Gesprek met de stad – 24 juni 2022
Inleiding en context
Hallo! Wij zijn de Kindergemeenteraad van Schiedam. Van 22 basisscholen in
Schiedam hebben we een vertegenwoordiger! Samen denken wij na over alle dingen
waar de gemeente over gaat, die ook belangrijk zijn voor kinderen. Want kinderen
hebben toch een mening over veel meer dan alleen een speeltuin in de wijk?
Ons vorige advies ging over Fijn Opgroeien. Deze keer hebben we het gehad over
Wijken. Wat is er allemaal belangrijk in een wijk om fijn op te kunnen groeien? Wat
wordt er al geregeld, wat gaat al heel goed, en wat kan nog iets beter? Daar hebben
we met zijn allen goed over nagedacht. We hebben van alles geleerd, we hebben
onze eigen wijken kritisch bekeken door middel van de checklist van de vorige
Kindergemeenteraad, we zijn op excursie geweest en we hebben in het klein onze
eigen ideale wijk gebouwd.
Ook kregen we aan het begin van dit blok nog een brief van de Taaltuin aan de
burgemeester! Daarin vroegen de leerlingen van groep 7 aan de burgemeester of hij
de speelplaats op het Wibautplein kon redden. Er worden daar namelijk veel nieuwe
woningen gebouwd, maar dan is er veel minder ruimte om te spelen. Dat is zonde,
want iedereen van de Taaltuin kent het Wibautplein en komt er graag om met elkaar
te gymnen of te spelen.
De burgemeester antwoordde dat de speelplekken op het Wibautplein wel moeten
veranderen, omdat die huizen nu eenmaal gebouwd moeten worden. Maar ze
verdwijnen niet! Het Wibautplein moet groen blijven en er moet genoeg ruimte zijn
voor iedereen om buiten te spelen, dat heeft de burgemeester beloofd. Bij de
Taaltuin én bij ons kwamen er mensen langs om te horen wat wij kinderen nu
eigenlijk belangrijk vinden aan zo’n plek in de wijk.
Vandaag presenteren wij onze adviezen over het blok Wijken. En daarmee zijn we
alweer halverwege! Het eerste jaar zit er hierna op, en de volgende keer dat we
elkaar zien, zitten we in groep 8. We groeien steeds verder, en onze kennis ook. We
zullen nu eerst een filmpje laten zien waarin we vertellen wat we te weten zijn
gekomen, en daarna presenteren we hier onze adviezen aan de gemeente!

Checklist voor een fijne wijk
Zoals gezegd staat het Wibautplein voor grote
veranderingen, waar de leerlingen van de Taaltuin zich best wel zorgen over
maakten. En hoewel het natuurlijk jammer is dat die mooie grote speelplaats
verdwijnt, kunnen we gelukkig zeggen dat veel plannen voor het plein er best wel
goed uitzien! Er is in de plannen nog steeds veel ruimte voor groen, omdat auto’s
onder de grond kunnen worden geparkeerd. Er staan verschillende huizen voor
verschillende mensen door elkaar heen, en er blijft voldoende plek om te spelen.
Op veel andere plekken in veel andere wijken vinden we dat echter niet terug. In
Schiedam zijn er veel buurten met alleen maar dezelfde huizen. Er zijn straten waar
veel vuil en vandalisme en maar weinig groen te vinden is. Er zijn drukke wegen met
veel auto’s vlak bij scholen en speelplaatsen. En er zijn wijken waar mensen hun
buren niet kennen. Superjammer, want dat maakt fijn opgroeien op die plekken niet
onmogelijk maar wel lastiger.
Dat is niet zomaar opgelost. Maar dat komt ook omdat die straten, buurten en wijken
niet zijn ontworpen en gebouwd met fijn opgroeien in het achterhoofd. En als je in
een wijk geen ruimte hebt, kun je er ook geen verbeteringen doorvoeren. Gelukkig
zijn wij er! En wij denken, net als de vorige Kindergemeenteraden, graag na over de
Stad van de Toekomst en wat ervoor nodig is om daar samen te komen. Zo kwamen
we bijvoorbeeld ook aan die mooie checklist, die precies laat zien wat kinderen
allemaal belangrijk vinden in een wijk.
ADVIES 1: Checklist meenemen in de plannen
Onze oproep aan de gemeente en aan iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en
bouwen van een nieuwe wijk, is: gebruik die kennis! Want voor fijn opgroeien of
mooie speel- en ontmoetingsplekken zijn eigenlijk geen andere dingen nodig dan de
zaken die iedereen wel wil in zijn of haar wijk. Betaalbare huizen, veel groen, een
sociale stad… het is voor iedereen fijn. Maak alle ontwerpen en plannen dus met die
punten uit de checklist als voorwaarden. Want als je alle punten op die lijst kunt
afvinken als je om je heen kijkt, dan heb je echt een topwijk te pakken. En vooraf is
het een stuk makkelijker om overal rekening mee te houden, dan als alles er eigenlijk
al staat.

Speelplekkenkeurmerk

We begonnen dit Gesprek met de Stad door te zeggen dat we over meer kunnen
meedenken dan alleen een speeltuin in de wijk. Maar ook daar hebben wij natuurlijk
een mening over. Ooit bedacht de eerste Kindergemeenteraad de
Speelplekkenmonitor en het Speelplekkenkeurmerk. Aan de hand van een aantal
voor kinderen heel belangrijke dingen, zoals veiligheid, uitdaging en bereikbaarheid,
konden Schiedamse speelplekken worden gekeurd door groepjes kinderen. Het
advies was een groot succes: bij onze installatie had de burgemeester het er nog
steeds over. Dus toen we naar het Wibautplein gingen, keken we niet alleen rond in
de wijk, maar namen we ook de Speelplekkenmonitor met ons mee.
Het idee achter de Speelplekkenmonitor is dat kinderen met hun eigen blik naar
speelplekken kijken. Wij maken er gebruik van, dus wij kunnen ook het beste laten
weten wat er belangrijk voor is. Het allerbelangrijkste is dat een speelplek een veilige
plek is. Dat gaat niet zozeer om de toestellen; die zijn voordat ze worden neergezet
allang gekeurd. Het gaat meer om de omgeving. Is de speelplek bijvoorbeeld
zelfstandig bereikbaar voor de kinderen uit de wijk, zonder dat ze drukke wegen
moeten oversteken? Zijn er huizen in de buurt, met volwassenen die een beetje
toezicht kunnen houden en kunnen helpen als dat nodig is?
Ook het gevoel op de speelplek moet natuurlijk goed zijn. Bijvoorbeeld doordat de
speelplek schoon en opgeruimd is, omdat het netjes wordt gehouden door gemeente
én buurtbewoners. Maar ook doordat de speelplek een plek voor iedereen is, waar er
voor kinderen van verschillende leeftijden genoeg uitdaging te vinden is. Ook de
volwassenen moeten niet vergeten worden. Daarom moeten er ook bankjes of
picknicktafels worden neergezet.
ADVIES 2: Blaas het speelplekkenkeurmerk nieuw leven in en neem het mee in de
plannen
Ons tweede advies is: we moeten dit speelplekkenkeurmerk weer updaten en nieuw
leven inblazen! Het laat iedereen goed zien dat wij kinderen over meer kunnen
meedenken dan alleen de kleur van de glijbaan. En het zorgt ervoor dat er goed over
speelplekken wordt nagedacht, zodat ze aansluiten bij onze wensen en ook echt
gebruikt worden waarvoor en door wie ze bedoeld zijn. Maar natuurlijk kan dat
alleen als hier ook van tevoren naar kinderen wordt geluisterd! Betrek onze ideeën
over een goede speelplek daarom bij de plannen, nog vóór de eerste schetsen
gemaakt worden. Dan zorgen we er samen voor dat buitenspelen in elke wijk zo
aantrekkelijk mogelijk wordt!

