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De gemeente heeft als thema voor de

Kindergemeenteraad gekozen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voor uitvoering van het winnende plan stelt de gemeente

€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beschikbaar.
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Kies voor kids

Met dit boekje gaan jullie je voorbereiden op de

Kindergemeenteraad. In dit boekje staat hoe de gemeente

werkt en hoe kinderen kunnen helpen de gemeente nog beter

en leuker te maken. Aan het einde van de lessen bedenken

jullie een plan voor kinderen in de gemeente.

Op weg naar de
kindergemeenteraad
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Kindergemeenteraad

Acht kinderen uit de klas mogen naar de Kindergemeenteraad.

Zij gaan met het plan dat jullie samen hebben bedacht naar

het gemeentehuis. Ook andere scholen uit de gemeente

hebben een plan bedacht. Tijdens de Kindergemeenteraad

vergaderen de uitgekozen kinderen van alle scholen samen

met de burgemeester over alle plannen. Wie heeft het beste

plan bedacht? De Kindergemeenteraad neemt de beslissing.

Het winnende plan wordt écht uitgevoerd door de gemeente.

Veel succes!

5
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ANNA EN FAROuK
Om drie uur kan Anna eindelijk van school naar huis. De juf wenst iedereen een
prettig weekend. Anna kan bijna niet wachten tot vanavond, want dan komt
Farouk logeren. Hij woont een eind bij Anna vandaan. Farouk woonde eerst naast
Anna, maar hij is verhuisd. Farouk vindt het altijd fijn om weer in zijn oude buurt
te zijn. Hij woont nu in een heel ander huis, in een heel andere straat, in een heel
andere plaats. Anna heeft vanavond een verrassingsfeestje georganiseerd voor
Farouk. Er komen een paar vrienden en vriendinnen van Anna en Farouk op
bezoek. Morgen is het zaterdag en dan wil Anna met Farouk in de buurt gaan
spelen.

Het is zaterdagochtend en Anna en Farouk zitten al aan het ontbijt. De zon schijnt
en ze willen naar buiten. In de straat is een mooie speelplaats waar altijd veel

kinderen spelen. De speelplaats is in de buurt waar de kinderen wonen, dus je
hoeft niet ver te lopen om er te komen. Je kunt er voetballen, basketballen,
schommelen, er is een klimrek en een skatebaan. Er is zelfs een soort
fonteintje waar kinderen met water kunnen spelen als het mooi weer is.
Voor vaders en moeders met kleine kinderen zijn er bankjes om op te
zitten. Farouk heeft hier vaak aan gedacht in zijn nieuwe huis, hij mist een
speelplaats waar je kunt sporten en spelen of gewoon je vrienden en
vriendinnen kunt ontmoeten. Een speelplaats waar je geen last hebt van
verkeer.

Als het avond is, zitten ze moe van het spelen op de bank. Anna zegt: “De
volgende keer kom ik bij jou logeren”. “Dat lijkt mij niet zo’n goed idee”, zegt

Farouk. “Wij hebben niet zo’n mooie speelplaats. Er is een lange
straat waar veel verkeer is. Er is een stoep om op te spelen. Je kunt
er niet eens met een bal spelen, want die rolt zo de straat op. Er is
wel een klein grasveldje, maar daar laten de mensen hun honden
uit. Een heel stuk verder is een speelplaats bij een school. Om daar
te komen moet je eerst een drukke weg over”. Anna vraagt: “Hoe
kan dat nou dat er hier zoveel speelruimte is en dat er bij jou in de
buurt zo weinig speelruimte is?” De moeder van Anna legt uit dat
dat aan de gemeente ligt. In het gemeentehuis beslissen ze hoeveel
speelruimte er komt in een buurt. In sommige gemeenten, zoals de
gemeente waar Farouk nu woont, vinden ze speelruimte niet zo
belangrijk.

Farouk zegt: “Maar wij vinden het wel belangrijk, voor kinderen is het
heel belangrijk. Waar moet je dan spelen met je vriendinnen en vrienden?” Met
z’n allen besluiten ze om eens op te schrijven waarom ze bij Farouk niet goed
kunnen spelen en bij Anna wel.

Les 1  Deel 2

Speelruimte
Les 1  Deel 1
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schrijf op waarom je bij Farouk niet goed kunt spelen en bij Anna wel

Je ziet hier vier foto’s van speelplekken. Welke van deze speelplekken
vind jij het leukst?

7
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schrijf op wat jij belangrijk vindt als je speelruimte kiest of gaat maken.
Waar zou jij op letten?

sPEELVOORWAARDEN
Je hebt nu opgeschreven wat je belangrijk vindt bij een speelruimte. Dat kun je
ook ‘speelvoorwaarden’ noemen. Hiernaast hebben we al vier speelvoorwaarden
opgeschreven. Vul daar twee plaatsen in waar je vaak speelt en schrijf bij elke
vraag of ze voldoen aan deze vier ‘speelvoorwaarden’.

Leg ook uit waarom die plaatsen aan de speelvoorwaarden voldoen, of waarom ze
er niet aan voldoen.
Dus bijvoorbeeld bij de vraag ‘Is het veilig?’: als er water is en het is erg diep,
dan schrijf je er bij dat het onveilig is voor kinderen die niet kunnen zwemmen.
Je kunt ook denken aan verlichting of hekken.
Bij de vraag ‘Kun je er makkelijk komen?’ kun je denken aan stoplichten of
oversteekplaatsen.
Bij de vraag ‘Is het voor iedereen?’ kun je opschrijven of er voor kinderen van
verschillende leeftijden wat te doen is.
Bij de vraag ‘Kom je er graag?’ gaat het erom of het er gezellig is en schoon.

8
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Vul twee plaatsen in waar je vaak speelt en schrijf bij elke vraag of
ze voldoen aan deze vier ‘speelvoorwaarden’.
Plaats 1

Is het veilig? Waarom?

Kun je er makkelijk komen? Waarom?

Is het voor iedereen? Waarom?

Kom je er graag? Waarom?

Plaats 2

Is het veilig? Waarom?

Kun je er makkelijk komen? Waarom?

Is het voor iedereen? Waarom?

Kom je er graag? Waarom?

Als je het leuk vindt, mag je de plaats waar je vaak speelt ook tekenen.

9
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ONDERzOEK JE EIGEN BuuRT
Een manier om je eigen buurt te onderzoeken is het houden van een interview.
Je gaat dan één persoon uit de buurt een aantal vragen stellen over zijn of haar
mening. Zo kunnen jullie erachter komen wat verschillende mensen vinden van
de speelruimte in jouw buurt. Misschien hebben de buurtbewoners goede ideeën
voor speelplaatsen. Soms moet je rekening houden met de mening van
buurtbewoners.
Hier staat beschreven hoe je een interview kunt houden met mensen die bij jou in
de buurt wonen.

• Begin het gesprek door te vertellen hoe je heet.
• Vertel waarom je een interview wilt doen.

Omdat je op school bezig bent met een project, het gaat over speelruimte in
de buurt en je wilt de mening weten van andere mensen die ook in de buurt
wonen.

• Vertel dat het ongeveer tien minuten duurt.
• Vraag of de persoon die je wilt interviewen mee wil doen.

BuuRTONDERzOEK sPEELRuIMTE
Jouw naam:

Wie heb je geïnterviewd?

Bestaande speelruimte
1. Vindt u dat er voldoende speelruimte is in de buurt? Waarom?

2. Hoe vindt u deze speelruimte in het algemeen (goed/niet goed)? Waarom?

3. Vindt u de speelruimte veilig? Waarom?

4. Vindt u dat je er makkelijk kunt komen? Waarom?

10

Les 1 Deel 3

Speelruimte
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5. Vindt u dat het leuk is voor iedereen (jongens, meisjes, jonge en oudere
kinderen)? Waarom?

6. Zijn er speelruimtes waar u last van heeft? Zo ja, waar?

Nieuwe speelruimte
7. Hoe ziet volgens u een speelruimte eruit voor meisjes van 11 en 12 jaar?

8. Hoe ziet volgens u een speelruimte eruit voor jongens van 11 en 12 jaar?

9. Waar zouden volgens u nieuwe speelplekken kunnen komen?

10. Bedenk zelf de laatste vraag:

Bedank de persoon die je hebt geïnterviewd.

Denk zelf ook nog eens na over wat je zelf graag voor speelgelegenheid
zou willen. schrijf je ideeën hier op:

11
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ANNA EN FAROuK IN DE POLITIEK
Anna en Farouk hebben een lijstje gemaakt. Ze weten nu waarom het bij Farouk
in de buurt niet zo leuk is om te spelen en ze weten waarom het bij Anna wel leuk
is om te spelen. Anna zegt: “Laten we dan nu het lijstje opsturen naar de
burgemeester van de gemeente waar Farouk woont. Hij kan er voor zorgen dat er
een goede speelplek voor kinderen komt”. De moeder van Anna vindt het een
goed idee dat Anna en Farouk de buurt waar Farouk woont willen veranderen.
“Maar”, zegt ze, “de burgemeester mag niet alleen beslissen of er speelruimte komt
voor kinderen. Als je wilt dat de gemeente iets voor je doet, dan moet je het anders
aanpakken. Het heeft te maken met politiek. Ik zal jullie wat vertellen over politiek
en daarna weten jullie precies hoe je er voor kunt zorgen dat de burgemeester en
de andere mensen in het gemeentehuis naar jullie plannen luisteren”.

WAT DOET DE GEMEENTE?
Naast de gemeente waarin je zelf woont zijn er nog honderden andere gemeenten
in Nederland. De plaats waar je woont hoort bij een gemeente. Meestal bestaat
de gemeente uit een aantal dorpen of plaatsen.

Wat is jouw woonplaats?

Bij welke gemeente hoort jouw woonplaats?

Horen er nog meer woonplaatsen bij deze gemeente? Welke? 

In elke gemeente is een gemeentehuis. Op het gemeentehuis schrijf je je in als
inwoner in het bevolkingsregister, je kunt er je paspoort afhalen en je rijbewijs.

Waar staat het gemeentehuis van jouw gemeente?

Welke zaken regel je op het gemeentehuis? Noem drie zaken.

1

2

3

Les 2  Deel 1
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Er zijn mensen die plannen maken voor de gemeente waarin je woont. Zij maken
plannen voor onderwijs, woningbouw, verkeer, werkgelegenheid, sociale zaken,
milieu, cultuur, sport, recreatie en veiligheid.

Welke dingen horen bij de taken van de gemeente en welke niet?
schrijf in het goede rijtje.
disco’s organiseren roken verbieden 
bekeuringen geven speelgoed maken
zwembad beheren kleding verkopen
grasperken bijhouden auto’s verhuren
hond uitlaten tuin verzorgen
kinderen naar school brengen dierenasiel bekostigen
vuilnis ophalen boodschappen doen
straten maken huwelijken sluiten

taak van de gemeente geen taak van de gemeente

13
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DE BEsTuuRDERs VAN DE GEMEENTE
De directeur van jouw school is een soort bestuurder. Hij of zij heeft de leiding op
school. Maar de directeur op school beslist niet alleen, hij of zij luistert naar de
juffen en meesters en ze beslissen samen. Ze bepalen samen hoe ze lesgeven,
welke boeken er op school moeten zijn en nog veel meer zaken. De directeur let
er op dat iedereen zijn werk goed doet.

Net als een school moet ook een gemeente bestuurd worden. De gemeente wordt
bestuurd door de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad. 

Iedere gemeente heeft een burgemeester. De burgemeester is meestal bekend bij
veel mensen. Maar hij is niet de baas. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de
beslissingen. Toch is de burgemeester heel belangrijk. Hij leidt de vergaderingen
van de gemeenteraad. En hij moet zorgen voor veiligheid in de gemeente. De
burgemeester wordt niet gekozen door de inwoners van de gemeente maar
benoemd door de koning.

De gemeenteraad is de baas in de gemeente. De mensen in de gemeenteraad
heten raadsleden. Zij bepalen wat er in de gemeente gebeurt en ze controleren de
burgemeester en de wethouders. Raadsleden moeten ook goed luisteren naar
de inwoners van de gemeente. Want raadsleden zijn volksvertegenwoordigers.
Iedere vier jaar mogen de inwoners stemmen wie er in de gemeenteraad mogen. 

De wethouders zorgen dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd.
Zij zorgen dat alles goed is geregeld in de gemeente. Vaak bedenken wethouders

ook nieuwe plannen voor de gemeente. De gemeenteraad stemt
over deze plannen. Wethouders werken veel samen met

de burgemeester. Samen vormen zij het college van
burgemeester en wethouders. De wethouders worden
gekozen door de gemeenteraad. 

Niet iedere gemeente heeft evenveel wethouders. Een kleine
gemeente heeft twee wethouders, een grote heeft er negen.
Iedere wethouder heeft zijn eigen takenpakket. Bijvoorbeeld
onderwijs of milieu. 

Les 2  Deel 1

Politiek

14

153149-2 ProDemos Kies voor Kids 2015.qxp_werkboek  03-12-15  11:50  Pagina 14



Ambtenaren helpen de bestuurders van de gemeente. De burgemeester, de
wethouders en de raadsleden kunnen namelijk niet alles alleen doen.
Iedereen die werkt bij de gemeente is een ambtenaar. Sommige ambtenaren
werken buiten, zoals bij de plantsoenendienst, de gemeentereiniging enzovoort.
Andere ambtenaren werken binnen, zoals op het gemeentehuis en in andere
gebouwen van de gemeente, bijvoorbeeld de Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD). De wethouders controleren het werk van de ambtenaren en zij vertellen
dit aan de gemeenteraad.

zet de juiste taken bij de juiste personen
Vul de juiste letters in onder de juiste wethouder of burgemeester.
A. heeft toezicht op woningbouw
B. zorgt voor het aanleggen van wegen en parkeerplaatsen
C. heeft toezicht op het werk van schoolartsen
D. is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
E. zorgt voor alles wat met geld in de gemeente te maken heeft
F. opent tentoonstellingen
G. zorgt voor bijstand (hulp aan inwoners die niet zoveel geld hebben)

burgemeester wethouder wethouder wethouder
algemene zaken, van cultuur, sport, van financiën, van sociale zaken
openbare orde, recreatie, onderwijs, verkeer, wonen en 
inspraak welzijn ruimtelijke ordening

15
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VIER MANIEREN OM TE LATEN WETEN WAT JE WILT
Anna en Farouk hebben plannen gemaakt. Ze vragen zich nu af waar ze nu
naartoe kunnen met hun plannen.
Anna wil graag contact opnemen met de gemeente. Ze heeft hierbij wel hulp
nodig. Kunnen jullie voor haar een antwoord geven op deze vraag?

Bij welke personen van de gemeente zouden Anna en Farouk
terechtkunnen met hun plannen?

“Actievoeren is de tweede manier om te laten weten wat je wilt. Je kunt dan
proberen de plannen te veranderen”, zegt Farouk. Greenpeace is een actiegroep
en voert bijvoorbeeld actie tegen de walvisvangst. Actiegroepen houden
handtekeningenacties en doen van alles om aandacht te krijgen voor hun actie.
Hiermee hopen ze dat bestuurders hun plannen veranderen.

stel: je wilt actievoeren, omdat je vindt dat er een speelplaats moet
komen. Wat zou je kunnen doen? Noem zoveel mogelijk manieren.

16
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De moeder van Anna weet nog een derde manier om de gemeente op de hoogte te
brengen van wat jij wil. Eén keer in de vier jaar mag je meedoen aan
verkiezingen. Je mag dan kiezen wie er in de gemeenteraad komt. Maar om te
mogen kiezen moet je minstens 18 jaar zijn.

Er is nog een vierde manier om te laten weten wat je wil, namelijk lid worden van
een politieke partij. Je kiest een partij die wil wat jij ook wilt en waarvan jij vindt
dat die de beste ideeën en plannen heeft.

Hieronder zie je een aantal afbeeldingen van politieke partijen en
actiegroepen (zoals Greenpeace). Welke zijn de politieke partijen?
zet daar een cirkel om.

17
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DEMOcRATIE IN NEDERLAND
In heel veel situaties neem je beslissingen. Thuis beslis je bijvoorbeeld welke
kleren je aantrekt. En op school mag je misschien meepraten over regels in de
klas.
De inwoners van Nederland beslissen mee over het land. Als er een beslissing
genomen moet worden, gelden de meeste stemmen. Daarom is Nederland een
democratie. De verkiezingen zijn een manier om als inwoner je mening te geven.
Er zijn ook landen waar inwoners niet mogen meebeslissen.

Hoe zou je het vinden als jij nergens jouw mening over mag geven?

Praat er ook eens over in de klas.

Als je in de klas samen iets moet besluiten, is het dan ook zo dat de
meeste stemmen gelden?

18

Les 3  Deel 1

Beslissingen nemen
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VERKIEzINGEN
Anna en Farouk weten nu dat ze naar een wethouder of een raadslid kunnen gaan
met hun plannen. Ze weten ook dat ze actie kunnen voeren en kunnen proberen
zoveel mogelijk mensen te laten meedoen met hun actie.

Eén keer per vier jaar zijn er verkiezingen in de gemeente. Als er verkiezingen
zijn, mag iedereen die 18 jaar of ouder is gaan kiezen wie de gemeente besturen.
Je mag gaan ‘stemmen’. Om te mogen stemmen moet je ingeschreven staan in het
bevolkingsregister van jouw gemeente. Ook buitenlanders mogen, als ze vijf jaar
in Nederland wonen, meedoen aan die verkiezingen. Als je gaat stemmen, kun je
kiezen uit een heleboel mensen die op een lijst staan. Stemmen doe je met een
rood potlood. Je moet een hokje rood kleuren voor de naam van de persoon waar
jij op stemt.

19
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POLITIEKE PARTIJEN
Die mensen waar je op kunt stemmen, hebben bepaalde ideeën en plannen over
bijvoorbeeld het onderwijs en het verkeer. Mensen met dezelfde plannen zitten in
één partij. Hoe groter de partij is, hoe meer mensen met dezelfde plannen en
ideeën. Er zijn veel verschillende partijen.
Je kunt maar één keer kiezen per vier jaar. Je stem geef je aan de partij waarvan
jij vindt dat die de beste ideeën heeft. Alle partijen willen graag jouw stem
hebben. Hoe meer stemmen, hoe groter ze worden.

schrijf op welke politieke partijen je kent. 

Les 3  Deel 2

Beslissingen nemen
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REKENING HOuDEN MET KIEzERs
Anna en Farouk weten de oplossing. Alle kinderen van het land zouden, als ze
18 jaar zijn, op een partij moeten stemmen die plannen heeft voor speelruimte
voor kinderen. Je begrijpt vast wel dat een partij niet alleen rekening kan houden
met kinderen, maar ook rekening moet houden met volwassenen en oudere
mensen. Ze proberen meestal om het alle mensen zoveel mogelijk naar de zin te
maken, want dan stemmen er ook veel mensen op hun partij.

Als je nu al zou mogen stemmen, voor welke partij zou je dan kiezen?
Waarom?

21
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HOE NEMEN MENsEN BEsLIssINGEN?
Bestuurders van de gemeente moeten vaak beslissingen nemen. Om een
beslissing te nemen, moet je altijd kiezen uit een aantal mogelijkheden. Er zijn
verschillende manieren om met elkaar een beslissing te nemen. Hier staan drie
manieren.

22
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1 LOTEN
Stel: jullie mogen beslissen naar welk televisieprogramma de klas gaat kijken.
We gaan een beslissing nemen door loten.

schrijf televisieprogramma nummer A, B en c apart op een blaadje.
Vouw de blaadjes op en laat iemand uit de klas er één pakken.
Dit programma hebben jullie gekozen.
A Avonturenprogramma (een serie of een film), bijvoorbeeld:
B Spelprogramma, bijvoorbeeld:
C Soap, bijvoorbeeld:

Wat vind je goed aan deze manier van een beslissing nemen?

Wat vind je niet goed aan deze manier?

23
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2 sTEMMEN
Een andere manier om een beslissing te nemen tussen de drie programma’s is
stemmen. Maak groepjes van 3 of 4 leerlingen. 

Maak je keuze door het hokje rood te kleuren bij het programma dat
jij zou willen zien.

A Avonturenprogramma

B Spelprogramma

C Soap

schrijf op waarom je voor dit programma gekozen hebt.

Iedereen in het groepje vertelt om de beurt voor welk programma hij
of zij gekozen heeft. Als iedereen aan de beurt is geweest, kun je van
mening veranderen of bij je besluit blijven.

Hoeveel stemmen heeft elk programma gekregen? Welk programma
heeft de meeste stemmen gekregen? Het programma met de meeste
stemmen is gekozen.

Wat vind je goed aan deze manier van een beslissing nemen?

Wat vind je niet goed aan deze manier?

24
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3 PRATEN
De laatste manier om een besluit te nemen is erover praten met elkaar. Probeer
tot een oplossing te komen waar iedereen het mee eens is.
Elk groepje mag een keuze maken uit de drie programma’s. Om met elkaar een
besluit te nemen zul je moeten praten. Leg jouw keuze aan de anderen uit.
Luister goed naar elkaar. Kunnen jullie met elkaar tot een besluit komen waar
iedereen tevreden over is?

schrijf eens op hoe jullie het besluit in jullie groepje genomen hebben.

Wat vind je goed aan deze manier van een beslissing nemen?

Wat vind je niet goed aan deze manier?

25
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KIEzEN VOOR EEN IDEE
De vorige les heb je gemerkt dat je door met elkaar te praten een beslissing kunt
nemen. Nu ga je in je groepje praten over een plan voor speelruimte in de buurt.
Iedereen vertelt zijn of haar idee. Maak samen een plan waar iedereen in jouw
groepje het mee eens is. Bepaal de plaats en bepaal ook hoe het er ongeveer uit
gaat zien. Vul daarna samen dit schema in.

Idee van ons groepje

Is het veilig?

Kun je er makkelijk komen?

Is het voor iedereen leuk?

26

Les 4 Deel 1

Vergaderen
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Jullie hebben nu bedacht hoe de speelruimte eruit gaat zien. Teken hier
een plattegrond van jullie speelruimte.

27
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FAROuK EN ANNA MOETEN REKENING HOuDEN MET …
Veel besluiten die de gemeenteraad neemt kosten geld. De gemeente krijgt op
twee manieren geld. De eerste manier is via de regering. De regering geeft meer
dan de helft van het geld dat een gemeente nodig heeft. Dit geld is voor
uitkeringen aan werklozen of voor het bouwen van woningen of wegen en voor
het betalen van loon aan de ambtenaren.

De tweede manier waarop de gemeente aan geld komt, is van de inwoners van de
gemeente. Ze betalen belastingen zoals hondenbelasting, parkeerbelasting,
enzovoort. Ze betalen ook voor hun paspoort. Met dit geld kan de gemeente ook
veel doen in de gemeente.

De gemeente moet kiezen, want ze heeft nooit geld genoeg om alle plannen uit te
voeren. Anna en Farouk willen dat de raadsleden hun plan belangrijk vinden en
dan besluiten om er geld aan te besteden. De gemeente heeft meestal geld te
weinig en daarom proberen Farouk en Anna rekening te houden met de kosten.

stel dat jullie € 25.000,– krijgen van de gemeente voor jullie plan.
Maak een lijstje met wat je nodig hebt, schrijf daarnaast de kosten op.
Tel alles op, dan weet je wat jullie plan kost. Als het plan toch meer kost
dan € 25.000,–, kun je misschien ook andere manieren vinden om het
plan uit te voeren.

Nodig Kosten

Totaal

28

Les 4 Deel 2

Vergaderen
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INRIcHTING
Lees het lijstje met prijzen voor de inrichting van een speelplaats.
Je kunt deze prijzen alleen gebruiken bij deze oefening. Als jullie een echt plan
gaan bedenken moet je bij bedrijven navragen hoeveel iets kost.

prijs in € eenheid
Planten van een boom in groen 250,– per stuk
Planten van een boom in verharding 1.100,– per stuk
Rooien van een boom 150,– per stuk
Planten van een struik (± 3 st./m2) 6,– per stuk
Rooien van heesters 3,– per m2

Onderhouden van bosplantsoen (hoge struiken + bomen) 0,31 per m2

Onderhouden van heesters (sierstruiken) 0,35 per m2

Aanleg van een grasveld 4,80 per m2

Onderhouden van een grasveld 1,81 per are
Graven van een sloot 100,– per m
Aanleggen van een vijver 20,– per m2

Plaatsen van beschoeiing 65,– per m
Aanleggen van een houten bruggetje (± 15 m lang) 30.000,– per stuk
Aanleg van een asfalt basketbalveld (14x26 m) 30.000,– per stuk
Plaatsen van een gaashek 0,80m hoog 25,– per m
Plaatsen van een gaashek 1,40m hoog 40,– per m
Plaatsen van een spijlenhek 0,80m hoog 100,– per m
Plaatsen van een spijlenhek 1,40m hoog 175,– per m
Aanleg van een voetpad (tegels, 2m breed) 107,– per m
Aanleg van een fietspad (asfalt, 3m breed) 230,– per m
Aanleg van een zebrapad over een weg van 5 m breed 50,– per stuk
Plaatsen van verkeerslichten (groot kruispunt) 25.000,– per stuk
Plaatsen van verkeerslichten (voetgangersoversteekplaats) 25.000,– per stuk
Plaatsen van verlichting met 1 armatuur 3.000,– per stuk
Plaatsen van verlichting met 2 armaturen 3.500,– per stuk

sPEELTOEsTELLEN
De prijzen van de speeltoestellen zijn inclusief plaatsing. Let op: je kunt niet
altijd kiezen voor de minimum prijs. Houd er rekening mee dat in je gemeente
soms regels gelden waardoor je duurdere speeltoestellen moet kopen.

minimum prijs maximum prijs 
in € per stuk in € per stuk

Veertoestel 1.000,– 1.300,–
Evenwichtsbalk 500,– 1.000,–
Wip 2.250,– 2.500,–
Rekstok/duikelrek 400,– 1.300,–
Klimrek 1.800,– 3.000,–
Schommel 1.400,– 2.500,–
Glijbaan 2.000,– 4.500,–
Speelhuisje 2.000,– 4.000,–
Zandbak 2.000,– 3.500,–
Klimnet 10.500,– 120.000,–
Fort 15.000,– 50.000,–
Voetbaldoelen (per paar) 600,– 4.000,–
Baskets (per paar) 3.500,– 6.000,–
Skatebaan 10.000,– 30.000,– 29

Dit zijn oefenprijslijsten, in het echt

kunnen de prijzen anders zijn. 
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KOsTEN BEsPAREN
Anna en Farouk vragen een aantal mensen in de buurt om hen te helpen om hun
speelruimte in te richten. Er zijn verschillende mensen die de struiken en het
gras willen onderhouden, dan hoeft de gemeente geen plantsoenendienst te laten
komen en te betalen. Er zijn ook mensen bij Farouk in de straat die een klimrek
kunnen maken van hout. Op deze manier besparen ze geld, want de gemeente
hoeft geen loon aan timmerlieden te betalen.

Bedenk eens een aantal manieren om rekening te houden met de
kosten. Wat zouden buurtbewoners bijvoorbeeld kunnen doen aan het
bouwen, inrichten of onderhouden van de speelruimte?

BELANGEN
De buurtbewoners in de buurt van Farouk werken mee aan de

speelruimte, want zij vinden het belangrijk dat er speelruimte komt. Er
kunnen ook mensen zijn die andere dingen belangrijker vinden.
Misschien zijn er wel buurtbewoners die een hondenuitlaatveld
willen in plaats van speelruimte. Soms vormen mensen met dezelfde

belangen een belangengroep. Er zijn belangengroepen van bijvoorbeeld
mensen met een auto of van bewoners. Als er mensen met een auto of

bewoners zijn die geen speelruimte willen, maar meer parkeerruimte of ruimte
voor woningen, dan zul je goede argumenten moeten bedenken voor jouw plan.

schrijf hier de argumenten die je voor jouw plan kunt bedenken op.

Les 4 Deel 2

Vergaderen

30
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VERANTWOORDELIJKHEDEN
De gemeente heeft verantwoordelijkheden. De gemeente moet zorgen voor een
goede woon- en leefomgeving van de inwoners van de dorpen en steden.
Speelruimte hoort ook bij jouw woon- en leefomgeving.

Bedenk wat de gemeente voor jouw speelruimte kan doen en schrijf dat
eens op.

Wat kan de gemeente doen?

Wat doen we zelf?

31
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HOE VERGADER JE?
Jullie gaan als klas nu zelf een echte raadsvergadering naspelen. De
burgemeester stelt een raadsagenda op. Op een raadsagenda staan
allerlei punten waarover beslissingen moeten worden genomen. Eén punt op
de raadsagenda gaat over speelruimte. Ook zullen de wethouder van
speelruimtebeleid en de wethouder van financiën aanwezig zijn.

De burgemeester is de voorzitter. Hij of zij leidt de vergadering. Bij een agenda -
punt vraagt de burgemeester wie het woord wil in de eerste termijn. De eerste
termijn betekent de eerste ronde. Iedereen mag komen kijken naar de
vergadering, het is openbaar. Het publiek moet wel stil zijn op de tribune,
anders waarschuwt de voorzitter door hard met de hamer op de tafel te slaan.
In de eerste termijn krijgen alle fracties een spreektijd van drie minuten. Een
fractie bestaat uit de mensen die voor een bepaalde partij in de gemeenteraad
zitten. Elke fractieleider vertelt wat hij of zij wil en de fractieleden kunnen
vragen stellen aan een wethouder. De wethouder beantwoordt alle vragen.

De burgemeester vraagt dan of er behoefte is aan een tweede termijn. In de
tweede termijn kunnen de raadsleden nog meer vragen stellen. Ze kunnen in
discussie gaan met elkaar en met de wethouder. Dit duurt meestal tien minuten.
In de tweede ronde beantwoordt de wethouder weer alle vragen.

De burgemeester kan ook iemand van de publieke tribune het woord
geven. Die mag dan drie minuten spreken. De wethouder kan nu voor
de laatste maal reageren, daarna wordt er gestemd over de plannen.
Een plan gaat door als het de meerderheid van de stemmen krijgt.

Dat betekent dat meer dan de helft van de raadsleden voor het plan is. De
meerderheid is dus ten minste de helft plus één. Als er een meerderheid

is, moet de wethouder zich aan de uitspraak van de gemeenteraad
houden en het plan uitvoeren. 

WIE zIT WAAR?
In de raadszaal heeft iedereen een vaste plaats. De raadsleden hebben

ieder een eigen stoel. Dat geldt ook voor de burgemeester en de
wethouders. Toch is in elke gemeente de raadszaal anders ingericht. Soms

zitten de raadsleden, burgemeester en wethouders in een kring. Soms zitten
de raadsleden in een halve cirkel en de burgemeester en wethouders achter

een rechte tafel vooraan in de zaal. Maar het komt ook voor dat de
burgemeester en de wethouders ieder een eigen tafel hebben. Dat mag elke
gemeente zelf weten. Maar je kunt altijd wel goed zien wie er op de publieke
tribune zit en wie er in de gemeenteraad zit.

Les 5 Deel 1

De raadsvergadering

32
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Hieronder zie je een plattegrond van een raadszaal. Op vier plekken
staat een stippellijn. Kun jij op de stippellijn invullen wie waar zit?
1. gemeenteraad
2. burgemeester 
3. wethouders
4. publiek
5. griffier

griffier
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Nu zéLF VERGADEREN! 
Kies een fractieleider die de argumenten van jullie groep gaat vertellen in de
raadsvergadering. Per fractie gaan er in totaal drie leerlingen aan de tafel zitten.
De andere groepsleden zitten op de publieke tribune.

Onze fractieleider is

Jullie leraar is bij deze vergadering de burgemeester (en voorzitter). Ook moeten
er een wethouder van speelruimtebeleid en een wethouder van financiën gekozen
worden. Deze drie mensen gaan achter de tafel voor burgemeester en wethouders
zitten.

RAADsAGENDA
De burgemeester heeft de eer de leden van de gemeenteraad uit te nodigen tot
het bijwonen van de raadsvergadering, die vandaag gehouden zal worden. Aan de
orde zijn de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Behandeling van het Speelruimtebeleidsplan

Eerste termijn
presentatie plannen (maximaal drie minuten per fractie)

5. Antwoord wethouder
6. Schorsing
7. Voortzetting behandeling Speelruimtebeleidsplan

Tweede termijn
discussie met andere groepen, vragen stellen aan de wethouder

8. Antwoord wethouder
9. Stemming

De raadsleden stemmen over de plannen
Een plan is aangenomen bij meerderheid van stemmen

10. Sluiting

TOELIcHTING OP DE AGENDA
De voorzitter geeft elke fractieleider het woord. De voorzitter zegt ook wanneer
je spreektijd voorbij is.
Hier lees je in het kort wat de volgorde is in de vergadering.

34

Les 5 Deel 2

De raadsvergadering

153149-2 ProDemos Kies voor Kids 2015.qxp_werkboek  03-12-15  11:50  Pagina 34



DE EERsTE TERMIJN: PREsENTEREN VAN DE PLANNEN
De fractieleider heeft drie minuten spreektijd om het plan te noemen en de
argumenten te vertellen.
Waarom moeten ze jullie plan kiezen?
Kun je nog meer argumenten bedenken?
In de vorige lessen heb je ook al veel argumenten opgeschreven, vul deze aan!

Ons plan is het beste, omdat

De fractieleider mag ook vragen stellen aan de wethouders.

scHORsING
In de pauze tussen de eerste en de tweede termijn
mag je de fractieleider advies geven. Help de
fractieleider, zodat jullie plan de meeste stemmen
krijgt.

35
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DE TWEEDE TERMIJN: DIscussIëREN OVER DE PLANNEN
De fractieleider kan in discussie gaan met de andere groepen. Om te kunnen
discussiëren moet je eerst een aantal lastige vragen bedenken voor de andere
groepen. 

Bedenk met je groep lastige vragen die je zou willen stellen aan de
andere groepen.

Aan groep 1 (plan A) willen we het volgende vragen:

Aan groep 2 (plan B) willen we het volgende vragen:

Aan groep 3 (plan c) willen we het volgende vragen:

Aan groep 4 (plan D) willen we het volgende vragen:

36

Les 5 Deel 2

De raadsvergadering
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Aan groep 5 (plan E) willen we het volgende vragen:

De fractieleider mag tijdens de tweede termijn vragen stellen aan de
andere fractieleiders en aan de wethouder. schrijf ook op welke vragen
hij of zij over jullie plan aan de wethouder kan stellen.

sTEMMING
Aan het einde van de vergadering wordt door middel
van een stemming gekeken of er voor een bepaald
plan een meerderheid is (de helft plus één).
De burgemeester vraagt: “Wie is er voor plan A?”
“Wie is er voor plan B?” Enzovoort.
Alle raadsleden mogen stemmen. De burgemeester
en de wethouders niet. Je doet dit door je hand op te
steken als je ergens voor bent. Je mag trouwens maar
één keer stemmen.
Een plan is pas aangenomen als meer dan de helft van de
gemeenteraad ervoor stemt. Het plan zal dan door de
wethouders en hun ambtenaren worden uitgevoerd.

37
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EEN PLAN VOOR DE KINDERGEMEENTERAAD
Jullie hebben nu veel geleerd over de gemeente. Je weet wie de baas is in de
gemeente en hoe je invloed kunt uitoefenen. Het is tijd voor de volgende stap:
De Kindergemeenteraad.

Acht leerlingen uit jullie klas gaan meedoen aan de Kindergemeenteraad op het
gemeentehuis.

Ook van andere scholen doen groepjes leerlingen mee. Iedere klas mag één idee
bedenken voor jullie gemeente. Tijdens de Kindergemeenteraad ga je verder
werken aan dit plan. Daarna ga je in de échte raadszaal, met de burgemeester,
vergaderen. Het plan met meerderheid van de stemmen wordt uitgevoerd door de
gemeente.

Waarover gaat het plan?
De gemeente heeft een thema bedacht. Hierbinnen mogen jullie een plan
bedenken. Jullie weten wat het thema is? Schrijf het hier op:

Les 6 Deel 1

De kindergemeenteraad
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sTAP 1: BRAINsTORM
Brainstormen betekent dat je zoveel mogelijk ideeën gaat bedenken. Gekke
ideeën, droomideeën, wilde ideeën, grote ideeën, kleine ideeën: alles mag.

Brainstormen doe je in een groepje van 4 personen, want samen bedenk je nog
leukere plannen dan alleen.

schrijf hier al jullie ideeën.

VOORWAARDEN
Het heeft geen zin om een plan te maken wat niet uitgevoerd kan worden door de
gemeente. Het is dus heel belangrijk dat jullie een plan bedenken dat ook écht
gedaan kan worden.

Jullie plan moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het plan mag in totaal niet meer kosten dan het bedrag dat de gemeente

beschikbaar stelt.
• Het plan moet passen bij het thema.
• Het plan is voor je eigen gemeente.
• Het plan moet vóór de zomervakantie uitgevoerd worden.
• Het plan moet uitgevoerd kunnen worden samen met een organisatie uit de

gemeente (bijvoorbeeld een sportclub, goed doel, kinderboerderij,
buurtcentrum enz.).

• De gemeente moet het plan goedgekeurd hebben. Je juf of meester stuurt het
plan naar de gemeente zodat zij het kunnen nakijken.

39
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sTAP 2: KIEs TWEE PLANNEN uIT DE BRAINsTORM
Jullie hebben net een heleboel plannen bedacht. Nu ga je met hetzelfde groepje
kijken welke plannen het beste zijn. Let daarbij op twee dingen:
1. Is het een leuk plan?
2. Voldoet het plan aan alle voorwaarden?

Het plan mag in totaal niet meer kosten dan het bedrag dat de gemeente
beschikbaar stelt.
Het plan moet bij het thema passen.
Het plan is voor je eigen gemeente.
Het plan moet vóór de zomervakantie uitgevoerd worden.
Het plan moet uitgevoerd kunnen worden samen met een organisatie uit de
gemeente (bijvoorbeeld een sportclub, goed doel, kinderboerderij,
buurtcentrum).

Dit zijn onze twee beste plannen:

1

2

Leg uit waarom deze twee plannen zo goed zijn.

Les 6 Deel 2

De kindergemeenteraad
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sTAP 3: WERK DE TWEE PLANNEN VERDER uIT

Wie legt de plannen uit aan de rest van de klas?

Plan 1:

Plan 2:

Voorbeeldplan:
Muziekles voor kinderen die
dat niet kunnen betalen

Plan 1: Plan 2:

Wat is het plan?
Een muziekdag organiseren
waarop alle kinderen gratis
muziekles krijgen 

Wat is het plan? Wat is het plan?

Voor wie is het plan
bedoeld?
Kinderen die niet genoeg geld
hebben om op muziekles te
gaan

Voor wie is het plan
bedoeld?

Voor wie is het plan
bedoeld?

Wat moet er allemaal
geregeld worden om het
plan uit te voeren?
Er moeten muziekleraren zijn,
en ruimtes om te oefenen en
muziekinstrumenten
Er moeten kinderen worden
uitgenodigd
Er moet wat te eten en
drinken zijn voor bezoekers.

Wat moet er
allemaal geregeld
worden om het plan
uit te voeren?

Wat moet er
allemaal geregeld
worden om het plan
uit te voeren?

Welke organisatie kan ons
helpen?
De muziekschool

Welke organisatie
kan ons helpen?

Welke organisatie
kan ons helpen?

Wat moet er allemaal
betaald worden?
Huur voor de ruimte
Eten en drinken
Huur of kopen instrumenten
Muziekleraar
Uitnodigingen printen en
versturen

Wat moet er
allemaal betaald
worden?

Wat moet er
allemaal betaald
worden?
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sTAP 4: BEsLIs MET DE HELE KLAs WELK PLAN JuLLIE GAAN
MEENEMEN NAAR DE KINDERGEMEENTERAAD.
Jullie gaan nu met de hele klas bekijken welke plannen er allemaal zijn bedacht.
Samen bedenken jullie welk plan het allerbeste idee is voor de
Kindergemeenteraad. Dat plan stuurt jullie juf of meester op naar de gemeente.
De gemeente kijkt het plan na en beslist of het plan goed genoeg is om mee te
doen aan de Kindergemeenteraad.

ONs PLAN VOOR DE KINDERGEMEENTERAAD

School:

Naam van het project:

Korte omschrijving van het project:

Waar wordt het plan uitgevoerd?

Hoe wordt het plan uitgevoerd?

Welke organisatie gaat helpen met de uitvoering?

En welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Wanneer wordt het uitgevoerd?

Les 6 Deel 3 en 4

De kindergemeenteraad

LET OP:
Het is niet zeker dat
jullie plan ook door de
gemeente wordt
uitgevoerd. Tijdens de
Kindergemeenteraad
vergaderen jullie met
kinderen van andere
scholen over de
verschillende plannen.
Het plan met
meerderheid van de
stemmen wordt
uitgevoerd. Misschien
heeft een andere school
een nóg beter plan. Dat
kan natuurlijk.

42
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BEGROTING
In de begroting schrijf je precies op hoeveel jullie plan gaat kosten. Waar heb je
allemaal geld voor nodig? En hoeveel geld heb je nodig?

School:

Naam van het project:

uITGAVEN:

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale uitgaven €

INKOMsTEN:

Gemeente

€ 

Totaal inkomsten

€ 

43
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spannende kinderrondleiding Binnenhof en Ridderzaal
Altijd al koning(in) of minister willen zijn? Dat kan bij ProDemos! Tijdens de
kinderrondleiding van ProDemos ontdek je het Binnenhof met een koffertje vol
bijzondere voorwerpen. Neem je ouders mee naar Den Haag en zie waar de koning
de troonrede voorleest, waar de Tweede Kamer vergadert en waar de minister-
president werkt.

Je mag onze gids alles vragen. Tijdens de rondleiding kun je bovendien muntjes
verdienen, die je later als échte minister van Financiën mag uitgeven. Waar zou
het geld naartoe gaan als jij de baas was?

Wil je met je ouders onze kinderrondleiding doen? Kijk dan op
www.prodemos.nl/kinderrondleiding voor meer informatie.

Meer informatie over politiek
Hoe werken verkiezingen? Hoe kun je invloed uitoefenen op de politiek? Hoe kun
je stemmen? Op de website www.kinderverkiezingen.nl vindt je allerlei informatie
en filmpjes over democratie.

www.prodemos.nl

ProDemos is het ‘Huis voor
democratie en rechtsstaat’.
ProDemos legt uit wat de spelregels
zijn van de democratie en de
rechtsstaat en laat zien wat je zelf
kunt doen om invloed uit te oefenen
– in de gemeente, de provincie, het
land en Europa.
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