
In 2021 zijn de eerste kinderraad en kinderburgemeester van  de
gemeente Koggenland geïnstalleerd. Daarna is de kinderraad
twee keer bij elkaar gekomen. In  december en in januari. Dat ging
allebei de keren via een digitale “meet”. Je ziet dat de kinderen
door de Zoom-ervaringen eigenlijk al heel bedreven zijn in het
online vergaderen. Maar ja, liever zien we dat natuurlijk anders! De
volgende vergadering is op 2 februari 2022 en we hopen dat dit
dan gewoon weer in de raadszaal kan.
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NEEM EEN KIJKJE!NIEUWE KINDERGEMEENTERAAD IN  DE
GEMEENTE KOGGENLAND

WIE ZITTEN ER IN DE
KINDERGEMEENTERAAD?

Bink Nuberg, De Caegh Obdam
Luuk Schipper, De Kelderswerf Obdam
Sonna Blom, De Ieveling Avenhorn
Julka van ’t Hof, Bavoschool Ursem
Mees Wellink, De Sprankeling Avenhorn
Anne Klaij, Geert Holle Berkhout
Jalissa Poeth, St Bernadetteschool Zuidermeer

De kinderraad Koggenland bestaat uit de kinderburgemeester
Amber Beentjes (De Ark Hensbroek) en 7 kinderraadsleden:



Een prullenbak in de openbare ruimte waardoor het aantrekkelijk
wordt om daar rommel in te gooien:

Mees, Luuk en Bink gaan daar ideeën voor bedenken en ophalen
in hun klassen.

Een ontwerp voor een speeltuin die meer van deze tijd is, beter
toegankelijk is voor kinderen met een beperking en bewegen en
spelen stimuleert:

Amber, Jalissa, Sonna, Julka en Anne gaan daar ideeën voor 
 bedenken en ophalen in hun klassen.

Het eerste concrete resultaat van de vergadering in de december was
dat er een kerstbrief zou worden gemaakt. Die is voor de kerstvakantie
(die wat vroeger kwam dan gedacht) verspreid. Nadat in eerdere
vergaderingen al een beetje was nagedacht wat ze belangrijk vinden en
wat er ook leeft op de scholen en de kinderen kwamen we in januari
met een concreter plan.

De kinderraad gaat een plan bedenken voor:

In de volgende vergadering van de kinderraad (2 februari 2022 om
14.30 uur) bespreken we de resultaten. We nodigen daar ook een
medewerker van de gemeente voor uit om mee te luisteren en mee te
denken.

DE EERSTE PLANNEN VOOR 2022

https://www.koggenland.nl/document.php?m=94&fileid=71330&f=17aba81848cfbf90295806014d40ff32&attachment=1&c=36191


Onze kinderburgemeester is vorig jaar met onze burgemeester,
Monique Bonsen-Lemmers mee geweest naar de ontvangst van
Sinterklaas in Avenhorn en binnenkort gaat ze met een ander
kinderraadslid voor een kennismakingsbezoek naar het Inloop Pisahuis
in Hoorn.

Het is met elkaar natuurlijk pionieren hoe we het doen met elkaar, maar
iedereen is erg enthousiast en ook heel erg betrokken bij hun eigen
(school) omgeving. 

Qua pers heeft de nieuwe kindergemeenteraad  ook de aandacht
gekregen met een artikel in het NHD en een artikel in het
Koggennieuws.  Binnenkort maakt Omroep WEEFF ook nog een echte
videoreportage met de kinderburgemeester.

KINDERGEMEENTERAAD IN HET NIEUWS

IN GESPREK MET... AMBER BEENTJES

VOLG ONS VIA:
www.koggenland.nl/
kindergemeenteraad

https://www.koggenland.nl/kindergemeenteraad
https://www.koggenland.nl/kindergemeenteraad

