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Jullie kinderwethouders!
Jop, Charlotte, Jialina, Day en Marijse; dat zijn jullie kinderwethouders. En net als de dagelijkse 
wethouders van de gemeente hebben ze hun eigen onderwerpen (de portefeuille). Ze mogen 
een paar keer per jaar op pad met de wethouder waarmee ze de portefeuille delen. En ze hebben 
een belangrijke taak voor de kinderraad. Zij maken namelijk de voorstellen waarover de kinder- 
raad moet beslissen.

Kinderraad kiest 
onderwerpen
Woensdagmiddag 22 januari kwam de kinderraad voor het eerst samen. De eerste 
vergadering stond in het teken van kennismaken en onderwerpen bepalen. De kinder-
raad heeft dit jaar namelijk een budget van € 10.000 en moet zelf beslissen waar ze dat 
aan gaan besteden. 

Net als in de gewone gemeenteraad is een vergadering een officieel moment. De vergadering 
werd geopend en gesloten met een hamerslag van kinderburgemeester Elmehdi. En de leden 
moesten zich houden aan de vergaderafspraken. Dat bleek wel even wennen. Want als de  
burgemeesters vragen, of alle ideeën genoemd zijn en uit de ideeën willen gaan kiezen, kun je 
daarna dus niet daarop terugkomen met nog meer ideeën. 

Zoveel onderwerpen die de kinderraad belangrijk vindt. Van rookvrije schoolpleinen tot prul-
lenbakken waarin je afval kunt scheiden. Van meer dodehoekspiegels tot beter zorgen voor 
de natuur. En natuurlijk spelen. Vooral speeltuinen voor oudere kinderen worden erg gemist. 
Onder voorzitterschap van twee burgemeesters zijn uiteindelijk drie onderwerpen gekozen:  

verkeersveiligheid, spelen en natuur.
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Kinderwethouder Jop Gordijn
en wethouder Kees van Velzen

• Verkeer
• Vervoer
• Water

Kinderwethouder  

Charlotte Winkelaar
en wethouder Gerard van As

• Wonen
• Bouwen
• Economische Zaken

Kinderwethouder  

Jialina Mercado Reyes
en wethouder Han de Jager

• Jeugd en gezondheid
• Zorg
• Voortgezet onderwijs

Kinderwethouder Day van der Pijl
en wethouder Gert-Jan Schotanus

• Sport
• Primair onderwijs
• Communicatie

Kinderwethouder Marijse Vogel
en wethouder Leo Maat

• Duurzaamheid
• Afval
• Dieren



…tijdens de vergadering…
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Niet op de lijn staan! 
Om kennis te maken moeten de kinderraadsleden onder leiding van Wethouder Schotanus 
een lijnenspel doen. Het idee is simpel. Je stelt een vraag waar twee antwoorden op mogelijk 
zijn. Bij het ene antwoord sta je links en bij de andere rechts. Antwoord geven was soms best 
lastig. Bij sommige vragen wil je helemaal niet kiezen, dan sta je liever op de lijn. Maar net als 
in de echte politiek moest er toch gekozen worden. Ook al weet je dat er geen goed of fout 
is… kiezen blijft moeilijk.

Voor de volgende kinderraad moeten 
de kinderwethouders een plan maken 
over drie onderwerpen: verkeers-
veiligheid, spelen en natuur. Heb 
jij of je klas ideeën hoe dat beter kan 
in onze gemeente? Stuur de kinder- 
wethouders dan een mail via 
kinderraad@alphenaandenrijn.nl.  

Wij horen graag 
jullie mening

Burgemeester 
Spies: 

”Dat klopt, de kinderraad 
is aan het woord, maar 

fijn dat je je groepje 
enthousiasmeert om zich 

uit te spreken.”

Burgemeester 
Spies: 

“Ja, het gebeurt wel eens  
dat je als burgemeester  

midden in de nacht wordt 
wakker gebeld. Dat is  

natuurlijk niet fijn maar het 
hoort er wel bij. Gelukkig  

is het niet vaak hoor.”

50%
Pizza

50%
Pannenkoeken

95%
Buitenspelen

5%
Gamen

50%
Ik weet wat ik  
later wil worden

50%
Ik weet niet wat ik 
later wil worden

20%
Praten met 
grote mensen

80%
Praten met  
leeftijdsgenootjes

60%
Wonend in  
Alphen ad Rijn

40%
Wonend in  
de kernen

60%

Mijn school  
vindt het cool  
dat ik in de  
kinderraad zit 40%

Mijn school vindt 
dat niet cool

Natuurlijk zijn de leden van de 
kinderraad niet de enige kinderen  
uit de gemeente die mee mogen 
praten. De kinderraad vraagt alle 
kinderen om met hun klas te  
spreken over de onderwerpen  
natuur, spelen en verkeers- 
veiligheid. Hoe kunnen jullie dit 
doen? Maak een ideeënbox voor  
in de klas. Hierin kunnen alle 
kinderen uit de klas op een  
briefje schrijven wat zij van deze 
onderwerpen vinden. Wat zijn 
de problemen en hoe kunnen 
we die oplossen? Bespreek deze 
ideeën in de klas met elkaar 
en de belangrijkste uitkomsten 
kunnen jullie mailen naar 
kinderraad@alphenaandenrijn.nl. 

Om jullie te helpen, kan er per 
school een bord bij de gemeente 
worden aangevraagd voor bij de 
ideeënbox. Stuur een mailtje als 
jij ook zo’n box in de klas wilt!

Tip van de  
kinderraad

Luisteren…
Tijdens de kinderraadsvergadering heeft de burgemeester samen met de kinderburgemeester  
het manifest van KinderrechtenNU ondertekend. Hiermee laat de gemeente zien dat zij de rechten 
van de kinderen heel erg belangrijk vindt. Wat betekent dat? Je eigen stem laten horen en 
een eigen mening kunnen geven. Wat heb je daarvoor nodig? Juist: volwassenen die luisteren 
met aandacht! Hoe kun jij voor een leuke, gezellige en vredige omgeving op school, op straat 
of op de sportvereniging zorgen? Praat hierover, thuis of met je klas. Heb je ideeën? Mail ze 
naar kinderraad@alphenaandenrijn.nl. 
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Tiktok is voor veel van de leden van 
de kinderraad de meest favoriete app. 
Wethouder Schotanus moest bekennen 
dat hij pas sinds twee weken weet wat 
tiktok is. Voor Burgemeester Spies was 
het helemaal nieuw. Wie weet krijgt 

ze binnenkort een snelcursus van 
Elmehdi?

Weer wat 
geleerd…

Kinderwethouder Jialina Mercado Reyes:
‘‘Het is heel spannend om aan iets nieuws 

te beginnen, maar het is ook wel heel erg 

leuk.’’

Wethouder  
Gert-Jan Schotanus: 

“Tja.. dat hoort er wel een 
beetje bij hè? In de politiek 

moet je keuzes maken.”

Kinderraadslid: 
”Maar, ik kan eigenlijk  
helemaal niet kiezen  
tussen buitenspelen  

of gamen!”

Kinderraadslid: 
”Burgemeester, als u ook 

de baas bent over de politie 
moet u dan wel eens 
’s nachts op pad?”

Kinderwethouder 
Charlotte: 

”Burgemeester, mijn 
groepje had nog meer 

ideeën, maar als  
wethouder mag ik nu  
niet zeggen welke.”






