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Intro Herinneringen, we hebben ze allemaal. Onze papa’s en mama’s praten 
er weleens over. Wij hebben veel dromen en fantasie. Er is dus ouderwets en 
nieuwerwets. Dat kan echt samen! Wij hebben geleerd dat we vroeger, nu 
en de toekomst met elkaar moeten verbinden. Herinneringen zijn namelijk 
belangrijk. Ze helpen ons na te denken aan een andere en (nog) betere wereld. 
Niet dat vroeger slechter was... het was wel anders. Laten we leren van 
vroeger en fantaseren over de toekomst. Zo maken we samen de toekomst 
van onze gemeente – en de wereld – mooier.

“ De toekomst is elkaar begrijpen, bruin of  wit, gelovig of  niet, mensen uit landen ver 
weg of  dichtbij.” - team KinderTrendrede 2020

Tijdens onze kinderraadsperiode hebben wij nagedacht over hoe het was, is 
en kan worden. Het is onze fantasie en onze wereld. En fantasie hebben we 
nodig. Het is heel belangrijk, want het helpt om dingen te verzinnen die in het 
echt kunnen gebeuren. Vroeger dachten we dat onze poppen echt waren. Met 
onze fantasie maakten we ze zelfs echt! We gaan er dus in geloven, omdat 
we onze fantasie gebruiken. Als we dat niet blijven doen, dan komen er geen 
nieuwe dingen bij. Dat is jammer. Fantasie is leuk en helpt! Dus laten we 
samen fantaseren om een nieuw en ander Hilvarenbeek te bedenken. 

Groetjes van de Kinderraad van Hilvarenbeek (2019 - 2020)
Oftewel: team KinderTrendrede 2020
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Deel I Samen is niet alleen
Iedereen is voor ons gelijkwaardig. Dik, dun, jongen, meisje, zwart, wit, 
homo, hetero, doener of denker... wat maakt het uit? Wij wonen allemaal 
op dezelfde aarde, in hetzelfde dorp of zelfs in dezelfde straat. Het is van 
niemand, dus van iedereen. Soms hebben kinderen twee papa’s of mama’s 
en vinden anderen dat lastig om te begrijpen. Je mag het ook best moeilijk 
vinden als iemand anders is dan jij bent. En dat is niet alleen moeilijk voor 
ons. Volwassenen kunnen soms ook wel wat hulp gebruiken. Oordeel niet, 
maar ben nieuwsgierig naar anderen en leer waarom mensen zijn zoals ze zijn.

Wij hebben gelukkig een meester of juf waar we naar toe kunnen als we 
iets moeilijk vinden. Iemand die ons helpt als het we iets of iemand niet 
begrijpen. Of als anderen stom tegen je doen. En we hebben bijvoorbeeld ook 
dorpsondersteuners die mensen helpen die ergens anders vandaan komen. 
Dat is heel goed!



Ontmoeten
Een samenleving leeft samen. Maak het daarom makkelijker om elkaar te 
leren kennen. Dat we in kleine dorpen wonen met kleine scholen met kleine 
klassen helpt natuurlijk al! Er is dan automatisch meer aandacht voor elkaar. 
Maar we mogen ook wel eens wat verder kijken dan onze kleine wereld. Dus 
meer samen doen met andere wijken en dorpen. Of zelfs met steden om ons 
heen. Ontmoeten van andere mensen buiten ons dorp is spannend, maar 
uiteindelijk erg leuk. Dus dat moeten we gewoon doen!

Luisteren
Luisteren is heel belangrijk. Dat horen wij als kinderen vaak. Wij vinden 
luisteren best moeilijk, maar wij merken dat volwassenen dat soms ook 
moeilijk vinden. Door goed te luisteren kun je andere mensen beter begrijpen. 
Snappen wat er aan de hand is of wat iemand bedoelt. Rustig laten uitpraten 
en als je het niet snapt gewoon vragen. Lijkt makkelijk, is moeilijk. Er is nu in 
de hele wereld een coronavirus en soms maken mensen daar ruzie over. Terwijl 
niemand het wil of precies weet wat het is. Door het coronavirus zien we 
hoe moeilijk het is om te snappen wat anderen voelen, denken of doen. Daar 
moeten we elkaar mee helpen.

Vrijheid, blijheid
Vrijheid blijft belangrijk voor ons in de toekomst. Maar wat is vrijheid? Doen 
wat je wilt, gaan en staan waar je wilt en mogen denken en zijn wat je wilt. 
Vrijheid is je thuis voelen. En dat doe je als je je veilig voelt. Als het bekend is. 
Elkaar kennen en helpen zorgt dat wij ons vrij voelen. Maar ook een politie die 
minder boos kijkt en ook af en toe naar ons wil zwaaien. Dat is voor ons ook 
vrijheid. Iedereen om ons heen praat erover, maar we kunnen nog veel doen 
om ons nog vrijer en veiliger te voelen.  

Laten we vrijheid dus leuker maken. Minder spelregels en meer speelregels. 
Ja, dat willen wij… speelregels voor vrijheid! Want eigenlijk is vrij zijn heel 
simpel, maar maken we het samen te moeilijk. Een paar duidelijke spelregels 
die dingen verbieden helpen. Maar niet te veel. We moeten roken, pistolen, 
dierenmishandeling, pesten, geweld en onnodig plastic verbieden. En aan 
sommige dingen moet in het nieuws gewoon geen aandacht worden gegeven, 
zodat je ook niet bedenkt om het te doen. En dan maken we juist speelregels 
voor meer vrijheid om te doen wat goed is: plant vandaag een boom, kinderen 
en ouderen spelen elke vrijdag samen, maandag-zuinig-leef-dag, ont-moet 
minstens twee dagen in de maand (ont-moeten is dat je even niets moet), 
help je buurvrouw met de boodschappen. Dit zijn voorbeelden van speelregels 
die helpen om samen een leukere toekomst te maken en waar iedereen in 
onze gemeente aan mee kan doen. 



Deel II Technologie met mate
In de toekomst is er veel meer technologie. Dat weten we zeker. We gaan 
technologie krijgen die ervoor zorgt dat mensen niet meer eenzaam zijn. 
De gezelschapsrobot die mensen opvrolijkt en spelletjes met ze doet. Of 
robotbenen die ervoor zorgen dat mensen die moeilijk lopen overal heen 
kunnen. Technologie gaat ons als we ziek zijn beter maken. We kunnen straks 
in onze eigen taal met iedereen praten en we printen onze huisdieren. Een 
robotpoes voor oude mensen. Wow, dat is tof! 

Anders werken en leren
In de toekomst gaan we minder met machines werken en doen machines meer 
zelf. Mensen kunnen dan vooral de dingen doen waar ze goed in zijn en wat ze 
leuk en belangrijk vinden. Wij gaan liever zingend naar ons werk en doen iets 
nuttigs, dan dat we super veel geld verdienen. Door technologie krijgen we 
ander soort werk. Leer ons daarom andere dingen.

Makkelijk?!
Technologie maakt veel dingen makkelijker, zoals winkelen en boodschappen 
doen. Maar makkelijker is niet altijd het beter, hoor! Het moet ook gezellig 
zijn. Wij vinden dat winkels moeten blijven in Hilvarenbeek. Anders wordt het 
saai en leeg in de dorpen en straten. Technologie kan het leven makkelijker, 
maar zeker ook moeilijker maken. We moeten technologie slim gebruiken. Dat 
kunnen we zelf beïnvloeden. 

En ook is technologie niet voor iedereen makkelijk te begrijpen. Wij kinderen 
weten al best veel over kunstmatige intelligentie, maar voor oudere mensen 
is dat juist moeilijk. Help mensen om technologie te gebruiken. 

“Technologie is niet de oplossing voor alles.” - team KinderTrendrede 2020

Echt contact en privacy
Doe niet alles met technologie. Wij willen blijven leren met boeken. Online 
leren is af en toe leuk, maar de juffen en meesters zijn nog altijd leuker. Dus 
meer leraren, minder laptops. We willen niet in een gemeente wonen waar 
we allemaal achter onze schermen zitten. Soms is het wel handig als je met 
mensen moet praten die ver weg zijn, maar we willen niet overal technologie. 
Ook willen we gewoon alleen kunnen zijn. Zonder apparaten. Of dat anderen 
je stiekem zien. Privacy vinden wij net zo belangrijk als de vele nieuwe dingen 
die je met technologie kunt doen. 
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Deel III Regenboogwereld voor iedereen

Wat er met onze wereld en de omgeving van ons dorp gebeurt, vinden 
wij spannend. Minder bossen, plastic soep, klimaatverandering, het 
stikstofprobleem, bij en vlinders die uitsterven, zwerfafval, bosbranden. 
Het lijkt soms wel of de wereld kortsluiting krijgt. We moeten nú leren over 
natuur, klimaat en duurzaamheid. En samen ontdekken wat nodig is voor 
een betere wereld en omgeving. Bijvoorbeeld minder verspillen of weggooien. 
En als we iets weggooien, dan gescheiden. En ook meer bomen, planten en 
bloemen. Meer tuinen om insecten te helpen. En die dan ook meteen een  
ont-moetingsplek zijn voor mensen. Ja, mooie, kleurrijke ont-moettuinen 
in onze gemeente, die goed voor de natuur, de aarde én de mensen zijn. Zo 
maken we een mooie regenboogwereld voor iedereen! 

Deel IV Toekomstmaken
De toekomst maken we samen. Maar wat kunnen we dan doen? Dat is al 
moeilijk voor volwassenen en voor ons al helemaal. Van ons mag iedereen 
meebeslissen. Ook kinderen dus. Maar we willen het dan wel kunnen snappen. 
Maak het dus makkelijker voor kinderen om te begrijpen wat wij kunnen doen. 
Leg ons de goede en minder goede dingen uit van een beslissing. Dat weten 
wij niet en dus vinden we het moeilijk om mee te denken en mee te doen. 
Maar we willen het wel heel graag. We vinden het belangrijk voor ons dorp van 
de toekomst. Praat dus niet over ons, maar met ons. Dan kunnen we samen 
betere beslissingen nemen.

Gemeente Hilvarenbeek moet blijven onderzoeken en toekomstdenken. Als 
het niet lukt, laten we dan niet opgeven. Proberen en fantaseren, dat moeten 
we als dorp blijven doen. Samen met de burgemeester kunnen we vandaag 
dingen doen voor een mooi Hilvarenbeek van morgen.
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Advies aan de burgemeester en wethouders

Ontdek welke slimme technologie 
Hilvarenbeek nodig heeft.

Stel vaker een nieuwsgierige  
vraag, dan leren we elkaar beter  
begrijpen.

Leg uit hoe we beter voor elkaar en  
onze wereld kunnen zorgen. 

Leg uit wat de goede en minder  
goede dingen van een keuze zijn. 
Gebruik makkelijke woorden.

Maak kleurrijke ont-moettuinen  
voor insecten en inwoners.



Advies aan de burgemeester en wethouders

Zorg ervoor dat we minder moeten  
en meer ont-moeten. Neem de tijd.

Gebruik je fantasie. 
Dat geeft energie.

Leer inwoners om technologie  
goed en veilig te gebruiken.

Maak speelregels voor meer  
vrijheid om te doen wat goed is.

Leer kinderen en volwassenen  
toekomstdenken om nu betere 
keuzes te maken voor later.
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