
Op welke manier 
blijven kinderen 
betrokken?
De kinderen willen graag 
betrokken blijven bij 
onderwerpen die hen (ook) aan 
gaan. Dit vraagt naast 
betrokkenheid van de kinderen, 
bewustzijn van de gemeente om 
kinderen op de juiste momenten 
en manieren te betrekken. We 
zetten in op meer contact tussen 
kinderen en bestuurders (college- 
en raadsleden). Tot slot maken 
we het mogelijk dat kinderen op 
een makkelijke manier in contact 
met de gemeente kunnen komen 
over hun ideeën. Bijvoorbeeld via 
de website, een telefoonnummer 
of een e-mailadres. 

Kinderen zijn niet alleen de toekomst. Zij 
denken creatief en komen met slimme 
oplossingen voor alledaagse en ingewikkelde 
vraagstukken. 

We willen als gemeente graag weten wat onze 
Molenlandse kinderen belangrijk vinden voor 
de toekomst. Daarom begon in het voorjaar 
van 2020 het traject ‘Kids op de Kaart’ met 
kinderen van twaalf verschillende 
basisscholen. 

Deze Kidskaart vat de ideeën 
die zij verzonnen samen. 

KIDSKAART 



Sporten, spelen en gezond leven
De kinderen vinden het belangrijk dat iedereen zich bij een (sport)vereniging thuis moet kunnen voelen. Ze willen graag meer 
verschillende soorten sport, zowel op school, als via GIGA en verenigingen. Ook willen kinderen graag meer activiteiten in de 
dorpen, zoals een buitenparcours of andere speeltoestellen. De kinderen hebben ook nagedacht hoe sport gepromoot kan 
worden: bijvoorbeeld met een sportmarkt of een “Heel Molenlanden Sport-dag”. 

Wat kunnen we er met elkaar aan doen?
De kinderen hebben alle punten gepresenteerd aan GIGA Molenlanden. GIGA bekijkt wat ze samen met de kinderen 
oppakken. Ook krijgen kinderen een actieve rol bij het Sportakkoord. Kinderen en gemeente geven hun ideeën voor 
activiteiten en aanbod op de scholen mee aan de directeuren van de scholen. Tot slot kunnen kinderen en de 
dorpsoverleggen elkaar vinden om initiatieven en activiteiten in hun dorp of stad te ontplooien. Bij herinrichting van 
speelplaatsen betrekt de gemeente kinderen zoveel als mogelijk.       

Iedereen moet mee kunnen doen
Iedereen moet mee kunnen doen, geven de kinderen aan. Ze zijn erg begaan met mindervalide kinderen en volwassenen. 
Toegankelijkheid voor hen is niet overal voldoende. Kinderen denken graag mee over verbeteringen bij bijvoorbeeld speeltuinen en 
verenigingen. Ook willen ze activiteiten organiseren voor mindervaliden.
De kinderen vragen onze aandacht voor de moeilijke taal van de gemeente in brieven. Er zou bijvoorbeeld meer met plaatjes 
gewerkt kunnen worden. Iedereen moet de informatie toch kunnen snappen? 

Wat kunnen we er met elkaar aan doen?
De kinderen zijn in verbinding gebracht met de bouwcommissie en onze ambassadeurs van het VN-verdrag. Ook op school 
en in hun eigen omgeving kunnen kinderen praten over toegankelijkheid. De wens van de kinderen om gemeentebrieven 
begrijpelijker te maken past goed bij ‘Klare Taal’ dat is gestart bij de gemeente. 

Verkeer
Voor onveilige verkeerssituaties hebben de kinderen veel aandacht gevraagd. Vooral voor de route van en naar school. 

Wat kunnen we er met elkaar aan doen?
Over de adviezen en signalen van de kinderen organiseert de gemeente samen met kinderen een schoolrouteonderzoek. Dat 
willen we 2021 uitvoeren. Het moet duidelijk worden welke onveilige situaties in hun schoolroutes zijn. De wethouder gaat 
met de kinderen op pad om naar onveilige situaties te kijken. 

Afval, milieu en duurzaamheid
Kinderen zien te veel afval in de buitenruimte liggen. Ze willen graag meer prullenbakken en verspreiding van hondenpoepzakjes in 
Molenlanden. Het helpt volgens kinderen ook als er meer toezicht is op plekken met veel zwerfafval. En op plekken waar afval 
wordt gedumpt.  
Ook voor milieu en duurzaamheid hebben de kinderen aandacht. Zo willen kinderen groen terug als het ergens weg moet. Ook 
vragen ze ons om vaker de fiets te pakken. Wel zo gezond en beter voor het milieu.

Wat kunnen we er met elkaar aan doen?
De kinderen kunnen met Waardlanden ‘opschoondagen’ organiseren op hun school. Waardlanden wil hier ook graag 
gastlessen over geven. De kinderen zijn ook uitgenodigd om locaties met veel zwerfafval te melden bij de gemeente. 


