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Introductie 
 Den Haag, 18 januari 2023 

Beste provincie Zuid-Holland!  

Wij zijn hier samen gekomen om te praten over onze toekomst. Fijn dat jullie ons hebben uitgenodigd 
om naar onze ideeën en oplossingen te luisteren.  

Jullie nemen nu beslissingen die gaan over de wereld waarin wij later zullen leven, wonen en werken. 
We hebben nu nog geen stemrecht. Daarom vinden wij het belangrijk om jullie vandaag al te kunnen 
vertellen wat wij belangrijk vinden. Met dit Kinder Provincie Akkoord willen wij, de 
kinderburgemeesters van Zuid-Holland, jullie laten weten waar wij ons zorgen over maken. Wat wij 
later nodig hebben om een gezond, veilig en gelukkig leven te kunnen hebben. Het staat allemaal in 
dit akkoord! 

De kinderburgemeesters van Zuid-Holland vinden het belangrijk dat jullie bij alles wat jullie nu 
besluiten bedenken dat het gaat om onze toekomst. Dus pak af en toe dit akkoord er nog eens bij 
wanneer er beslissing genomen moet worden!  

Wij zijn blij dat jullie naar ons luisteren en vandaag dit akkoord in ontvangst willen nemen! 

 

Groetjes van de Kinderburgemeesters van Zuid-Holland 

 

 



 
 

Verkeer & Vervoer 
Wat kan er beter?  
Veiligheid in het verkeer, qua verlichting en snelheid, maar ook bij scholen. 
 
Wat zijn oplossingen?  
Meer vervoer over water – ook naar scholen zoals elektrische watertaxi’s bijvoorbeeld over de 
Rotte, of elektrische vaarbussen. Voor het openbaar vervoer zouden betere en meer reistijden 
moeten komen. Voor elektrische auto’s meer laadpalen, want we willen in 2024 geen dieselauto’s 
meer. En elektrische auto’s zouden goedkoper moeten worden.  

We zouden graag een fietsapp en een loopapp maken die bijhoudt hoe vaak iedereen in Zuid-
Holland de fiets neemt. Bij een bepaald aantal krijg je een medaille. Ook zou het beter zijn dat alle 
kinderen autovrij naar school gaan. Hiervoor zouden we een actieweek kunnen starten in de 
provincie.  

Voor veiligheid zou het van belang zijn dat er meer lantaarnpalen komen, ook dit zou in een app 
kunnen die aangeeft waar de lantaarnpalen staan zodat iedereen een veilige route in het licht kan 
kiezen. Voor dieren zouden meer dierenoversteekplaatsen moeten komen. Daarnaast vinden we 
het belangrijk dat er strengere handhaving op verkeersovertredingen komt zoals te hard rijden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Natuur & Klimaat 
Wat kan er beter?  
Zwerfafval moet minder 
Meer op de fiets, minder in de auto 
Groen is belangrijk & we moeten er voor zorgen dat er meer groen komt 
Insecten zijn belangrijk 
Groentetuin moet leuk blijven 
Energie kan duurzamer 
Betere verlichting op speelvelden 
Teveel en te weinig aan water 
Natuur sluit niet goed aan waardoor dieren niet vrij kunnen bewegen 
Eetbare natuur 
 
Wat zijn oplossingen?  
Opruimen stimuleren door wedstrijdjes en beloningen (poffertjes). Avondvierdaagse met prikkers.  
Autovrije zondag & ouders vragen om niet met de auto naar school te gaan.  
Goed zorgen voor de natuur waarin we recreëren  
Aaneengesloten Natuurnetwerk 
Kinderen leren tuinieren: klassendienst/tuindienst. 
Bloemzaaiacties 
Van restjes uit de moestuin lekker eten (pizza’s) maken voor de voedselbank 
Voedselbossen, zodat er eten is voor iedereen dichtbij, bv door mensen die uitgeloot zijn voor 
volkstuintjes 
Bomen planten 
Meer natuur om in te spelen: piratenpad.  
Besparingspakket voor iedereen die energie wil besparen uitdelen op school.  
Zonnepanelen zijn goed voor het klimaat 
Minder tegels in tuinen & regenwater opvangen 
Regenwater opvangen voor droge zomers in de grond & regentonnen. 
 
Wat hebben we daarvoor nodig?  
Les & zadenpakketten (samengesteld door kinderburgemeesters) 
Schoolreisjes naar musea of andere plekken waar je iets kan leren over natuur.  
Natuurspeeltuinen & schoolpleinen: metaal en boomstammen ipv plastic 
Zwerfafval info pakket lesmateriaal.  
Energiebesparingspakketten en coaches  
Verlichting via zonnepanelen op speelvelden en parken zodat je veilig kan spelen als het donker 
Meer insectenhotels 
Bomen voor dieren in weilanden zodat ze kunnen schuilen tegen de zon.  
Natuurvriendelijke gebouwde huizen met mos op de daken.  
Boomhuthuizen met zonnepanelen.  
Je krijgt geld als je gras en planten in tuin stopt.  
Meer speeltuinen voor 10 tot 16 jarigen. Klimbos. 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Wonen 
Wat kan er beter?  
Te weinig huizen voor jongeren en vluchtelingen 
De huizen zijn te duur 
Er zijn te weinig voorzieningen vooral voor oudere kinderen 
Vluchtelingen leven te armmoedig, dit moet echt beter 
Het is erg druk, dus ook het vervoer kan beter 
 
Wat zijn oplossingen?  
Leegstand vervangen voor flats en/of studentenwoningen 
Meer flats bouwen omdat daar veel meer mensen in passen. 
Meer voorzieningen: speelplekken voor oudere jongeren zoals sportvelden, buurthuizen 
Betaalbare huizen 
Meer en anders bouwen 
Werkgebouwen ombouwen naar woningen 
Bollenvelden opofferen voor woningen voor vluchtelingen 
Meer privacy en voorzieningen voor vluchtelingen 
Meer toegangswegen als er meer gebouwd wordt 
Meer mensen laten samenwonen, organiseer First Dates in de Hoeksche Waard 
Meer woonboten 
Energiezuinig: zonnepanelen op dak en mos op dak 

Wij vinden vooral dat er meer gedaan moet worden aan woningbouw voor vluchtelingen. Ook moet 
niet vergeten worden dat er voldoende speelplekken blijven. Als er gebouwd wordt, dan ook 
speelplekken erbij. En het liefst ook voor oudere kinderen, zoals sportvelden. 

Het is ook nodig dat er anders gebouwd wordt, veel meer flats. Als er leegstaande gebouwen zijn, 
zoals bedrijven, dan kunnen die worden vervangen door flats 

Ook zijn er mogelijkheden bij de bollenvelden, genoeg ruimte daar om flats te bouwen. Daar passen 
meer mensen in en het is nog goedkoper ook. En ook zouden mensen sneller moeten gaan 
samenwonen. Daarvoor kan bijvoorbeeld vaker first dates worden georganiseerd zodat mensen 
sneller een partner vinden om mee te gaan wonen. 



 
 

 

Kinderburgemeesters 
De volgende kinderburgemeesters, loco-kinderburgemeester(s), kinderwethouder(s) en -
raadsleden en andere kinderen uit Zuid-Holland hebben meegewerkt aan de totstandkoming van 
dit document. 

 
Chris Buitendijk 
Gemeente Hoeksche Waard 
 
Elin Quaak 
Gemeente Hoeksche Waard 
 
Henrick Verhoef 
Gemeente Capelle aan den IJssel 
 
Jenthe Rijkaart 
Gemeente Zuidplas 
 
Julian de Haaij 
Gemeente Krimpen aan den IJssel 
 
Kseniya Dessing 
Gemeente Noordwijk 
 
Louey Zerourou 
Gemeente Rotterdam 
 
Lynn Loopik 
Gemeente Dordrecht 
 
 

 
Maud van der Vliet 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
 
Michael Kortlandt 
De Rotte 
 
Roos Zeevalkink 
Gemeente Molenlanden 
 
Ruben Boekhout 
Gemeente Waddinxveen 
 
Taras Galagan 
Gemeente Capelle aan den IJssel 
 
Thomas Berghout 
Gemeente Waddinxveen 
 
Thomas Schouten  
Gemeente Zuidplas 
 
Chelsea van Luijk 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
 

 

 


