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Geachte leden van de raad, 
 
Sinds 2019 organiseert de gemeente Ridderkerk jaarlijks ‘Jong Ridderkerk denkt mee’ in samenwerking 
met Stichting Open Limonade, zodat jongeren mee kunnen denken over het beleid in Ridderkerk en input 
kunnen leveren om het leven voor deze doelgroep te verbeteren. Door de corona-crisis was het niet 
mogelijk om dit jeugdparticipatie-programma op de gebruikelijke manier uit te voeren in het 
gemeentehuis. Toch heeft Stichting Open Limonade op een alternatieve manier dit programma 
georganiseerd in de vorm van ‘Jong Ridderkerk Denkt Mee On Tour’. Twee verschillende scholen (de 
Leer Onderneming aan de Prinses Margrietstraat 163 en De Wingerd) hebben conform de corona-
maatregelen meegedaan aan dit evenement dat is uitgevoerd op het schoolplein van de desbetreffende 
scholen.  
 
‘Jong Ridderkerk Denkt Mee On Tour’ 
Alle scholen in Ridderkerk hebben uit naam van de portefeuillehouder een uitnodiging gekregen om deel 
te nemen aan ‘Jong Ridderkerk Denkt Mee On Tour’. Ook ontvingen zij een lesbrief over hoe jongeren 
mee kunnen denken over het beleid en hoe zij hun ideeën het hele jaar door kunnen indienen via 
www.ridderkerk.nl/jong. De meeste scholen waren geïnteresseerd om mee te doen, maar door de corona 
restricties was het niet toegestaan om externen uit te nodigen. Uiteindelijk is Stichting Open Limonade 
naar twee verschillende scholen gegaan voor ‘Jong Ridderkerk Denkt Mee On Tour’ en zijn zij in gesprek 
gegaan met ongeveer 40 leerlingen. Bij één groep was ook de portefeuillehouder aanwezig.  
 
Tijdens deze evenementen werd de Kidskaart uitgedeeld. Dit was het beste idee van vorig jaar. Op deze 
Kidskaart worden activiteiten, die deels gratis zijn, voor kinderen aangegeven in Ridderkerk. Deze 
kaarten zijn verspreid onder alle basisscholen van Ridderkerk.  
 
Methode 
Tijdens ‘Jong Ridderkerk Denkt Mee On Tour’ werden verschillende methodes gebruikt om de jongeren 
uit te dagen om hun mening te geven over het leven in Ridderkerk, zoals de Stellingendans, een 
Kletsplek, Klagen, Jubelen & Dromen en de Ideeën race. Naast algemene vragen hoe de jongeren het 
leven in Ridderkerk ervaren, werd er ook een focus gelegd op de thema’s duurzaamheid en 
schermgebruik. De input op de laatste twee thema’s kunnen gebruikt worden in het 
preventieakkoord/jeugdbeleid en tijdens de duurzaamheidsweek in oktober.  
 

http://www.ridderkerk.nl/jong


Leven in Ridderkerk 
Aan de hand van de lesbrief konden leerlingen al vooraf nadenken over de positieve en negatieve 
aspecten van hun leven in Ridderkerk en hoe hun ideale woonplaats eruit moet zien. Tijdens de 
bijeenkomst konden de leerlingen dit naar voren brengen bij Klagen, Jubelen & Dromen om gezamenlijk 
tot het beste idee te komen. Het beste idee was:  
 

- Kinder-bijbaantjes-website (vacaturebank) waar kinderen leuke activiteiten of klusjes kunnen 
vinden die zij zouden kunnen doen om wat centjes bij te verdienen. Bijvoorbeeld honden uitlaten, 
armbandjes maken en verkopen. 

 
Duurzaamheid 
Bij dit onderwerp werden verschillende stellingen voorgelegd aan de leerlingen, zoals ‘wat betekent 
duurzaamheid?’. De helft van de kinderen geeft aan dat zij zelf willen bijdragen aan een duurzame 
wereld, maar weten vaak niet hoe. Goede ideeën zijn om een opruimactie te organiseren op school, meer 
les te geven over recyclen en meer watertappunten op school te plaatsen, zodat er geen drinkpakjes 
meer gebruikt worden. Dit zal in oktober tijdens de Duurzaamheidsweek verder worden uitgewerkt.  
 
Schermgebruik 
Alle leerlingen geven aan dat zij langer dan 1 uur per dag op hun telefoon zitten en dat er thuis niet veel 
regels zijn omtrent schermgebruik. Wel vinden ze het goed als er meer richtlijnen komen en dat ze 
verplicht worden om naar buiten te gaan in plaats van op hun telefoon zitten. Aan de ene kant geven de 
leerlingen aan dat teveel schermgebruik slecht is, maar aan de andere kant is het ook een manier om 
contact te houden en nieuwe dingen te leren. De leerlingen geven de volgende ideeën om kinderen te 
stimuleren om minder op hun telefoon te kijken en meer naar buiten te gaan:  

- Meer voorlichting over schermgebruik. 

- Meer binnen- en buitenactiviteiten organiseren, zoals speurtochten, skate-activiteiten, parcours 

en work-outs. 

- Goedkope verhuur van waterspeeltoestellen (zomer) en schaatsen (winter).  

Conclusie 
Door de organisatie van ‘Jong Ridderkerk Denkt Mee On Tour’ heeft Stichting Open Limonade ervoor 
gezorgd dat de stem van de Ridderkerkse jongeren gehoord wordt door het college. De bovenstaande 
ideeën en inzichten worden meegenomen in het beleid en onderzocht wordt wat uitgevoerd kan worden. 
Alle jongeren hebben een bedankbrief ontvangen waarin nogmaals benadrukt wordt dat zij via de website 
altijd ideeën kunnen aanleveren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 
 
Het college van de gemeente Ridderkerk, 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 

 

dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 

 

 

Bijlage:  

- verslag Jong Ridderkerk Denkt Mee On Tour 


