
Inspraak gemeenteraad Leiderdorp 9 september 2019 

Beste gemeenteraad van Leiderdorp,

Allereerst bedankt dat ik hier mag komen. Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben 
(gegevens bekend bij griffie) en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in de eerste klas van de 
middelbare school in Leiden, net begonnen natuurlijk, dat is heel spannend ;). Vorig 
jaar zat ik in groep 8 van de Leeuwerik. En daar begon mijn verhaal. 

Een vriend van mij, woont in Ede, een tijdje geleden vertelde hij mij dat hij 
Kinderwethouder is in het kindercollege van hun stad. Dat klonk echt super tof. Hij 
mocht bijvoorbeeld verschillende dingen openen, zoals een mountainbikeroute of 
een wielrenwedstrijd. Hij is namelijk kinderwethouder van sport. Daarnaast komt hij 
met de andere kinderwethouders en de kinderburgemeester regelmatig samen om 
hun ideeën en de ideeën van klasgenoten te delen met het echte college van 
burgemeester en wethouders. 

Ik was erg benieuwd of ze zoiets ook in Leiderdorp hadden. Na een zoektocht op het 
internet had ik niks kunnen vinden. Toch was ik wel erg nieuwsgierig geworden. Ook 
dacht ik dat er meer kinderen zouden zijn, die benieuwd zijn naar de gemeente. Ik 
schreef een mail.

Via via via kwam ik bij (gegevens bekend bij griffie) terecht. Ik vertelde dat ik heel 
graag een kindercollege zou willen. Voor nu was dat nog niet mogelijk. Samen 
bedachten wij project “Gemeenteles”. (gegevens bekend bij griffie) en ik hebben op 
internet gezocht naar leuke spellen die we konden doen in de klas. De les hebben 
we gegeven vlak voor de zomervakantie en was erg leuk. Wat hebben gedaan? 
Angelique de wethouder was er ook, zij begon met leuke weetjes over de gemeente, 
daarna konden mijn klasgenoten vragen stellen aan haar. Om een beetje in 
beweging te komen, hadden we poster met gelddoelen opgehangen, bijvoorbeeld: 
Veiligheid voor iedereen is belangrijk en spelen en vrije tijd zijn belangrijk. Iedereen 
in de klas kreeg muntgeld om te verdelen en mochten ze bij de doelen plakken die zij 
belangrijk vonden. Zorgen voor elkaar en natuur hadden uiteindelijk het meeste geld 
verdiend. In de les hebben mijn klasgenoten ook campagne gevoerd voor een goed 
idee. Bijvoorbeeld meer jongeren en ouderen die samen dingen gaan doen, maar 
ook meer inspraak in de toekomst van wijken. Als afsluiting is er een verkiezing 
gehouden voor het beste idee. Helemaal op het einde was er nog een quiz. 

Nu de les achter de rug is, ben ik nog steeds benieuwd naar de gemeente en houd ik 
mijn plan vol voor een kindercollege in Leiderdorp. Ook lijkt het mij leuk als er meer 
scholen in aanraking komen met de gemeente, door bijvoorbeeld het 
Gemeentelesproject door te zetten in andere groepen 7 en 8. Veel kinderen weten 
namelijk niet veel over de gemeente en denken dat dit saai is. In de les kan ik andere 
kinderen laten zien dat het juist leuk is. 

Bedankt voor uw aandacht.


