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Na verkiezingen op alle basisscholen 
Leden voor de jeugdgemeenteraad gekozen 
 
Op dezelfde dag als de 'grote' gemeenteraadsverkiezingen - vorige week woensdag 6 maart - 
werden in onze gemeente voor het eerst jeugdraadverkiezingen gehouden. Terwijl de volwassenen 
hun keuze op stemmachines kenbaar maakten, kozen leerlingen van groep 7 en 8 van alle 
basisscholen hun eigen vertegenwoordigers - twee per school - met potlood en papier. Dit om 
kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeentelijke organisatie en het 
lokale bestuur. 's Middags om 12.00 uur kwamen de twintig gekozenen op het gemeentehuis bij 
elkaar om zich door burgemeester R. Roep te laten feliciteren en afspraken over de officiële 
installatie van de jeugdgemeenteraad te maken.  
 
Het ging er allemaal heel echt aan toe in de raadszaal. Iedereen werd er vriendelijk ontvangen, de 
burgemeester had zijn ambtsketen om en de pers - zelfs de cameraploeg van het Jeugdjournaal - was 
in ruime mate aanwezig. En hoewel ze als uitverkorenen van de school vast niet de minsten zijn, 
werden ze er toch allemaal een beetje timide van.   
 
'STEM OP MIJ' 
Johan Balk en Mehmet Ciftci komen er bij binnenkomst al rond voor uit dat ze het zo'n eerste keer 
ook best spannend vinden. Ze zijn op hun school, de Burgemeester van Mierloschool in Rijen, uit 
totaal negen kandidaten gekozen en hebben meerdere rondes moeten doorstaan. Vooraf hebben ze 
aan hun klas verteld, wat ze allemaal zouden willen bereiken in die raad. Zoals iets nieuws voor 
kinderen van hun leeftijd organiseren. "Mountainbiken bijvoorbeeld en een spook- of een speurtocht 
houden. We willen graag dat kinderen meer bij elkaar komen."  
Janneke Starmans (groep 8) en Rick Winter (groep 7) van bs De Wildschut uit Gilze hebben hun 
campagne heel verschillend aangepakt. Janneke heeft posters gemaakt en opgehangen met teksten 
als 'Stem op mij, dan word je misschien blij 'en 'Leuke dingen enzovoort, dat is zoals het hoort'. Rick 
heeft er - beetje stoer - eigenlijk niks voor gedaan en weet ook niet waarom hij uit die zeven 
verkiesbaren is gekozen. Ideeën hebben ze allebei genoeg. Rick: "Een grotere hondenuitlaatplaats die 
met een hek afgezet is, want de meeste drollen liggen nog steeds op straat. En iets voor de jeugd in 
Gilze, een zwembad bijvoorbeeld. Janneke denkt aan uitbreiding van de skatebaan en ruimte voor 
één hangplek,  'want anders spuiten ze alles onder'. Maar ook een kartbaan en laserschieten heeft ze 
op haar lijstje staan. Ze zou het liefst zien dat kinderen voor dat soort dingen in hun eigen plaats 
terecht kunnen en niet overal voor naar Tilburg of Breda hoeven. "En dat geldt ook voor Rijen", voegt 
ze er, meteen over de grenzen van haar eigen dorp heenkijkend, aan toe, iets wat zelfs grote 
gemeenteraadsleden nog wel eens willen vergeten. 
Hulten is vertegenwoordigd door Yvonne van Beek (groep 8) en Judith de Haas (groep 7) van de 
Gerardus Majellaschool. Ze blijven er heel rustig onder dat ze de hele ochtend al door het 
Jeugdjournaal worden gevolgd. Ook zij hebben in hun campagne posters en flyers gebruikt. Judith 
voor een betere natuur en een skatebaan in Hulten en Yvonne pleit ervoor dat de biebbus in Hulten 
moet blijven en dat het wipje in de speeltuin verdwijnt, want daar gebeuren veel te veel ongelukken 
mee.  
Gijs en Loes Hendrickx van de Sint Annaschool in Molenschot vallen op, omdat met hen broer en zus 
in de raad komen. Gijs dankt zijn succes aan het feit dat hij de enige verkiesbare jongen was en Loes 
denkt dat het haar 'programmapunten' waren. Zoals een disco in Molenschot en een speeltuin voor 
kinderen van rond de tien jaar. Maar ook de straatverlichting zou wel wat uitbreiding kunnen 
gebruiken. Voor Gijs moet de skatebaan onderhand eens afgemaakt worden, dat schiet niet op en 
staan de hondentoiletten hoog op de lijst. 
 
NAAR ELKAAR LUISTEREN 



Dan neemt burgemeester Roep het woord. Of het erg spannend is geweest, wil hij weten. Vervolgens 
komt hij terug op de lessen die de kinderen in de afgelopen weken over verkiezingen, gemeenteraad 
en politiek hebben gehad. Politiek bedrijven is volgens hem niet zo moeilijk, ieder kind heeft daar al 
wel eens mee te maken gehad. "Moet je uit een groep een team kiezen om te voetballen, dan haal je 
de besten eruit. Op die manier ben je ook al een beetje met politiek bezig." Roep is benieuwd hoe 
het straks met de jeugdgemeenteraad zal gaan. "Kunnen jullie naar elkaar luisteren? Je ook eens 
laten overtuigen door een andere mening? Dan moet het allemaal best lukken. In de grote raad 
ontbreekt het daar nog wel eens aan." "Het is best belangrijk, dat kinderen zo vroeg betrokken 
worden bij het politiek proces en op die manier zien hoe het werkt. Wellicht zitten er nog potentiële 
raadsleden en wethouders onder jullie." 
Na een afspraak voor de officiële installatie eind maart, roept hij de kinderen om de beurt naar voren 
en vraagt hen naar de dingen die ze zouden willen bereiken. Ook krijgen ze ieder een zonnebloem 
overhandigd. "Als felicitatie, maar ook als symbool. Want we hopen dat jullie onze zonnetjes in de 
politiek zullen zijn en actief bij beslissingen betrokken zullen worden." 
En na de vaststelling dat met 100% opkomst de jeugdraad al vóór de eerste vergadering goed heeft 
gescoord, wenst hij de 22 kinderen heel veel succes toe. "Het moet zeker gaan lukken", besluit hij.      
 
JEUGDGEMEENTERAADSLEDEN 
De gekozen jeugdgemeenteraadsleden zijn:  
uit Gilze:  
Manon van Vught en Vincent Timmermans van bs De Bolster;  
Rick Winter en Janneke Starmans van bs De Wildschut;  
uit Hulten:  
Judith de Haas en Yvonne van Beek van bs Gerardus Majella; 
uit Molenschot:  
Gijs Hendrickx en Loes Hendrickx van bs Sint Anna.   
uit Rijen:  
Jackie van der Heijden en Laura Bosschart van bs De Brakken,  
Sanne van Gastel en Michael Langedoen van bs De Kring,  
Niels de Schrijver en Pim Machielsen van bs De Spie,  
Kathy Stegwee en Christine van Hengel van bs De Vijf Eiken,  
Jorg Blok en Mehmet Ciftci van de Burgemeester van Mierloschool,  
Djura Gommers en Merwin de Jongh van de Sint Jozefschool. 
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