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OP WIE GA JIJ STEMMEN?
Op 16 maart is het zover: dan mogen de bewoners 
van 333 gemeenten in Nederland stemmen om 
te bepalen wie hen mag vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad. Ook in Schiedam kan er worden 
gestemd. Maar wat doet die gemeenteraad eigenlijk? 
Waarom zijn die verkiezingen belangrijk? En wat 
heeft dit allemaal met jou te maken? 

De kinderredactie van deze krant ging op zoek naar 
antwoorden. Zij pluisden daarom eerst alles uit 
over hoe de gemeente wordt bestuurd en waar de 
verkiezingen over gaan. Daarna schakelden ze de 
hulp in van andere kinderen om erachter te komen 
welke onderwerpen volgens hen de komende vier 
jaar meer aandacht moeten krijgen in Schiedam. 
Ruim 1000 kinderen vulden de verkiezingsenquête 
in. Super! Want daardoor wist de redactie precies 
waarover ze de politieke partijen van Schiedam aan 
de tand moest voelen. Ben je ook zo benieuwd of de 
partijen dezelfde dingen belangrijk vinden als jij?

Volg de stappen van deze stemwijzer. Dan kom je 
erachter welke partij bij jouw mening past. Dat is 
goed om te weten, want op 16 maart organiseren 
we (tegelijk met de verkiezingen voor volwassenen) 
de Schiedamse kinderverkiezingen. Na het 
doornemen van deze krant ben je daar helemaal op 
voorbereid! 
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STERKE EN VEILIGE BASIS

IEDEREEN HEEFT HET RECHT 
OM FIJN OP TE GROEIEN 

DIT VINDEN DE KINDEREN 
Laten we beginnen met het onderwerp onderwijs. 
Volgens ruim 80% van de kinderen die de enquête 
invulden, moet er vooral iets veranderen in en 
rondom het schoolgebouw. Daar moet je niet alleen 
lessen kunnen volgen, er moet ook ruimte zijn voor 
praatjuffen, beweging en ontmoeting. Ook moet je 
volgens jullie ergens in de school terechtkunnen om 
hulp in te schakelen als je niet lekker in je vel zit. 
Bijvoorbeeld als je veel piekert of stress hebt. Want 
alleen als jij je goed voelt, kun je goed leren en jezelf 
verder ontwikkelen. 

Maar jullie hebben meer aandachtspunten. Ruim 7 op 
de 10 kinderen vindt dat er op school aandacht moet 
zijn voor meer verschillende vaardigheden. Basisvakken 
zoals rekenen en taal zijn dan wel superbelangrijk, 
maar het is ook belangrijk om te leren wat jij leuk vindt 
en waar je goed (of minder goed) in bent. Dat ontdek 
je door allerlei dingen uit te proberen. Volgens jullie 
zou het goed zijn als de school daarvoor vaker allerlei 
activiteiten organiseert. De meesters en juffen hoeven 
dat niet allemaal zelf te doen, ze kunnen daarvoor 
samenwerken. Bijvoorbeeld door specialisten van buiten 
de school uit te nodigen om die activiteiten tijdens of na 
schooltijd uit te voeren. Zo kunnen kinderen makkelijker 
met veel verschillende dingen kennismaken en hun 
talenten ontdekken.  

Samen zorgen voor eerlijke kansen 
Ruim vier op de vijf kinderen (82%) vindt het een goed 
idee als er ook meer activiteiten in de wijk worden 
georganiseerd. Daarmee kun je namelijk ontdekken wat 
je leuk en minder leuk vindt. Wijkactiviteiten zijn ook 
een plek om buurtgenoten te ontmoeten. Je leert er 
bovendien je wijk (en alles wat die wijk te bieden heeft) 
beter door kennen. Jullie vinden het belangrijk dat die 
wijkactiviteiten gratis en voor iedereen toegankelijk 
zijn. Op die manier kan iedereen meedoen en krijgen 
kinderen en jongeren die opgroeien in armoede ook een 
eerlijke kans om deel te nemen. 

Dat is ook meteen het onderwerp dat volgens jullie op 
dit moment het aller-allerbelangrijkste is, namelijk: het 
tegengaan van (kinder)armoede. Hier zou volgens jullie 
na de verkiezingen meer geld naartoe moeten gaan. 
Daarnaast vindt 9 op de 10 kinderen dat we allemaal 
een steentje kunnen bijdragen aan het tegengaan van 
armoede. Armoede is volgens jullie dus duidelijk niet 
alleen een probleem van de gemeente, maar van ons 
allemaal. 

Opgroeien in een veilige wijk 
We vroegen jullie in de enquête ook wat er nodig is om 
op te groeien in een fijne en veilige wijk. Ook hier vindt 
ruim de helft van de kinderen dat we vooral samen 
verantwoordelijk zijn om van de wijk een prettige plek 
te maken. Dus als we ervoor zorgen dat we elkaar 
vaker tegenkomen, leren we elkaar beter kennen. Dit 
verhoogt het gevoel van veiligheid. Minder verkeer en 
een schonere en nettere buurt, draagt hier volgens 
jullie ook aan bij. Ruim 6 op de 10 kinderen vindt dat het 
zou helpen als er minder auto’s in de wijk zijn. Zo blijft 
er volgens jullie meer ruimte over om te spelen en om 
elkaar te ontmoeten. 

STEMWIJZER 
Tijdens de Schiedamse Kinderverkiezingen op 16 
maart mag jij je stem uitbrengen. Om een goede 
keuze te kunnen maken, moet je weten wat jij 
belangrijk vindt én waar de verschillende partijen 
voor staan. Om jou te helpen een keuze te maken, 
hebben wij deze stemwijzer gemaakt.  

Stap 1: kiezen voor een stevige basis
Hoe belangrijk vind jij de onderstaande standpunten? 
Kruis per stelling jouw antwoord aan.

Om je buiten veiliger te voelen, moet de wijk 
zo aangepast worden dat er minder verkeer 
(bijvoorbeeld auto’s of scooters) door de wijk 
rijdt en dat de buurt opgeruimd en netjes wordt 
gehouden.

Het is fijn om in een wijk te wonen waar je de 
mensen om je heen een beetje kent en bewoners 
zich samen verantwoordelijk voelen voor de wijk. 
Er moet daarom geld vrijgemaakt worden om 
wijken zo in te richten dat bewoners elkaar vaker 
tegenkomen en meer samen kunnen doen.

2. VEILIGHEID

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Om ervoor te zorgen dat ieder kind fijn op kan 
groeien, is het belangrijk dat we er met elkaar 
voor zorgen dat in Schiedam geen kind in 
armoede hoeft te leven.

Alle kinderen moeten hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. Daarom is het 
belangrijk dat er in de wijk veel gratis activiteiten 
worden georganiseerd. Als deze activiteiten 
dicht bij huis zijn en niets kosten, kan iedereen 
meedoen.

3. ARMOEDE

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

ALLES BEGINT BIJ EEN VEILIGE BASIS
Volgens Youri Volkman van de VVD is een veilige 
omgeving het allerbelangrijkste om fijn te kunnen 
opgroeien. Dat begint thuis. Alle kinderen moeten 
kunnen opgroeien in een veilig en schoon huis, met 
genoeg eten en drinken en een liefdevolle familie. 
Het is volgens de VVD in de eerste plaats de taak 
van de ouders om daarvoor te zorgen. Lukt dat niet, 
dan moet de gemeente ze ondersteunen. “Ouders 
en kinderen moeten terechtkunnen bij een speciaal 
team in de wijk dat bestaat uit allemaal specialisten 
die dicht bij de kinderen staan. Bijvoorbeeld 
iemand van school, de wijkagent of iemand van 
het wijkondersteuningsteam (WOT). Zij kunnen dan 
kijken of er hulp nodig is en ervoor zorgen dat die 
hulp wordt geregeld.”

Verder vindt Youri dat ook de veiligheid in de wijk 
verbeterd zou moeten worden. “In Schiedam hebben 
we in best wat buurten last van overlast. Daar 
moeten we keihard tegen optreden. Bijvoorbeeld 
door te zorgen voor genoeg politie en handhavers 
op straat. Zij zijn de ogen en de oren van de wijk. 
Omdat zij de mensen in de wijk goed kennen 
en snappen wat er speelt, kunnen ze overlast 
voorkomen of snel optreden als het nodig is. De 
gemeente moet de politie en handhaving altijd 
ondersteunen bij deze taak. Bijvoorbeeld door 
overlastgevers te weigeren om in bepaalde wijken 
te gaan wonen. Zo houden we Schiedam veilig en 
leefbaar voor iedereen.”

VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Geïnterviewd:
Youri Volkman

Om van scholen een fijne en veilige omgeving 
te maken voor kinderen, zou het schoolgebouw 
ruimte moeten hebben voor verschillende 
dingen die belangrijk zijn als je opgroeit. Dus 
niet alleen voor lessen, maar ook voor de 
praatjuf of een rustige huiswerkplek.

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

School is niet alleen een plek waar je veel 
kennis opdoet. Je kunt er ook andere 
talenten ontdekken en ontwikkelen. Scholen 
zouden meer moeten samenwerken met 
andere organisaties om samen tijdens en 
na schooltijd activiteiten te organiseren. 
Bijvoorbeeld de kinderopvang, sport-, cultuur- 
of natuurorganisaties. Kinderen kunnen dan op 
school nog beter met die talenten aan de slag.

1. ONDERWIJS

ARMOEDE IS GEWOON NIET EERLIJK
Geen enkel kind mag opgroeien in armoede, vinden 
Petra Zwang en Wouter Boender van de Partij van 
de Arbeid. “In Schiedam groeit 1 op de 6 kinderen 
op in armoede. Die kinderen beginnen al met een 
enorme achterstand en dat is gewoon niet eerlijk. 
De gemeente moet ervoor zorgen dat die kinderen 
evenveel kansen krijgen als de kinderen waarvan de 
ouders wel genoeg geld hebben. Ook zij moeten hun 
verjaardagsfeest kunnen vieren, een fiets kunnen 
hebben, kunnen sporten en mee op schoolreis 
kunnen. De afgelopen jaren is er door de gemeente 
veel bezuinigd op dit onderwerp. Dat betekent dat 
er minder geld is om deze kinderen te helpen. Dat 
vinden wij echt niet oké. Wij willen juist dat er méér 
geld beschikbaar komt om armoede tegen te gaan.” 

Wat Petra en Wouter ook belangrijk vinden, is dat 
de drempel om hulp te vragen als je dat nodig hebt 
kleiner wordt. “Veel Schiedammers die leven in 
armoede, schamen zich daarvoor. Zij durven niet 
zomaar naar iemand toe te gaan om hulp te vragen. 
Dan is het dus eigenlijk heel raar dat je nu voor 
alles wat je nodig hebt opnieuw hulp moet vragen. 
Vaak moet je daar dan ook nog allerlei ingewikkelde 
formulieren voor invullen.” Volgens Petra moet dat 
allemaal veel simpeler: “Eén pas waarmee je in één 
keer alles kunt aanvragen, dat zou pas echt helpen!”

PVDA
Partij van de Arbeid

Geïnterviewd:
Petra Zwang en Wouter Boender

Goed onderwijs, je veilig voelen en altijd mee kunnen doen: dit zijn voorbeelden van dingen waar je als 
kind recht op hebt. Ze vormen een onmisbare basis om je goed te ontwikkelen en fijn op te groeien. Dat 
vinden jullie ook, zo bleek uit jullie antwoorden van de verkiezingsenquête. De onderwerpen ‘onderwijs’ en 
‘armoede’ kregen bijvoorbeeld zoveel stemmen dat ze in de top 3 van belangrijkste onderwerpen volgens 
kinderen staan. Dat betekent dat dit onderwerpen zijn waar de gemeente volgens jullie na de verkiezingen 
flink meer aandacht aan moet besteden. Maar wat zou er volgens jullie dan beter kunnen? En hoe staan de 
politieke partijen daar tegenover? Om daar antwoord op te kunnen geven, pluisden we de antwoorden van 
de verkiezingsenquête nog eens goed uit en ging onze redactie in gesprek met Schiedamse politici.

KINDERREDACTIE:
KINDERREDACTIE:

“NIET ALLEEN DE GEMEENTE KAN 

“NIET ALLEEN DE GEMEENTE KAN 

HELPEN OM KINDERARMOEDE 
HELPEN OM KINDERARMOEDE 

TEGEN TE GAAN, WIJ KUNNEN 
TEGEN TE GAAN, WIJ KUNNEN 

ZELF OOK IETS VOOR ELKAAR 
ZELF OOK IETS VOOR ELKAAR 

DOEN.’’ DOEN.’’ 

KINDERREDACTIE:
KINDERREDACTIE:“KINDEREN VAN TEGENWOORDIG 

“KINDEREN VAN TEGENWOORDIG DELEN MEER MET ELKAAR, ZE 
DELEN MEER MET ELKAAR, ZE VOELEN ZICH VERANTWOORDELIJK 

VOELEN ZICH VERANTWOORDELIJK VOOR ELKAAR.” 
VOOR ELKAAR.” 

SAMEN STAAN WE STERKER DAN ALLEEN
Yusuf Tuncer van het CDA vindt het belangrijk dat 
kinderen al vroeg kennis maken met wat de wereld 
hen te bieden heeft. Als het aan hem ligt, moeten 
kinderen op school dan ook veel meer in aanraking 
komen met allerlei organisaties en verenigingen in 
Schiedam. Zo worden kinderen uitgedaagd om te 
onderzoeken wat ze leuk vinden en wat bij ze past. 
Ook helpt het om kinderen te stimuleren om zich 
in hun vrije tijd verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door lid te worden bij een vereniging die je op school 
hebt leren kennen. Door kinderen juist op school 
kennis te laten maken met het aanbod, zorgen we 
ervoor dat álle kinderen evenveel kansen krijgen. 
Ook als er thuis niet genoeg geld is.  

Op school zou volgens Yusuf ook meer tijd moeten 
zijn om met elkaar te praten. Nu moeten juffen en 
meesters zich te veel bezighouden met administratie 
en andere zaken. De tijd die ze daarin steken, 
zouden ze eigenlijk moeten kunnen gebruiken om 
de kinderen uit hun klas beter te leren kennen. “Als 
je de kinderen uit je klas goed kent, heb je het ook 
veel sneller door als iemand hulp nodig heeft,” aldus 
Yusuf. “Leerkrachten kunnen dan sneller het gesprek 
aangaan met ouders en de juiste hulp regelen als 
dat nodig is. Uiteindelijk bereiken we het meeste als 
de gemeente, scholen en Schiedammers met elkaar 
samenwerken.”

CDA
Christen-Democratisch Appèl

Geïnterviewd:
Yusuf Tuncer

PETRA ZWANG EN WOUTER BOENDER, PVDA:
PETRA ZWANG EN WOUTER BOENDER, PVDA:“DE STAD MOET MEER MET 

“DE STAD MOET MEER MET ELKAAR SAMENWERKEN, ZO 
ELKAAR SAMENWERKEN, ZO KUNNEN WE ZO GOED MOGELIJK 

KUNNEN WE ZO GOED MOGELIJK HULP BIEDEN.” HULP BIEDEN.” 

KINDERREDACTIE:
KINDERREDACTIE:

“WE HOEVEN NIET MET IEDEREEN 
“WE HOEVEN NIET MET IEDEREEN 

VRIENDEN TE WORDEN, MAAR 
VRIENDEN TE WORDEN, MAAR 

WE MOETEN ELKAAR WEL 
WE MOETEN ELKAAR WEL 

ACCEPTEREN.” ACCEPTEREN.” 

NIET PRATEN, MAAR DOEN 
Volgens Maurice en Marvin van de 
spiksplinternieuwe partij Alles voor Schiedam 
kunnen veel problemen die spelen in onze stad 
worden voorkomen. Geen enkel kind wordt geboren 
met kwaad in de zin, maar toch ontwikkelen 
sommige kinderen zich tot jongeren en volwassenen 
die verkeerde dingen doen en zo voor overlast 
zorgen. Dat moeten we volgens Alles voor Schiedam 
voorkomen. Daar hebben ouders een rol in, maar 
zeker ook de school.  

“Scholen zouden een duidelijkere en belangrijkere 
rol moeten hebben in de opvoeding van kinderen. 
Je zou op school niet alleen maar moeten leren 
lezen en rekenen, maar ook veel voorlichting 
moeten krijgen.” School moet ook een plek zijn 
waar kinderen zich veilig genoeg voelen om hun 
verhaal te doen. Daarom vindt Alles voor Schiedam 
dat er op elke school een praatjuf moet zijn waar je 
terechtkunt als je ergens mee zit. Die praatjuf kan 
samen met jou kijken naar de hulp die je nodig hebt 
en die snel regelen. Zo voorkomen we dat kleine 
problemen veel groter worden. 

We kunnen problemen die spelen in onze stad ook 
voorkomen. Bijvoorbeeld door op drukke plekken 
waar in het verleden iets mis is gegaan, camera’s 
op te hangen of door meer preventief te fouilleren.” 
Het kan misschien voelen alsof daardoor je privacy 
wordt geschonden, maar wij vinden dat minder erg 
omdat het bijdraagt aan de veiligheid van iedereen. 
Als je niets verkeerd hebt gedaan, heb je immers 
ook niets te verbergen.”

AVS (LIJST 12)
Alles voor Schiedam

Geïnterviewd:
Maurice Mannee en Marvin Janssen

YUSUF TUNCER, CDA:
YUSUF TUNCER, CDA:

“DOCENTEN MOETEN MEER TIJD 

“DOCENTEN MOETEN MEER TIJD 

KRIJGEN OM MET KINDEREN IN 

KRIJGEN OM MET KINDEREN IN 

GESPREK TE GAAN.”
GESPREK TE GAAN.”

Kinderen 

die in armoede 

opgroeien moeten zich 

niet schamen om hulp te 

vragen. We kunnen ze helpen 

door al het aanbod dat er 

voor ze is op één plek te 

verzamelen, waardoor het 

aanvragen makkelijker 

wordt.

YOURI VOLKMAN, VVD:YOURI VOLKMAN, VVD:
“IEDEREEN IS “IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN 

VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN OF HAAR EIGEN LEVEN.” OF HAAR EIGEN LEVEN.” 

Het is belangrijk om je veilig te voelen op straat. Een fijne omgeving met veel bekende gezichten helpt beter dan extra camera’s en handhavers.

Op school moet je met allerlei verschillende dingen kennis kunnen maken, zodat je je breed kunt ontwikkelen en ontdekt waar je talenten liggen. Bijvoorbeeld door middel van creatieve vakken of door meer aandacht te besteden aan verschillende beroepen.   

MAURICE MANNEE E
MAURICE MANNEE EN MARVIN JANSSENN MARVIN JANSSEN, , ALLES VOOR SCHIEDAM (LIJST 12):
ALLES VOOR SCHIEDAM (LIJST 12):“WE MOETEN ERVOOR ZORGEN 

“WE MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT OUDERS IN STAAT ZIJN OM TE 
DAT OUDERS IN STAAT ZIJN OM TE WERKEN EN GELD TE VERDIENEN, 
WERKEN EN GELD TE VERDIENEN, ZODAT ZE ZELF IN STAAT ZIJN OM 
ZODAT ZE ZELF IN STAAT ZIJN OM GOED VOOR ZICHZELF TE ZORGEN.” 

GOED VOOR ZICHZELF TE ZORGEN.” 



Iedereen moet de kans krijgen om zich gezond en goed te kunnen ontwikkelen. Ongeacht wie je bent, wat 
je belangrijk vindt, wat je achtergrond is, hoe goed je kunt leren of wat er thuis speelt. Toch kunnen dit nog 
wel eens redenen zijn dat je als kind ergens niet aan mee kan of mag doen. Wat vinden jullie daarvan? En 
wat zijn jullie ideeën over hoe we daar na de verkiezingen iets in kunnen verbeteren? We vroegen het aan 
kinderen én kandidaat-raadsleden.
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KANSENGELIJKHEID

DE BESTE KANSEN VOOR 
IEDER KIND

DIT VINDEN DE KINDEREN 
Na armoede vinden jullie gezondheid het belangrijkste 
onderwerp uit de enquête. 86% van jullie vindt dat 
iedereen gezond moet kunnen leven. Dat betekent dat 
ieder kind moet kunnen sporten of bewegen en dat je 
altijd voldoende en gezond te eten moet hebben. Dat 
is namelijk nodig om lichamelijk fit te zijn. Maar gezond 
leven betekent ook lekker in je vel zitten. Geen kind zou 
zich te onzeker, gestrest of angstig moeten voelen.  
Als een kind niet gezond kan leven, moet het daar 
volgens jullie snel hulp voor kunnen krijgen. Want het 
is belangrijk om te voorkomen dat het misgaat. Volgens 
jullie kan de gemeente daarbij helpen. Bijvoorbeeld door 
meer gratis activiteiten te organiseren, zodat iedereen 
mee kan doen. Maar ook door ervoor te zorgen dat er 
een praatjuf is op iedere school, zodat elk kind daar 
makkelijk naar binnen kan stappen als het hulp nodig 
heeft.  

Geef ons de ruimte 
Hoe jij je vrije tijd besteedt, heeft invloed op hoe het 
met je gaat. Uit jullie antwoorden blijkt dat jullie die 
vrije tijd veel in je eigen wijk besteden. Een meerderheid 
van de kinderen (62%) geeft aan dat jullie behoefte 
hebben aan meer ruimte of plekken om te spelen en 
elkaar te ontmoeten. Jullie vinden ook dat daar rekening 
mee moet worden gehouden als er nieuwe wijken 
worden gebouwd in Schiedam. 62% vindt bovendien 
dat die speel- en ontmoetingsplekken dan meteen wel 
iets uitdagender kunnen. Jullie denken dat het dan 
ook aantrekkelijker wordt voor kinderen (én jongeren) 
om vaker naar buiten te gaan, in plaats van dat ze 
binnenblijven om met hun telefoon of spelcomputer te 
spelen.

Meer aandacht voor elkaar 
Als het gaat om toekomstige wijken, is er volgens 
jullie nog wel meer om rekening mee te houden. Meer 
dan tweederde van jullie vindt dat in alle wijken in 
Schiedam meer verschillende woningen (dus: huur, 
koop, groot, klein, duur, betaalbaar) door elkaar zouden 
moeten staan. Er wonen dan vanzelf meer verschillende 
mensen bij elkaar in de buurt. Dit helpt om kennis te 
maken met mensen die je normaal gesproken niet 
zo snel tegenkomt. Dat zal volgens jullie helpen om 
elkaar minder ‘anders’ te vinden en zorgt ervoor dat er 
minder wordt gediscrimeerd en gepest. En dat is nodig, 
want discrimineren en pesten blijft een onderwerp dat 
volgens jullie stevig moet worden aangepakt! Ruim 
driekwart van de kinderen vindt daarom ook dat er 
meer aandacht moet worden besteed aan praten over 
wie je bent in de klas. Door meer met elkaar te praten, 
leren we elkaar beter begrijpen en wordt er minder 
gepest. Dus waar wachten we nog op?! 

4 STEMWIJZER

Lekker in je vel zitten, is net zo belangrijk als 
lichamelijk gezond zijn. Daarom zou er op school 
en op andere plekken waar kinderen vaak 
komen meer aandacht moeten zijn voor hoe 
kinderen zich voelen.

We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen 
gezond kunnen leven. Dus ook als gezond eten 
en sporten voor kinderen moeilijker is, omdat 
ouders dat niet kunnen betalen.

5. GEZONDHEID

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Als de gemeente plannen voor nieuwe wijken 
maakt, moet daarin altijd worden meegenomen 
dat daarin huizen voor verschillende mensen 
(jong en oud, arm en rijk en alles daartussenin) 
door elkaar moeten staan. Zo leren mensen die 
elkaar nu nog niet zo snel tegenkomen elkaar 
wat beter kennen. Dat helpt tegen vooroordelen.

Het is belangrijk om vaker met elkaar te praten 
over wie je bent en wat je wel of niet fijn vindt. 
Daardoor begrijpen we elkaar beter, vinden we 
elkaar minder snel raar en wordt er minder snel 
gepest.

6. DISCRIMINATIE
& PESTEN

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Er moet in woonwijken meer ruimte zijn tussen 
de huizen waar kinderen kunnen spelen of 
elkaar kunnen ontmoeten.

Er zou buiten meer uitdaging moeten zijn voor 
kinderen, zoals natuurspeelpleinen in de wijk. 
Zo wordt het voor alle kinderen aantrekkelijker 
om buiten te spelen en te bewegen, en zitten 
zij minder vaak binnen op hun telefoon of 
spelcomputer.

4. ONTSPANNING 
& VRIJE TIJD

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Stap 2: kiezen voor kansengelijkheid
Hoe belangrijk vind jij de onderstaande standpunten? 
Kruis per stelling jouw antwoord aan.

GELIJKE KANSEN BEGINNEN OP SCHOOL
Anouschka Biekman van D66 staat voor gelijke 
kansen. Volgens haar moet het niet uitmaken 
in welke wijk je opgroeit en wat je thuissituatie 
of achtergrond is: elk kind moet evenveel kans 
krijgen om zich zo goed mogelijk te kunnen 
ontwikkelen. D66 vindt dat school dé plek is om 
kansengelijkheid te vergroten. Door te zorgen 
voor een ‘rijke schooldag’ bijvoorbeeld. Anouschka 
droomt ervan dat een schooldag niet alleen bestaat 
uit basisvakken als rekenen en taal, maar juist uit 
een breed aanbod aan activiteiten. Sport, cultuur, 
techniek… Kinderen moeten onder schooltijd zoveel 
mogelijk uitdaging krijgen. Zo krijgen ze veel meer 
kansen om hun talenten te ontwikkelen. Om dit voor 
elkaar te krijgen, zouden scholen en verenigingen in 
de stad veel meer moeten samenwerken.  

Ook als je hulp nodig hebt, moet je op school 
terechtkunnen. Denk bijvoorbeeld aan een rustige 
huiswerkplek voor als je na schooltijd je huiswerk 
wilt maken. Maar ook als je hulp nodig hebt, omdat 
je even niet zo lekker in je vel zit of een probleem 
hebt. Volgens D66 moeten we specialisten die 
kinderen kunnen helpen, bijvoorbeeld een speciaal 
opgeleide praatjuf of iemand van jeugdzorg, een 
plek in de school geven. Zo vind je alles wat je nodig 
hebt om fijn te kunnen opgroeien op één vertrouwde 
plek: de school.

D66
Democraten 66

Geïnterviewd:
Anouschka Biekman

IN SCHIEDAM MOET IEDEREEN MEE 
KUNNEN DOEN
Şeyda van DENK vindt dat iedereen in Schiedam 
gelijk moet worden behandeld en dat alle groepen 
in de samenleving mee moeten kunnen doen. 
DENK komt op voor de groepen in de samenleving 
die vaak vergeten worden. Het moet namelijk niet 
uitmaken wie je bent of waar je geboren bent: 
uiteindelijk is iedereen gelijk en moet iedereen dus 
gelijk worden behandeld. De gemeente heeft hierin 
een voorbeeldfunctie en moet altijd het goede 
voorbeeld geven, volgens Şeyda. De gemeente 
mag dus nooit zelf discrimineren en moet stoppen 
met samenwerken met partijen of organisaties die 
wel discrimineren. Zo straalt de gemeente uit dat 
iedereen moet kunnen meedoen. 

Şeyda vindt het daarnaast enorm belangrijk dat er 
meer aandacht komt voor het onderwerp mentale 
gezondheid. Mentale gezondheid is namelijk heel 
belangrijk voor je prestaties op school en hoe 
je jezelf kunt ontwikkelen. Op school moet het 
onderwerp bespreekbaar worden gemaakt door er 
meer voorlichting over te geven. Ook moeten de 
wachtlijsten voor mentale hulp korter. De gemeente 
heeft daar een belangrijke rol in. 

DENK

Geïnterviewd:
Şeyda Dokgöz

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN 
John Maris van PS vindt dat we al zo vroeg mogelijk 
moeten beginnen om kansengelijkheid te stimuleren. 
Als we er veel aan doen om ervoor te zorgen dat 
kinderen gelijke kansen krijgen, dan zorgt dat 
ervoor dat zij een goede toekomst tegemoet gaan. 
Volgens John moet de gemeente er dan ook voor 
zorgen dat de basis voor kinderen goed geregeld 
is. Zo vindt hij het bijvoorbeeld belangrijk dat we in 
Schiedam weer gaan schoolzwemmen. Zwemmen 
is een basisvaardigheid die elk kind moet kunnen 
leren, ongeacht of je ouders er wel of geen geld 
voor hebben. Ook zou hij graag zien dat kinderen 
op school meer voorlichting krijgen, bijvoorbeeld 
over gezond leven, maar ook over discriminatie en 
pesten.  

Om ervoor te zorgen dat de dingen die er in 
Schiedam voor zorgen dat kinderen fijn kunnen 
opgroeien, ook goed aansluiten bij de wensen en 
behoeften van kinderen, moet er volgens PS veel 
met kinderen gepraat worden. Bijvoorbeeld via 
lessen op scholen. Kinderen hebben vaak een hele 
andere visie dan volwassenen en kunnen heel goed 
zelf bedenken wat zij belangrijk vinden. Dat moet de 
gemeente serieus nemen.

PS
Progressief Schiedam

Geïnterviewd:
John Maris

OP ZOEK NAAR DE OVEREENKOMSTEN 
EN ONZE KRACHTEN BUNDELEN
Volgens Eddy en Dylan van de SLV is iedereen gelijk. 
Daarom moeten we in Schiedam minder kijken naar 
de verschillen tussen mensen en meer kijken naar 
onze overeenkomsten. Uiteindelijk zijn we allemaal 
mensen en kunnen we het meeste bereiken door 
onze krachten te bundelen. Dit kunnen we alleen 
bereiken door meer met elkaar in gesprek te gaan 
en naar elkaar te luisteren. Door deze gesprekken 
kunnen we de verschillen tussen werelden dichten 
en elkaar beter begrijpen. Deze gesprekken moeten 
niet alleen worden gevoerd door volwassenen, maar 
juist ook met en tussen kinderen.  

De SLV vindt pesten en discriminatie een ontzettend 
belangrijk onderwerp. Op dit moment wordt er 
volgens Eddy en Dylan op school vaak veel te weinig 
over gepraat. Dit moet meer gebeuren, bijvoorbeeld 
door workshops te geven of een apart vak te wijden 
aan dit onderwerp. Als we over pesten praten, 
moeten we niet alleen kijken naar het gepeste kind, 
maar juist ook naar de pester. Misschien komt de 
pester uit een moeilijke thuissituatie, waardoor het 
kind zich onzeker voelt. Door op zoek te gaan naar 
het waarom, kunnen we op zoek gaan naar een 
oplossing.  

SLV
Sociaal Liberaal Verbond

Geïnterviewd:
Eddy Silva & Dylan Djoenaedi

EDDY SILVA & DYLAN DJOENAEDI, SLV:EDDY SILVA & DYLAN DJOENAEDI, SLV:
‘’VOLWASSENEN MOETEN IN ‘’VOLWASSENEN MOETEN IN 

GESPREK GAAN MET KINDEREN GESPREK GAAN MET KINDEREN 
ALS HET OVER KINDEREN GAAT.’’ ALS HET OVER KINDEREN GAAT.’’  KINDERREDACTIE:

 KINDERREDACTIE:

“DE GEMEENTE MOET MENSEN 
“DE GEMEENTE MOET MENSEN 

ALTIJD INFORMEREN IN EEN TAAL 
ALTIJD INFORMEREN IN EEN TAAL 

DIE ZE HET BESTE SPREKEN.” 
DIE ZE HET BESTE SPREKEN.” 

ANOUSCHKA BIEKMAN, D66:
ANOUSCHKA BIEKMAN, D66:

“BRENG JEUGDZORG DE SCHOLEN 

“BRENG JEUGDZORG DE SCHOLEN 

IN, ZODAT KINDEREN DIRECT MET 

IN, ZODAT KINDEREN DIRECT MET 

EEN SPECIALIST KUNNEN PRATEN 

EEN SPECIALIST KUNNEN PRATEN 

ALS ZE IEMAND NODIG HEBBEN.” 

ALS ZE IEMAND NODIG HEBBEN.” 

ŞEYDA DOKGÖZ, DENK:ŞEYDA DOKGÖZ, DENK:

‘’ALS JE NIET GEZOND BENT IN JE ‘’ALS JE NIET GEZOND BENT IN JE 
HOOFD, KUN JE OOK NIET LEREN OP HOOFD, KUN JE OOK NIET LEREN OP 

SCHOOL.’’ SCHOOL.’’ 

 KINDERREDACTIE:
 KINDERREDACTIE:“WE MOETEN OP SCHOOL 

“WE MOETEN OP SCHOOL MET MEER MET MEER BEZIG ZIJN BEZIG ZIJN DAN DAN ALLEEN REKENEN EN TAAL.” 
ALLEEN REKENEN EN TAAL.” 

Als er buiten meer te doen is en speelplekken uitdagender zijn, gaan kinderen sneller naar buiten in plaats van dat ze binnen gamen of op sociale media 
zitten.

Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, moet sneller hulp kunnen krijgen. Daarom moeten de wachtrijen in de jeugdzorg korter.

JOHN MARIS, PS:JOHN MARIS, PS:
“SPORTEN IS BELANGRIJK 
“SPORTEN IS BELANGRIJK EN MOET VOOR IEDEREEN 
EN MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN.”

TOEGANKELIJK ZIJN.”

De gemeente moet de hulp die kinderen en jongeren nodig hebben om mentaal (in je hoofd) gezond te blijven, net zo belangrijk vinden als de hulp om fysiek (in je lijf) gezond te blijven.

Activiteiten in de wijk zijn goed om andere wijkbewoners te leren kennen. Daarom moet de gemeente meer van dit soort gratis activiteiten in de wijken organiseren.
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STAD VAN DE TOEKOMST

BOUWEN AAN ONZE 
STAD VAN DE TOEKOMST

DIT VINDEN DE KINDEREN 
Als het aan de kinderen van Schiedam ligt, is de stad 
van de toekomst een duurzame stad. Een stad waar 
allerlei verschillende mensen fijn samenleven, en een 
stad waar we net iets anders wonen dan nu. Maar hoe 
moeten we dat aanpakken? Laten we eens kijken naar 
jullie oplossingen. 

Als er nieuwe wijken worden gebouwd, waar moet 
volgens jullie dan rekening mee worden gehouden? 8 op 
de 10 kinderen vindt meer ruimte voor groen en elkaar 
ontmoeten dan heel belangrijk. Ook het idee dat we 
meer met elkaar gaan delen, in plaats van alles zelf te 
kopen, staat veel kinderen wel aan. Meer dan de helft 
van jullie vindt dat daar meer ruimte voor gemaakt 
moet worden. Denk dan bijvoorbeeld aan ruimte voor 
een gezamenlijke buurtschuur waarin deelspullen 
bewaard kunnen worden. Of voor een buurtmoestuin, 
waarin met elkaar voedsel, zoals groenten, kan worden 
verbouwd. Jullie denken dat de buurt ook nog eens 
gezelliger wordt als we op deze manier meer samen 
gaan doen.  

Het idee dat we voor dit soort dingen meer ruimte 
moeten maken, klinkt goed. Maarre, waar gaan we 
die ruimte volgens jullie vandaan halen? 6 op de 10 
kinderen vindt dat bewoners hun auto’s best wat verder 
weg van hun huis kunnen parkeren. Dat zou volgens 
een deel van jullie zelfs buiten de woonwijk kunnen. 
Auto’s hoeven dan minder door de wijk heen te rijden, 
waardoor er ook minder ruimte nodig is voor wegen 
en parkeerplaatsen. Die ruimte kan dan weer gebruikt 
worden voor andere dingen. 

Wonen in de stad van de toekomst 
Iedereen moet volgens jullie een fijne plek hebben om 
te wonen. Om daarvoor te zorgen, vindt meer dan de 
helft van de kinderen dat we in de toekomst niet in een 
groter huis zouden moeten wonen dan dat we nodig 
hebben. Anders gezegd: als je alleen woont, heb je 
volgens deze kinderen minder woonruimte nodig dan 
een groot gezin met jonge kinderen. Ze begrijpen dat 
niet iedereen dat fijn zal vinden, maar ze zien het wel 
als een belangrijke stap om woonruimte eerlijker te 
verdelen. 

Volgens 80% van jullie heeft de gemeente een 
belangrijke rol in de wijk van de toekomst. Jullie vinden 
het bijvoorbeeld heel belangrijk dat de gemeente ervoor 
zorgt dat kinderen die moeten verhuizen, in dezelfde 
wijk kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld als hun huis 
wordt afgebroken omdat er op die plek nieuwe huizen 
worden gebouwd. Op die manier kunnen de kinderen 
in de buurt blijven wonen van hun vrienden en kunnen 
ze gewoon naar dezelfde school blijven gaan. Veel 
van jullie vinden ook dat de gemeente een belangrijke 
rol heeft om bewoners te helpen om duurzamer te 
leven. 70% van jullie vindt dat de gemeente bewoners 
meer kennis moet geven over duurzaam leven en dat 
zij mensen meer zouden moeten helpen als zij deze 
duurzame oplossingen niet zelf kunnen betalen.  

6 STEMWIJZER

We moeten de ruimte die er is om te wonen, 
anders verdelen. Mensen die alleen wonen, 
zouden bijvoorbeeld een minder groot huis 
moeten hebben, dan een gezin met veel 
kinderen.

Als er huizen worden gesloopt om nieuwe 
woningen te kunnen bouwen, moeten gezinnen 
met kinderen in dezelfde wijk kunnen blijven 
wonen. Zo kunnen kinderen en jongeren naar 
hun eigen school blijven gaan en hun vrienden 
in de buurt houden. 

7. WONEN

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Het is belangrijk dat iedereen duurzaam gaat 
leven en werken. Daarom moet de gemeente 
daar bij het maken van nieuwe plannen voor 
de stad altijd rekening mee houden. Denk aan 
slimme oplossingen om in huis afval te kunnen 
scheiden. Of aan minder parkeerplekken in 
woonwijken, omdat mensen de auto minder 
gebruiken.

Mensen moeten zelf meer gaan doen om 
duurzaam te leven. De gemeente moet mensen 
daar wel bij helpen door goede informatie en 
advies te geven over hoe je duurzaam leven het 
beste aanpakt.

8. DUURZAAMHEID
& AFVAL

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Bij het bouwen van een nieuwe wijk moet meer 
ruimte vrijgemaakt worden voor groen en 
gezellige plekjes. Buurtgenoten hebben dan 
meer plek om elkaar te ontmoeten en kinderen 
en jongeren hebben uitdagende plekken om 
buiten te spelen of chillen.

Het is goed als er gezamenlijke schuren en 
(moes)tuinen in de wijk worden gemaakt. 
Buurtgenoten gaan dan automatisch meer delen 
met elkaar en leren elkaar dan ook beter kennen.

9. SAMEN LEVEN

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Helemaal 
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens

Stap 3: Kiezen voor de stad van de toekomst
Hoe belangrijk vind jij de onderstaande standpunten? 
Kruis per stelling jouw antwoord aan.

EEN FIJN SCHIEDAM CREËREN WE ZELF
Damien van der Zwan van LOS wil dat Schiedam 
een stad is voor iedereen. Iedereen moet zich in 
Schiedam kunnen ontwikkelen, zich veilig voelen en 
voor elkaar klaar staan. Voor LOS betekent dit vooral 
dat Schiedammers hun eigen verantwoordelijkheid 
moeten pakken. Zo vindt LOS duurzaamheid een 
belangrijk onderwerp, maar is dit volgens de 
partij vooral de eigen verantwoordelijkheid van 
de Schiedammers zelf. “De gemeente kan mensen 
bijvoorbeeld nooit vertellen wat ze wel of niet 
mogen eten of verplichten om hun afval te scheiden. 
De gemeente kan hooguit helpen door mensen de 
juiste voorlichting te geven, zodat mensen zelf hun 
gedrag gaan veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door 
campagne te voeren of voorlichting te geven op 
scholen.” 

Om Schiedam een fijne plek voor iedereen te maken, 
vindt LOS veiligheid enorm belangrijk. Wanneer 
mensen zich niet aan de wet houden, moet de politie 
hier hard tegen optreden. Volgens Damien zijn er 
op dit moment te veel mensen die wegkomen met 
een misdaad, omdat er weinig politie en handhaving 
rondloopt. Om Schiedam een veiligere plek te 
maken, moet er daarom zowel overdag als ’s nachts 
meer politie en handhaving op straat komen. 

LOS
Lokaal Onafhankelijk Schiedam

Geïnterviewd:
Damien van der Zwan

IN EEN IDEALE WIJK KUN JE JE HELE LEVEN 
WONEN
Volgens Catelijne de Groot van het AOV is de 
stad van de toekomst een stad waarin alle wijken 
veel meer gemengd zijn. Dat betekent dat er 
verschillende soorten huizen door elkaar staan en 
dat er voor alle Schiedammers genoeg te doen 
is. Jong of oud, rijk of arm: iedereen moet een 
fijne plek hebben in de wijk. Het AOV noemt dit 
een ‘levensbestendige wijk’. Dat betekent dat je 
in elke fase van je leven (bijvoorbeeld als je kind, 
volwassene of senior bent) op een fijne manier in 
de wijk kunt wonen. Om dat voor elkaar te krijgen, 
moet er naast verschillende soorten huizen ook 
genoeg te doen zijn voor iedereen. Catelijne ziet 
het liefst in elke wijk een wijkcentrum: “Dat is dé 
plek waar buren mee kunnen doen met activiteiten 
en elkaar kunnen ontmoeten”. Die ontmoeting is 
belangrijk voor het AOV. Het zorgt voor meer sociaal 
contact, maakt dat buren meer naar elkaar omkijken 
en gaat eenzaamheid tegen. 

Het AOV vindt het belangrijk dat mensen zelf de 
eerste stap zetten om elkaar te ontmoeten. De 
gemeente kan bewoners helpen door in elke wijk 
een wijkcentrum te bouwen en ervoor te zorgen dat 
er veel aanbod is, maar het is aan de mensen zelf 
om ernaartoe te gaan en elkaar te ontmoeten.

ALGEMEEN OUDEREN 
VERBOND (AOV)

Geïnterviewd:
Catelijne de Groot

EEN GROENE STAD BEREIKEN WE SAMEN
Yorick en Carlien van GroenLinks vinden dat het 
Schiedam van de toekomst vooral een groene stad 
moet zijn. Dat betekent dat we de natuur die we nu 
in onze stad hebben, moeten behouden. Het kan niet 
zo zijn dat we groen weghalen en daar huizen voor 
terugkomen. Toch hebben we ook nieuwe huizen 
nodig om ervoor te zorgen dat alle Schiedammers 
een fijne plek hebben om te wonen. Hoe GroenLinks 
dit wil oplossen? Door de wijk te verdichten. Dat 
betekent dat we alleen bouwen op plekken waar 
nu al gebouwen staan. Dat kan door vaker in de 
hoogte te bouwen, met flats bijvoorbeeld. Zo gaat 
het niet ten koste van de natuur. Moeten er toch 
bomen gekapt worden, dan moeten er voor elke 
boom minstens twee bomen terug geplant worden. 
Bijvoorbeeld op plekken waar nu parkeerplaatsen 
zijn. Volgens Yorick en Carlien hebben we namelijk 
echt niet zoveel auto’s nodig: “We kunnen onze auto 
prima wat vaker delen met elkaar, of we pakken 
gewoon de fiets!” 

Om deze groene stad van de toekomst voor elkaar 
te krijgen, moeten de gemeente en Schiedammers 
goed met elkaar samenwerken. Volgens GroenLinks 
zou de gemeente veel meer naar mensen toe 
moeten gaan om naar hen te luisteren en hen de 
mogelijkheid te geven om mee te denken. Dat geldt 
niet alleen voor de volwassen Schiedammers, ook 
kinderen moeten kunnen meepraten over wat zij 
belangrijk vinden.

GROENLINKS

Geïnterviewd:
Yorick Haan en Carlien Schoondermark

 KINDERREDACTIE: KINDERREDACTIE:

“OM DUURZAMER TE WORDEN 
“OM DUURZAMER TE WORDEN 

MOETEN SCHIEDAMMERS VOORAL 
MOETEN SCHIEDAMMERS VOORAL 

SAMENWERKEN.’’ SAMENWERKEN.’’ 

 KINDERREDACTIE: KINDERREDACTIE:  “ “ IK VIND DAT POLITICI NIET 
IK VIND DAT POLITICI NIET ALLEEN MAAR MOETEN ZEGGEN 

ALLEEN MAAR MOETEN ZEGGEN WAT HET PROBLEEM IS, MAAR OOK 
WAT HET PROBLEEM IS, MAAR OOK HOE ZE HET GAAN OPLOSSEN!

HOE ZE HET GAAN OPLOSSEN!” ” 

CATELIJNE DE GROOT
CATELIJNE DE GROOT, AOV:, AOV:

“IN MIJN IDEALE WIJK WONEN 
“IN MIJN IDEALE WIJK WONEN 

ALLE LEEFTIJDSGROEPEN DOOR 

ALLE LEEFTIJDSGROEPEN DOOR 

ELKAAR HEEN.”
ELKAAR HEEN.”

DAMIEN VAN DER ZWANDAMIEN VAN DER ZWAN, LOS:, LOS:
‘’DUURZAAMHEID VEREIST EIGEN ‘’DUURZAAMHEID VEREIST EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN 

MENSEN.’’ MENSEN.’’ 

YORICK HAAN EN CARLIEN 
YORICK HAAN EN CARLIEN 

SCHOONDERMARK
SCHOONDERMARK, GROENLINKS:, GROENLINKS:

“WAAROM PAKKEN WE NIET WAT 
“WAAROM PAKKEN WE NIET WAT 

VAKER DE FIETS?” 
VAKER DE FIETS?” 

Jullie, de kinderen van nu, zijn de volwassenen van de toekomst. Veel plannen die nu door de gemeente 
worden gemaakt, gaan over die toekomst. Er worden nu keuzes gemaakt waarvan jij pas iets gaat merken 
als je volwassen bent. Het is daarom goed om nu al mee te denken. Hoe vind jij dat Schiedam er in de 
toekomst uit moet zien? Wij gingen op onderzoek uit en vroegen kinderen en kandidaat-raadsleden waar de 
komende jaren volgens hen extra aandacht voor moet zijn. 

Kinderen moeten altijd in dezelfde wijk kunnen blijven wonen, omdat ze daar vaak ook naar school gaan en hun vrienden er wonen. Dus ook als een wijk verandert, moet hier rekening mee worden gehouden.

We moeten met z’n allen duurzamer gaan leven en beter omgaan met de natuur. De gemeente moet meer tijd en geld besteden om Schiedammers daarbij te helpen.

Voor een écht 

gemengde wijk, waarin 

verschillende mensen met 

elkaar samenleven, is meer 

nodig dan alleen verschillende 

huizen door elkaar zetten. Mensen 

zouden elkaar ook meer moeten 

tegenkomen, zodat ze elkaar 

leren kennen. De gemeente 

moet ze daarbij helpen.

ALLE PARTIJEN 
VERTEGENWOORDIGD 
In de voorbereidingen van deze krant hebben we 
alle politieke partijen die actief zijn in Schiedam, 
benaderd. We konden rekenen op de medewerking 
van alle partijen, waardoor ze allemaal terug te 
vinden zijn in de stemwijzer. OPS (Ouderenpartij 
Schiedam) deed alleen schriftelijk mee. Om die 
reden is er geen verslag van een interview tussen 
de kinderen en OPS terug te lezen in de krant. 
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KINDEREN EN JONGEREN 
LATEN VAN ZICH HOREN

FONDS
schiedam vlaardingen e.o.

In een democratie is het belangrijk dat je al 
op jonge leeftijd leert hoe je kunt meedenken 
en meedoen. Want als je daar nu al ervaring 
mee opdoet en ontdekt hoe je zelf het verschil 
kunt maken, dan is de kans groot dat je dat als 
volwassene net zo betrokken blijft. En dat is 
noodzakelijk, want in een democratie bepalen 
we samen hoe de dingen geregeld worden. 
Daarom is het goed om op de hoogte te blijven 
van wat er speelt én om op te komen voor de 
dingen die belangrijk zijn voor jou en anderen 
in je omgeving.

In Schiedam wordt daarom veel aandacht 
besteed aan het meedenken en meedoen van 
kinderen en jongeren. Dat is best bijzonder: al 
meer dan 10 jaar worden zij actief betrokken 
bij wat er speelt in de stad. Daardoor weten 
de volwassenen in de stad beter waarmee ze 
jullie kunnen helpen en waar meer aandacht 
voor moet zijn.  

Er zijn altijd dingen die beter kunnen. 
Daarom worden jullie bevindingen en 
adviezen elke keer opgepakt door een 
andere groep kinderen en jongeren en weer 
een stukje verder uitgepluisd. Zo begon het 
vooronderzoek voor dit verkiezingsproject 
eigenlijk al in 2020… Hoe dat precies zit, 
ontdek je op deze pagina! 

DOE MEE, STEM MEE! 
Heb jij je verdiept in wat je belangrijk vindt? Weet je nu ook 
beter wat de standpunten zijn van de verschillende politieke 
partijen in Schiedam? Mooi! Dan is het nu tijd om je stem te 
laten horen. Heb je bij deze krant een stempas ontvangen? 
Dan mag je op woensdag 16 maart je stem uitbrengen tijdens 
de Gemeenteraadsverkiezingen voor kinderen. Het pop-up 
stembureau komt, helemaal corona-proof, naar jouw school. 

ZO WERKT HET STEMMEN 
Net als bij een echt stembureau wissel je jouw stempas in voor 
een stembiljet. Daarop vul je in op welke partij jij je stem uit 
wil brengen. Dat doe je door het vakje onder de partij van jouw 
keuze rood te kleuren. Aan het einde van de dag worden alle 
stemmen geteld en maken we de uitslag bekend. Net als bij de 
echte verkiezingen. Dat doen we onder andere op Instagram 
@de_kleine_ambassade, Facebook en op 
www.dekleineambassade.nl. 

Welke partij past bij jou? Start op pagina 3. Vul de stemwijzer in!

DIT VIND IK, DIT VIND JIJ, EN 

ZO DENKEN ANDEREN EROVER. 
Kennis opdoen, onderzoeken wat je zelf vindt en de 

invalshoeken van anderen leren kennen. Dat is belangrijk 

om een mening te kunnen vormen over wat er nodig is om 

fijn (samen) te kunnen leven.  

Tweejaarlijks onderzoekt de gemeente met een vragenlijst wat speelt onder kinderen en jongeren en aan welke onderwerpen meer aandacht moet worden besteed. 
Een representatieve groep van 3250 kinderen en jongeren van 11 t/m 23 vulden in 2020 de 

monitor in. 

JONGERENMONITOR 

VERKIEZINGSPROJECT

MEEDENKEN IN 
CORONATIJD

Een pittige tijd voor opgroeiende 
kinderen en jongeren.  
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Woensdagmiddag 16 maart  de kleine ambassade  ivegotthepower 

JONGEREN-
VERKIEZINGSDEBAT

Jongeren vs. politici 

Gemeenteraads-

verkiezingen voor 

kinderen en jongeren

laat je stem horen!

INTERVIEWDAG

STEMWIJZER

Alle kennis die je nodig hebt over de gemeenteraadsverkiezingen in één krant. Vul de stemwijzer in tijdens de lessen op school. Welke partij past bij jou? 

GROTE VERKIEZINGSENQUÊTE 

Vragenlijst ingevuld door 

kinderen en jongeren én alle 

politieke partijen. 

De Kindergemeenteraad doet onderzoek. Ook de 

jongeren van I’ve Got the #Power gaan met de 

onderwerpen uit de monitor aan de slag.  

STEVIGE BASIS OM FIJN 

OP TE GROEIEN PRETTIG EN DUURZAAM 
SAMEN LEVEN 

GELIJKE KANSEN VOOR ALLE SCHIEDAMMERS 

HOE ZOU DE STAD VAN 
DE TOEKOMST ERUIT 

MOETEN ZIEN?

JONGERENREDACTIE

10 MAART16 MAART Bekijk de uitzending op SCHIE TV.

Kinderen en jongeren voelen 

politici aan de tand. 

Naar aanleiding van 

de resultaten van de 

verkiezingsenquête, 

interviewen kinderen en 

jongeren politici. Hoe staan 

zij tegenover de onderwerpen 

die kinderen en jongeren 

belangrijk vinden?  
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Om van scholen een fijne en veilige omgeving 
te maken voor kinderen, zou het schoolgebouw 
ruimte moeten hebben voor verschillende dingen 
die belangrijk zijn als je opgroeit. Dus niet alleen 
voor lessen, maar ook voor de praatjuf of een 
rustige huiswerkplek.

School is niet alleen een plek waar je veel kennis 
opdoet. Je kunt er ook andere talenten ontdekken 
en ontwikkelen. Scholen zouden meer moeten 
samenwerken met andere organisaties om samen 
tijdens en na schooltijd activiteiten te organiseren. 
Bijvoorbeeld de kinderopvang, sport-, cultuur- 
of natuurorganisaties. Kinderen kunnen dan op 
school nog beter met die talenten aan de slag.
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Om je buiten veiliger te voelen, moet de wijk 
zo aangepast worden dat er minder verkeer 
(bijvoorbeeld auto’s of scooters) door de wijk 
rijdt en dat de buurt opgeruimd en netjes wordt 
gehouden.

Het is fijn om in een wijk te wonen waar je de 
mensen om je heen een beetje kent en bewoners 
zich samen verantwoordelijk voelen voor de wijk. 
Er moet daarom geld vrijgemaakt worden om 
wijken zo in te richten dat bewoners elkaar vaker 
tegenkomen en meer samen kunnen doen.

2. VEILIGHEID HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS
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Om ervoor te zorgen dat ieder kind fijn op kan 
groeien, is het belangrijk dat we er met elkaar voor 
zorgen dat in Schiedam geen kind in armoede 
hoeft te leven.

Alle kinderen moeten hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. Daarom is het 
belangrijk dat er in de wijk veel gratis activiteiten 
worden georganiseerd. Als deze activiteiten 
dicht bij huis zijn en niets kosten, kan iedereen 
meedoen.

3. ARMOEDE HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS
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Er moet in woonwijken meer ruimte zijn tussen 
de huizen waar kinderen kunnen spelen of elkaar 
kunnen ontmoeten.

Er zou buiten meer uitdaging moeten zijn voor 
kinderen, zoals natuurspeelpleinen in de wijk. 
Zo wordt het voor alle kinderen aantrekkelijker 
om buiten te spelen en te bewegen en zitten 
zij minder vaak binnen op hun telefoon of 
spelcomputer.

4. ONTSPANNING 
& VRIJE TIJD HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS
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WELKE PARTIJ PAST BIJ JOU? 
Stap 4: Vul jouw antwoorden in

In de stemwijzer heb je bij alle standpunten aangegeven in hoeverre je het ermee eens bent. 
Neem die antwoorden hieronder over door de vakjes van jouw keuze in te kleuren. 

Lekker in je vel zitten, is net zo belangrijk als 
lichamelijk gezond zijn. Daarom zou er op school 
en op andere plekken waar kinderen vaak komen 
meer aandacht moeten zijn voor hoe kinderen zich 
voelen.

We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen 
gezond kunnen leven. Dus ook als gezond eten en 
sporten voor kinderen moeilijker is, omdat ouders 
dat niet kunnen betalen.

5. GEZONDHEID HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS
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OP DEZE PAGINA VIND JE DE 
OP DEZE PAGINA VIND JE DE RESULTATEN VAN DE GROTE 
RESULTATEN VAN DE GROTE VERKIEZINGSENQUÊTE.

VERKIEZINGSENQUÊTE.



HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS

6. DISCRIMINATIE
& PESTEN

Stap 5: De uitslag

Vergelijk jouw antwoorden met die van de politieke 
partijen. Tel hoe vaak je de logo’s van de partijen 
tegenkomt in het vakje bij de antwoorden die jij hebt 
aangekruist. Vul het totaal hier in.  
En, welke partij past het beste bij jouw mening? 

Totaal aantal:

Het is belangrijk dat iedereen duurzaam gaat 
leven en werken. Daarom moet de gemeente daar 
bij het maken van nieuwe plannen voor de stad 
altijd rekening mee houden. Denk aan slimme 
oplossingen om in huis afval te kunnen scheiden. 
Of aan minder parkeerplekken in woonwijken, 
omdat mensen de auto minder gebruiken.

Mensen moeten zelf meer gaan doen om 
duurzaam te leven. De gemeente moet mensen 
daar wel bij helpen door goede informatie en 
advies te geven over hoe je duurzaam leven het 
beste aanpakt.

HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS
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8. DUURZAAMHEID
& AFVAL

Als de gemeente plannen voor nieuwe wijken 
maakt, moet daarin altijd worden meegenomen 
dat daarin huizen voor verschillende mensen (jong 
en oud, arm en rijk en alles daartussenin) door 
elkaar moeten staan. Zo leren mensen die elkaar 
nu nog niet zo snel tegenkomen elkaar wat beter 
kennen. Dat helpt tegen vooroordelen.

Het is belangrijk om vaker met elkaar te praten 
over wie je bent en wat je wel of niet fijn vindt. 
Daardoor begrijpen we elkaar beter, vinden we 
elkaar minder snel raar en wordt er minder snel 
gepest.
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Bij het bouwen van een nieuwe wijk moet meer 
ruimte vrijgemaakt worden voor groen en 
gezellige plekjes. Buurtgenoten hebben dan 
meer plek om elkaar te ontmoeten en kinderen en 
jongeren hebben uitdagende plekken om buiten 
te spelen of chillen.

Het is goed als er gezamenlijke schuren en (moes)
tuinen in de wijk worden gemaakt. Buurtgenoten 
gaan dan automatisch meer delen met elkaar en 
leren elkaar dan ook beter kennen.

9. SAMEN LEVEN HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS
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We moeten de ruimte die er is om te wonen 
anders verdelen. Mensen die alleen wonen, 
zouden bijvoorbeeld een minder groot huis 
moeten hebben dan een gezin met veel kinderen.

Als er huizen worden gesloopt om nieuwe 
woningen te kunnen bouwen, moeten gezinnen 
met kinderen in dezelfde wijk kunnen blijven 
wonen. Zo kunnen kinderen en jongeren naar hun 
eigen school blijven gaan en hun vrienden in de 
buurt houden. 

7. WONEN HELEMAAL ONEENS ONEENS NEUTRAAL EENS HELEMAAL EENS
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DIT INLEGVEL MET DE RESULTATEN 

DIT INLEGVEL MET DE RESULTATEN 

VAN DE VERKIEZINGSENQUÊTE VOOR 
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KINDEREN HOORT BIJ DE STEMWIJZER 

KINDEREN HOORT BIJ DE STEMWIJZER 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022. 
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