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In 2021 is de allereerste wijkkinderraad van Leidsche Rijn
gestart! Kinderen van De Achtbaan, OBS Het Zand, De
Arcade, KBS Onder De Bogen en de Boomgaard hebben
samen vergaderd over de wijk en acties verzonnen. Dit
jaar hebben we online met elkaar vergaderd.

In de wijkkinderraad denken kinderen mee over en
dragen ze een steentje bij aan hun eigen wijk. Kinderen
nemen samen beslissingen, vertellen wat zij belangrijk
vinden en voeren actie in de wijk. 

De wijkkinderraad Leidsche Rijn heeft dit jaar een vlog
gemaakt over hun wijk en is in gesprek geweest met
Gemeenteraadsleden en de Burgemeester. 

Onderwerpen die de kinderen belangrijk vonden waren
afval in de wijk, speelplekken voor kinderen met een
beperking en een groene wijk. 

Online vergaderen was soms een uitdaging met
17 kinderen, maar ondanks dat hebben de kinderen zich
heel goed kunnen aanpassen aan het online werken en
hebben ze hard gewerkt!
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Wijkkinderraad Leidsche Rijn 
door Simone en Bernadette (DOCK)EERSTE
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IN GESPREK MET
RAADSLEDEN

DE KINDEREN AAN HET WOORD

I N  D I T  N U M M E R

VLOG LEIDSCHE RIJN:
LELIJKE EN MOOIE
PLEKKEN



In gesprek met
gemeenteraadsleden
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Burgemeester Sharon Dijksma heeft
een oproep gedaan naar alle
kinderraden van Utrecht om hun wijk
in beeld te brengen in een vlog.
Leidsche Rijn heeft hier natuurlijk
gehoor aangegeven en alle mooie en
lelijke plekken in de wijk gefilmd. De
vlog van de wijkkinderraad is te vinden
via https://youtu.be/JOPBCUzOG9E.

Hoi, wij zijn Anna, Bram, Rein en Bloeme van groep 7a en
7b van de Achtbaan. De actie die wij samen hebben
bedacht is: plastic opruimen met de hele school. De
klassen gaan dan in verschillende plekken plastic
opruimen voor een schonere natuur! We hebben geleerd
om zelf de touwtjes in handen te hebben en te
organiseren. We vonden het leukste de actie zelf te
organiseren.  
 
Groetjes Anna, Bram, Rein en Bloeme.  

Vlog lelijke en mooie
plekken in Leidsche Rijn

De kinderraadsleden kregen online bezoek
van gemeenteraadsleden Mohammed Saiah
en Tessa Sturkenboom. Ze kregen de vlog als
eerste te zien en vertelden over de rol van
de gemeenteraad. Ook konden de
kinderraadsleden vragen stellen en aangeven
wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Zo
gaven de kinderen aan dat er aanbod voor
tieners gemist wordt en sportaanbod voor
kinderen met weinig geld. Ook hebben de
kinderen verteld dat ze graag een schonere
en groenere wijk willen.

Schonere natuur!



Hallo ik ben Leonore en ik ben 10 jaar, en ik zit in 7a op
OBS het zand. Ik ben in de wijk kinderraad gegaan omdat ik
er graag meer over wou weten en ik wou dat we meer
tegen de natuur kunnen doen dat het dan veel schoner
wordt in Nederland. Noah en ik hebben bedacht dat we
afval gaan opruimen. (Utrecht schoon) Dan prikken we
afval dus uit de natuur elke maand met de meester/juf, en
elke maand komt er een ander groepje zodat iedereen aan
de beurt komt.

Wat ik ervan heb geleerd is: Dat ik beter heb leren
vergaderen, en wat we beter tegen de natuur kunnen doen,
en dat je van iets een actie kan maken en als laatste dat ik
ook meer over de gemeenteraad weet.

Ik vond het heel leuk om in de kinderraad te zitten en ik
vond het heel gezellig.                    

Groetjes, Leonore

Hallo wij zijn Julie en Nynke,

En we zitten op de school OBS Het Zand in
groep 7. Onze actie is dat we elke dinsdag
afval opruimen in de buurt. We doen dit nu
al ongeveer 5 weken. We doen dit natuurlijk
niet alleen maar met een paar kinderen uit
de klas. We hebben geleerd dat er nog heel
veel verbeterd kan worden in de wijk maar
dat er ook veel dingen zijn die gewoon goed
zijn. Het leukste vonden we de vlog maken.

"Ik heb leren vergaderen"
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Afval opruimen

Onder de Bogen



Hallo ik ben Noah ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7a op obs het zand.
Ik ben in de kinderraad gegaan omdat ik heel veel troep op straat zag liggen
en toen hebben Leonore en ik een actie uitgevoerd genaamd Utrecht
Schoon.
Deze actie houdt in dat er elke maand 1 groepje samen met een meester/juf
naar buiten gaat en afval van straat prikken met een grijper.
Elke donderdag gaat 1 groepje en dat gaat zo door voor 1 maand want dan is
het volgende groepje.
 Ik heb geleerd om altijd aardig tegen te zijn tegen mensen, nooit  afval op
straat moet gooien en met iets dat heel veel effect heeft op iets een actie
van kan maken en het oplossen. Ik vond het het leukst om een vlog te maken
voor de Burgemeester en ik hoop dat die video populair wordt zodat
iedereen mee krijgt hoe je deze wereld moet behandelen. 
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'Aardig zijn tegen mensen'

In samenwerking met:


