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Betreft: Jeugd participatieproject Jong Ridderkerk Denkt Mee 

Geachte raadsleden, 

Hierbij informeren wij u over de uitkomsten en vervolgacties van het jeugd participatieproject Jong 
Ridderkerk Denkt Mee, dat in januari 2019 heeft plaatsgevonden. 

Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad het Integraal Jeugdkader 'Gewoon Opgroeien' vastgesteld. Dit 
kader is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met daarin concrete activiteiten die de sociale 
infrastructuur voor de jeugd vormen. Jeugdparticipatie is een van de activiteiten binnen het 
uitvoeringsprogramma. Voor zowel 2018 als 2019 is een bedrag van€ 25.000,- beschikbaar gesteld om 
jeugdparticipatie in de gemeente Ridderkerk verder vorm te geven. 
Stichting Open Limonade, gespecialiseerd in jeugdparticipatie, ondersteunt ons hierbij. In 2018 heeft een 
startbijeenkomst plaatsgevonden, welke heeft geresulteerd in het jeugd participatieproject Jong 
Ridderkerk Denkt Mee. 

JONG RIDDERKERK DENKT MEE 
Januari 2019 vond de eerste editie plaats van Jong Ridderkerk Denkt Mee voor leerlingen uit het 
Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met 
een groep van 20 kinderen uit verschillende groepen 7 van 7 basisscholen in Ridderkerk. Zij betrokken 
ook hun klasgenoten bij de opdrachten. Daarmee zijn ongeveer 300 kinderen bereikt. 
Aan de bijeenkomst voor het VO hebben 2 scholen met in totaal 1 O leerlingen deelgenomen. 

Tijdens de bijeenkomsten zijn leuke en minder leuke plekken besproken en is nagedacht over mooie 
ideeën om Ridderkerk nóg leuker en beter te maken. Er is gekeken waar kinderen teqenaan lopen bij het 
opgroeien in hun gemeente. Maar ook zijn er meer specifieke vraagstukken besproken als 
duurzaamheid, eenzaamheid en veilig verkeer. De afsluitende presentatie voor zowel deelnemers uit PO 
als VO vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Hier konden de deelnemers hun ideeën 
presenteren aan een afvaardiging van het college en medewerkers van de gemeente. 
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BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN JONG RIDDERKERK DENKT MEE 
In het bijgevoegde adviesrapport zijn de werkwijze, werkvorm en resultaten uitgebreid verwoord. 
Kinderen en jongeren hebben veel mooie en goede ideeën gegeven. De kernthema's voor de kinderen 
en jongeren waren: 

Veiligheid: met name verkeersveiligheid; kinderen zien dingen anders, zoals geparkeerde auto's en 
oversteken, niet gezien worden bij bijvoorbeeld zebrapaden of het niet kunnen overzien. 
Avontuurlijk: vooral gekozen door de basisschoolleerlingen. Het heeft vooral met speelplaatsen te 
maken en de wens om in de natuur te spelen. Ook gebouwen mogen minder saai worden door 
kleurgebruik en veel groen (bijvoorbeeld groene gevels). 
Veel te doen : met name activiteiten voor kinderen in de buurt/wijk worden hiermee bedoeld, 
maar ook sportieve activiteiten die er nu nog niet zijn (hockey, basketbal), bijzondere activiteiten 
binnen het onderwijs zoals muziek ('sommige kinderen zijn niet goed in rekenen/taal en dan 
kunnen ze muziek leren waar ze misschien wel goed in zijn') en natuuronderwijs ('dan kunnen we 
buiten les krijgen'). 

VERVOLG 
Naar aanleiding van het adviesrapport is met Stichting Open Limonade, beleidsadviseurs en 
samenwerkingspartners gekeken naar de mogelijkheden om uitvoering aan een aantal ideeën te geven. 

In juni worden een aantal vervolgacties georganiseerd, waaronder: 
Veiligheid: kinderen gaan fietsen met de wethouder Verkeer, om met de wethouder te bespreken wat de 
kinderen als onveilige plekken ervaren. 
Centrumaanpak: Er worden twee kletsplekken georganiseerd, waar een aantal ontwerpen gemaakt in 
samenwerking metjongeren, worden besproken. 
Natuurspeelplek: kinderen mogen meedenken over de nieuwe speelplek die komt in het Oosterpark. Ze 
mogen ook zelf ontwerpen maken. Dit gebeurt in samenwerking met Ravottuh. 
Duunaamheid: Er wordt een zwerfafvalactie gehouden en er worden gastlessen gegeven. 

Los van de vervolgacties en de organisatie van een nieuwe editie Jong Ridderkerk Denkt Mee najaar 
2019, gaan we komende maanden ook nadenken over een vervolg voor jeugdparticipatie vanaf 2020 en 
verder. Stichting Open Limonade doet daar al een aantal suggesties voor in het adviesrapport. Streven is 
om hier in september bij u op terug te komen met een voorstel. We maken daarin tevens de koppeling 
met het voorstel voor de kinderburgemeester. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridd 
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