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Leerzaam
De Kinderraadsvergadering werd om half 2 
geopend door raadslid Stephanie Bottse. Nadat 
in theater Kikker de basisschoolleerlingen hun 
wijkplannen hebben gepresenteerd, volgde 
een debat in de raadszaal van het stadhuis. 
Normaal zit de burgemeester deze middag 
voor, maar vanwege het VNG-congres in Ulft 
verving raadslid Stephanie Bottse hem. “Ik 
vond het nog knap ingewikkeld”, vertelt ze. “Je 
probeert tijdens het debat iedereen eerlijk aan 
de beurt te laten komen. Met zoveel kinderen 
is dat een hele klus. Het viel me op dat de 
kinderen zich heel goed voorbereid hadden. 
Zowel op de vragen als op de antwoorden! 
Deelnemen aan de Kinderraadsvergadering is 
een leerzame ervaring. De kinderen kunnen zo 
proeven aan de werking van de democratie. En 
ze ervaren dat er naar ze geluisterd wordt.”

Spannende middag
Dit jaar werd er voor het eerst ook via internet 
gestemd. Elke deelnemende klas mocht in de 
twee weken voorafgaand aan de finale een 
online stem uitbrengen op één van de tien 
wijkplannen. Deze stemmen vormden de helft 
van de uitslag. In Theater Kikker bepaalden de 
kinderen uit alle Utrechtse wijken de andere 
helft van de uitslag door op het beste plan te 
stemmen. Dat was een enerverende toestand. 
Temeer er voor de eerste keer met stemkastjes 
werd gewerkt. Maar uiteindelijk kwam de 
winnaar uit de bus. 

Toewerken naar de 
Utrechtse finale
Het plan Teenplace kwam in april als winnaar 
uit de wijkvoorronde van Vleuten-De Meern. 
Daarna hebben de meisjes van De Meander 
hard gewerkt aan de presentatie van hun idee 
voor de finale in Theater Kikker. Flore van 
De Drie Koningenschool heeft zich bij hen 
gevoegd. 
En Aster Blaauboer van welzijnsorganisatie 
Portes heeft hen begeleid. Zij was ook aanwezig 
tijdens de finale. “We zijn vier keer bij elkaar 
gekomen in buurtcentrum ‘De Pijler’ vertelt 
Aster. “Daarnaast hebben de meiden ook zelf 
veel thuis en op school geoefend. Niet alleen 
op de presentatie van hun idee, maar ook op 
het debat, dat daarop in de raadszaal volgt. ”

De presentatie
En die presentatie mocht er zijn. Na een 

toneelstukje, waarin een stel tieners werd 
weggestuurd door de politie, en vervolgens 
wel een plek vonden in Teenplace, voerden 
de meisjes een dans uit. Blacklight make-
up en blacklights zorgden voor een speciaal 
effect. Bedenkster Ghislaine van der Veen: “We 
hoopten op deze manier op te vallen en dat 
kinderen ons zouden onthouden. Volgens ons 
is dat gelukt!”
Ook het debat in de raadszaal van het stadhuis 
vond Ghislaine superleuk om te doen. “Heel 
echt om daar op zo’n stoel te zitten en op een 
knopje te drukken voordat je kunt spreken.”

Alleen voor meisjes?
Het plan Teenplace is door meisjes bedacht 
en gepresenteerd. Betekent het dat er ook 
alleen meisjes mogen komen? Wordt het een 
soort vrouwenhangplek? “Absoluut niet”, zegt 
Ghislaine. “We hebben het bedoeld voor jongens 
en meisjes. Dus het wordt een gezamenlijke 
plek.”

De Kinderraadsvergadering

Met de Kinderraadsvergadering kunnen kinderen uit Utrecht van tien jaar en ouder, die nog 
op de basisschool zitten, invloed uitoefenen op hun omgeving. Zij beseffen zo dat hun 
stem gehoord mag worden. De gemeente Utrecht vindt dit belangrijk en vraagt deze groep 
kinderen ook volgend jaar weer plannen te bedenken voor de eigen wijk. Meer informatie 
over de Kinderraadsvergadering is te vinden op www.utrecht.nl/kinderraadsvergadering. 

Maquette Teenplace
Op de maquette kunt u de uitgangspunten zien van hoe 'Teenplace' eruit zou moeten zien. De 
winnaars: “We willen een park met paadjes en bomen. En daarin een speelvijver met stapstenen. 
Er mogen ook vissen in. In de zomer kunnen we er in zwemmen. Ja, gewoon tussen de vissen. En 
’s winters kan er misschien wel geschaatst worden!” Linksboven op de maquette zie je de brug die 
over het water loopt. Rechtsboven staat het love-hok. Hoe dat in de praktijk gaat werken weten 
ze niet, maar het lijkt ze wel wat. Verspreid op het terrein staan bomen. “De gekleurde rondjes 
zijn tegels. Zo ziet deze plaats er vrolijk uit”, zeggen ze. “O ja, op de maquette ontbreekt nog 
een kleine airtrampoline”. 

Tekst en Foto's: Anna Groot

Teenplace is de winnaar van de 
15e Kinderraadsvergadering 2011

De spanning was te snijden afgelopen woensdag 8 juni in Theater Kikker toen de winnaar van de Kinderraadsvergadering 
bekend gemaakt werd. Uiteindelijk sprak voorzitter en raadslid Stephanie Bottse het verlossende woord: “De eerste plaats 
is voor.... Vleuten-De Meern met Teenplace!”

Ghislaine en Sarah van de basisschool De Meander uit de Meern die het plan hebben bedacht, en Nina, Tiba, Emma, en Ella, die hebben 
geholpen met de presentatie en het debat, konden hun geluk niet op. Want de Kinderraadsvergadering winnen betekent dat hun plan 
daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Daarvoor ontvingen ze een cheque van 20.000 euro. 

Teenplace is een plek, speciaal voor tieners, waar ze mogen rondhangen. Als mogelijke locatie zou het in het Mauritspark kunnen komen. 
In Teenplace komt een speelvijver met stapstenen en vissen, en plekken waar je heerlijk kunt zitten. Ook komt er een gepimpt bushokje 
dat door de tieners met graffiti bespoten wordt. Als de gemeente het gaat uitvoeren zullen de bedenksters van dit idee erbij betrokken 
worden. 

Goed gedaan 
Vleuten-De Meern!



Medewerkster Aster Blaauboer van 
Portes

zegt ze. “Maar nu moet het roer om. Want op 8 
juni gaat onze wijk Vleuten-De Meern 
naar Utrecht om dit plan te presenteren. Alle 
plannenmakers van de andere plannen doen 
nu met Teenplace mee. Teenplace wordt nu 
van de hele wijk. We gaan er met z’n allen 
voor!” 
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De winnaar van de wijk gaat op 8 juni meedoen 
met de Stedelijke Kinderraadsvergadering. 
Burgemeester Aleid Wolfsen opent deze 
vergadering. In theater ‘t Kikker presenteren 
de kinderen de tien wijkplannen. Daarna volgt 
een debat in de raadszaal van het stadhuis. 
De kinderen kiezen tot slot het beste plan. De 
gemeente steekt daar dan 20.000 euro in. Wie 
weet: misschien wint het plan Teenplace en 
wordt het echt uitgevoerd! 

Lekker spannend
Het was een spannende middag in De 
Schalm. Tien scholen presenteerden hun plan 
dat ze bedacht hadden voor de wijk. Na 
elke presentatie stelden de leden van de 
Adviescommissie enkele kritische vragen. 
Sandra Willemse van de Adviescommissie: “Het 
stellen van vragen hoort erbij, dat gebeurt op 
8 juni ook. Dus dat gaan we oefenen.”
Aster Blaauboer en Inge van Maarsseveen 
van kinderwerk Portes zorgden ervoor dat 
de ene groep de ander in rap tempo kon 
opvolgen. Intussen zat de zaal vol met fans. 
Met klasgenoten, leraren en ook ouders!

Welke plannen uit Vleuten-De Meern waren er?

De Krullevaar  Een verkeerstuin waar kinderen kunnen oefenen in het 
verkeer

Apollo 11 Opknappen van het park bij dierenweide ‘De Beestenboel’.
Koningin Beatrix  Het verveel je nooit huis, waarin kinderen kunnen lezen, 

muziek luisteren en knutselen. 
De Pantarijn  Maak de Heldammersingel veiliger met stoplichten en 

verkeersborden.
Willibrordschool  Het woord Utrecht in klimletters van 2,5 meter hoog op het 

strandje bij de Haarrijnse Plas. 
De Meander  Teenplace, een plek waar kinderen tussen 10 en 14 jaar 

lekker kunnen verblijven. 
Zonnewereld  Een verkeerstuin waarin je lekker kunt rijden met auto’s. 
Torenpleinschool  Een moestuin voor jong en oud, waar mensen groenten 

kunnen verbouwen. 
Kees Valkensteinschool  Een internetcafé annex chillzone voor kinderen tussen 6 en 

13 jaar.
Driekoningen Opknappen van de speeltuin bij het Kooikerspad. 

Het was gezellig druk, afgelopen woensdagmiddag 13 april in buurtcentrum ‘De 
Schalm’. In de zaal zaten meer dan honderd basisschoolleerlingen die allemaal kwamen 
voor één antwoord: wie heeft dit jaar het beste plan verzonnen om onze wijk leuker, 
veiliger, groener of spannender te maken?" 

Vleuten-De Meern 
Thema 

Plan Teenplace gaat door naar Utrechtse finale

Hoe presenteer je het?
Elk groepje presenteerde hun idee op hun eigen 
manier. Dat was erg leuk om te zien. Een groep 
had een prachtige presentatie in Powerpoint. 
Andere groepen hadden een maquette gemaakt. 
Er werden diverse toneelstukjes gedaan om de 
plannen uit te leggen. Zo speelden kinderen 
hoe je je wel en niet gedraagt in een park. Hoe 
je je kunt vervelen en wat eraan te doen valt. 

Of hoe het gaat in een gezin waar maar één 
computer is. Sommige groepjes hadden een 
tekst op rijm. Of ze deden een rap! Ook was 
er een groep die zich liet interviewen door 
Aster Blaauboer over hun onderwerp. Ook een 
manier om de boodschap over te brengen! 
Nadat alle scholen aan de beurt waren geweest 
kon elke school tien stemmen uitbrengen.

Wijkvoorronde Kinderraad
Vleuten-De Meern 2011        een succes
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Leerlingen van De Meander 
blij en        trots

De meisjes van De Meander hebben gewonnen! Achterste rij vlnr: Nina, Tiba en 
Emma. Voorste rij vlnr: bedenkers Ghislaine en Sarah. Daarnaast Ella.

Teenplace komt als winnaar uit de bus
Dolblij zijn ze. Nina, Tiba, Emma, Ghislane, Sarah en Ella van basisschool ‘De Meander’ uit 
de Meern. Hun plan ‘Teenplace’ gaat door naar de finale. “Voor ons is er 
weinig te doen in de wijk”, zeggen ze. “Alle speeltuintjes zijn saai. Laatst 
zijn we weggestuurd bij het Piratenschip, omdat we te groot waren. Met 
Teenplace hopen we echt een plek voor onszelf te krijgen.”

Maquette Teenplace

Op de maquette wijzen ze aan hoe hun tienerplaats er uit gaat zien. “We willen een park 
met paadjes en bomen. En daarin een speelvijver met stapstenen. Er mogen ook vissen in. 
In de zomer kunnen we er in zwemmen. Ja, gewoon tussen de vissen. En ’s winters kan er 
misschien wel geschaatst worden!” Linksboven op de maquette zie je de brug die over het 
water loopt. Rechtsboven staat het love-hok. Hoe dat in de praktijk gaat werken weten ze 
niet, maar het lijkt ze wel wat. Verspreid op het terrein staan bomen. “De gekleurde rondjes 
zijn tegels. Zo ziet deze plaats er vrolijk uit”, zeggen ze. “O ja, op de maquette ontbreekt nog 
het vrijeval-hok. Dat is een kuil met schuimblokken waar je in kunt springen.”

De meiden zijn erg trots dat ze gewonnen hebben. De rest van hun klas is vanochtend op 
kamp gegaan, maar zij zijn er voor thuis gebleven. “En dat is niet voor niets geweest!”
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“Teenplace iets voor oudere kinderen”

Thomas Oerlemans van de Adviescommissie bedacht vorig jaar een avontuurlijk doolhof 
met glijbanen. Zijn plan sneuvelde in de voorrondes. Maar omdat hij de officiële bedenker 
van dit plan was, mocht hij daarna meedoen met de uitwerking van het winnende idee.

“Eigenlijk vond ik het niet zo’n geweldig plan. Maar toen we er mee bezig waren, vond 
ik het steeds leuker worden. Het werd ook heel erg gezellig met z’n allen. 
Ik heb uiteindelijk in de finale in Utrecht meegedaan met het 
debat. Dat was fantastisch om te doen!”

Thomas Oerlemans let vooral op de inhoud van de plannen.

Via Aster is hij toen gevraagd om dit jaar zitting te nemen in de Adviescommissie. Wat 
vond hij van alle ideeën? “Eerlijk gezegd lijkt Teenplace me meer geschikt voor wat oudere 
kinderen. Ik vond het idee van de Driekoningenschool, het opknappen van de speeltuinen, 
een goed idee. En de verkeerstuin van de Zonnewereld leek me ook erg leuk.”
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“Kinderen geven een duidelijk  signaal af”

Floris Fonville, beleidsmedewerker Jeugd van 
de gemeente Utrecht, snapt de keuze van 
de kinderen voor Teenplace. “De kinderen 
zeggen hiermee dat ze een plek voor zichzelf 
willen hebben in de wijk. Kinderen tussen 10 
en 14 jaar zijn te oud voor de speeltuin en 
nog te jong voor de stad en de discotheek. 
Teenplace kan echt in een behoefte voorzien. 
Wat ik leuk vind is dat het gaat om een plek 
in de open lucht.”
Floris die al een aantal jaren nauw betrokken 
is bij de organisatie van de Kinderraad ziet dat 
sommige plannen elk jaar in iets andere vorm 
terugkomen. Zoals een internetcafé, iets voor 
tieners en verbeteringen aan speeltuinen. 
“Ik vond het plan voor de moestuin heel 
origineel, dat was echt voor het eerst. Met het 
voorstel om de Heldammersingel veiliger te 
maken geven de kinderen ook een belangrijk 
signaal af.”

Maatschappelijke thema’s
Floris ziet dat binnen Utrecht het karakter 
van de Kinderraad iets aan het verschuiven 
is. “Kijk naar Overvecht, de vreedzame 
wijk. We willen dat de Kinderraden meer 

maatschappelijk relevante onderwerpen 
aandragen. Zoals het verbeteren van de 
omgangsvormen of het vergroten van de 
sociale veiligheid. Een bijkomen voordeel 
hiervan is dat de kinderen bij het uitwerken 
van deze plannen nauw betrokken kunnen 
blijven. Ze kunnen hier heel duidelijk 
aangeven wat ze belangrijk vinden en wat 
ze er zelf aan kunnen bijdragen.”

Floris Fonville van de gemeente 
Utrecht stelt een vraag namens de 
Adviescommissie.
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“Nu moet de hele wijk voor één plan gaan!”
Aster Blaauboer van Welzijnsorganisatie Portes 
is de afgelopen maanden druk geweest met het 
begeleiden van de leerlingen bij het uitwerken 
van hun plannen. ”Eerst zijn op elke school 
voorrondes gehouden. Daar is per school een 
uiteindelijk plan uitgerold. Een groepje van 
maximaal vijf kinderen heeft het plan daarna 
uitgewerkt.”  Want met alleen een mooi idee 
ben je er nog niet. Je moet het zo presenteren 
dat je publiek er warm voor loopt, zodat je veel 
stemmen krijgt. De kinderen konden na school 
bij Portes knutselen. Aster en haar collega’s 
hielpen ze met het presenteren van hun idee. 
“We hebben veel geoefend en er zaten veel 
goede ideeën tussen.”, zegt Aster. “Voor veel 
kinderen was dit hartstikke spannend. Ze leren 
er heel veel van.” 

Goede winnaar
Aster kijkt tevreden op de wijkvoorronde 
terug. “De kinderen bleven tot het einde 
geboeid luisteren naar de presentaties. En het 
plan ‘Teenplace’ vind ik een goeie winnaar. Het 
is een uitvoerbaar plan. Dat is er leuk aan”, 

Fotograaf: Anna Groot
Alle bedenkers van de ideeën staan na afloop op het podium. Zittend voor de groep 
de winnaars van De Meander.
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Spannend. Het stemmen is begonnen.

Uiteraard was het niet mogelijk om op je 
eigen plan te stemmen. Tijdens het tellen 
van de stemmen vertelden kinderen moppen 
en raadsels. En uiteindelijk sprak daarna het 
jongste lid van de Adviescommissie, Thomas 
Oerlemans, de verlossende woorden: 
‘Het plan met de meeste stemmen is.......
Teenplace van De Meander”.
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