de sponsorloop is van de school en bestemd voor toestellen op het schoolplein.
5. WVTTK (wat verder ter tafel komt)
Picknick voor kinderen en installatie nieuwe kinderburgemeester
De burgemeester vertelt, dat er donderdag 27 juni een picknick is van 16.00-17.30 op een mooi
plekje in de buurt van het Kasteel. We nemen dan afscheid van Jet als kinderburgemeester.
Voor die datum moet er dus een nieuwe kinderburgemeester zijn. Op 2 juli wordt de nieuwe
kinderburgemeester in de gemeenteraad geïnstalleerd.
Activiteit voor jongeren en ouderen
Jongerenwerkster Ingrid brengt een idee van kinderburgemeester en de Kinderredactie, om als
jongeren iets te doen samen met ouderen, onder de aandacht. Een idee uit de Jongerenraad: je kunt
bijvoorbeeld oudere mensen helpen met karweitjes in en om het huis.
Afspraak 1: de jongerenwerkster brengt dit ter sprake in de Jongeren WatsAppgroep.
Afspraak 2: ze voegt de kinderen die een mobiel nummer achterlaten toe aan de Jongeren WhatsApp
groep. Als ze dat toch niet willen, kunnen ze zichzelf verwijderen.
6. Sluiting
Om 19.45 uur sluit wethouder Anton de vergadering. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun komst en
voor hun goede bijdrage.
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