
De kindergemeenteraad kon op 4 maart 2022 gelukkig weer in de
raadzaal vergaderen. Een mooi moment om een nieuwe foto te
maken, want op de eerste foto was de kindergemeenteraad niet
compleet. Deze keer dus wel!
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NEEM EEN KIJKJE!NIEUWE FOTO KINDERGEMEENTERAAD
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 Een prullenbak in de openbare ruimte waardoor het aantrekkelijk
wordt om daar rommel in te gooien.
Een ontwerp voor een speeltuin die meer van deze tijd is, beter
toegankelijk is voor kinderen met een beperking en bewegen en
spelen stimuleert.

 Basket met plastic opvang (geen plaatje van)
 Monster 
 Wereldbol

De kindergemeenteraad bedacht plannen voor:

Tijdens de kindergemeenteraad van 4 maart 2022 hebben de kinderen
een keuze gemaakt voor een zogenaamde 'wrap' die op bestaande
prullenbakken kan worden geplakt. Nu gaan ze onderzoeken hoe ze dat
verder kunnen regelen.

Het is mooi om onder begeleiding van de burgemeester te zien hoe de
kindergemeenteraad dan uiteindelijk een “beslissing” neemt en dat
iedereen aan het woord komt. Deze keuze is gemaakt:

1.
2.
3.

VERVOLG OP DE EERSTE PLANNEN 2022

Ook heeft kindergemeenteraad nog eens nagedacht en gesproken over
alle suggesties die ze ook uit hun klassen en scholen hebben
meegekregen. Want dat waren heel veel leuke ontwerpen, uitgewerkt in
tekeningen en plaatjes.

De kindergemeenteraad heeft een paar ideeën genoemd die de
gemeente dan kan meenemen in al bestaande plannen voor
vernieuwing van speeltuintjes in Koggenland:
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 Kabelbaan en schuine klimheuvel
 Klimwand + plateau + huisje
 Draaimolen/draaischotel ook te gebruiken voor kinderen met een
beperking
 Hamsterrad 

1.
2.
3.

4.

KINDERGEMEENTERAAD IN HET NIEUWS
Omroep WEEFF heeft ook nog een echte videoreportage met de
kinderburgemeester en de kinderraad gemaakt. Bekijk het hier.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op 14, 15 en 16 maart 2022 waren de
gemeenteraadsverkiezingen. Een aantal
kinderraadsleden was aanwezig bij de
stembussen, kregen uitleg van de
burgemeester hoe het werkt en waren er
ook bij toen de eerste resultaten bekend
werden gemaakt op woensdagavond. 
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https://www.nhnieuws.nl/nieuws/300561/kinderburgemeester-amber-niet-echt-de-baas-van-de-raad-we-doen-het-samen


VOLG ONS VIA: www.koggenland.nl/kindergemeenteraad

LANDELIJKE DAG KINDERBURGEMEESTERS
Op 19 maart zijn onze burgemeester
Monique Bonsen-Lemmers en onze
kinderburgemeester Amber Beentjes
naar een landelijke dag voor
kinderburgemeesters geweest. En
dat in Madurodam! Dit was een erg
leuke dag voor Amber met collega
kinderburgemeesters. 

KOMENDE ACTIVITEITEN
Op Koningsdag hijst Amber met onze burgemeester de vlag bij het
gemeentehuis.
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2022 staan we onder het
motto 'Vrijheid in verbondenheid' stil bij de monumenten in
Berkhout, Spierdijk, Obdam en Ursem. Een aantal kinderraadsleden
zijn hier ook bij aanwezig. Zij krijgen nog bericht over hoe laat ze
waar precies worden verwacht en wat ze mogen doen.

DE VOLGENDE VERGADERINGEN
Tot de zomer komt de kindergemeenteraad nog twee keer bij elkaar.
Op 25 mei 2022 en op 22 juni 2022, beiden vanaf 14.30 uur.

PAGINA 4

https://www.koggenland.nl/kindergemeenteraad

