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TERUGBLIK KINDERTRENDREDE 2019 
Samen toekomst maken!

Jonge mensen in Breda die meepraten, meedoen en meebeslissen over hun toekomst en die van de stad. Dát is waar 
de Toekomststoel symbool voor staat. Met deze beweging zorgen we ervoor dat we de mening van jonge mensen 
horen én er naar handelen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Een mooi voorbeeld om de jeugd een bijzondere plek te geven in het nadenken over Breda is de KinderTrendrede. 
In 2019 is de KinderTrendrede zelfs vastgesteld als officieel document en aangeboden aan de gehele gemeenteraad. 
Daar is ook de afspraak gemaakt om aan de jeugd (van de KinderTrendrede) te laten zien wat we met hun adviezen 
hebben gedaan.

Met dit document laten we zien wat we met de adviezen uit de KinderTrendrede van 2019 hebben gedaan. Dit 
doen we door bij elk advies een voorbeeld te noemen of aan te geven wat we hebben gedaan. Ook wanneer het 
nog niet gelukt is óf wanneer er nog aan gewerkt wordt, lees je dat hier terug. We geven per advies een reactie in 
onderstaande tabel. 

Waarom vinden we dit belangrijk?
Plannen voor de toekomst worden beter door jonge mensen te betrekken. Jou dus. Dat is ook belangrijk omdat jij 
straks de effecten ervaren van de besluiten die we nu samen nemen. Bijvoorbeeld wanneer je straks zelf in Breda 
woont of werkt. Niet meer dan logisch toch, dat we je dan nu al laten meedenken, meepraten en meebeslissen! 
Helemaal in tijden van corona zijn we ook benieuwd naar de mening van jongeren over de 1,5 metersamenleving en 
hoe we het samen dan toch leuk kunnen houden. Ondanks, of misschien zelfs wel dankzij corona. 

Ik hoop vooral dat je nog veel vaker met ons nadenkt over de toekomst en met ons in gesprek blijft. Jouw toekomst 
wordt er alleen maar beter van. En die van Breda ook. 

Heb je vragen of wil je graag verder praten met de gemeente, neem dan zeker contact op met de projectleider van de 
Toekomststoel, Pieter Verdaasdonk. Je mag hem altijd bellen of appen op nummer 06.52813924. Een e-mail sturen 
naar Toekomststoel@breda.nl kan ook. Doen he! 

Met vriendelijke groet, 

Marianne de Bie
Wethouder jeugd, onderwijs en cultuur
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ADVIES ACTIES

1 Luister beter naar elkaar We willen weten wat kinderen denken, luisteren daarnaar en verwerken 
dat in ons beleid. De Toekomststoel staat daar symbool voor. 
De KinderTrendrede is een mooi voorbeeld van hoe we luisteren naar 
kinderen. We bieden de KinderTrendrede aan als officieel document in 
de gemeenteraad en gaan – waar dat kan- met de adviezen aan de slag. 

De wereld verandert en we communiceren op heel veel verschillende 
manieren met elkaar. Niet alleen met een gesprek face-to-face, maar 
juist ook via skype, whatsapp of via andere digitale mogelijkheden . 
Zeker in deze tijd is het belangrijk om op creatieve manieren te blijven 
praten met elkaar en naar elkaar te luisteren; hoe doen jullie dat? 

2 Koppel school beter 
aan de snel veranderde 
ontwikkelingen in de praktijk

Met de scholen werken we samen om de verbinding te leggen. Dat 
betekent dat we kijken hoe het bijvoorbeeld gaat in de wijk en welke rol 
de school daarbij heeft of kan vervullen. We hebben veel contact met 
scholen; dat vinden we belangrijk.

We proberen de scholen ook te stimuleren om over het onderwerp 
burgerschap te praten. Wanneer je met de leraar discussieert over 
politiek, over het nieuws of over wat jij belangrijk vindt, dan heb je het 
over burgerschap. 

3 Zorg beter voor de dieren  
in Breda

Als je dit advies leest, lijkt het een beetje alsof er in Breda niet goed voor 
dieren gezorgd wordt. Maar in Breda zorgen we juist heel goed voor 
dieren, maar misschien weten de meeste kinderen dat niet.
Daarom is het belangrijk dat we dit meer onder de aandacht brengen. 
Voorbeelden van goed voor dieren zorgen zijn:
•  De aankoop van grond om er natuurgebied van te maken. We maken 

verschillende gebieden zo geschikt voor allerlei dieren zoals vogels en 
insecten.

•  De aanleg van fauna passages; dan kunnen dieren een drukke weg 
oversteken of makkelijker door de stad bewegen.

•  Het tellen van wilde dieren in de stad met o.a. wildcamera’s zodat we 
weten of het goed gaat met hen.

•  Het planten van bomen, struiken en bloemen die goed zijn voor 
insecten, zoals bijen en vlinders.

•  Het organiseren van vele activiteiten bij Boerderij Wolfslaar zodat 
kinderen kunnen leren hoe ze dieren goed kunnen verzorgen.

•  Het verzorgen van de opvang van honden en katten. Het asiel van 
Breda verzorgt dit voor de zeven gemeenten rondom Breda.

De Adviezen uit de KinderTrendrede 2019 op een rij mét onze acties
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4 We willen graag onze eigen 
verantwoordelijkheid leren 
nemen, help ons hierbij

We betrekken jonge mensen al op vroeg bij de vraagstukken van Breda. 
Hiermee leggen we de basis voor maatschappelijke betrokkenheid, zoals 
we dat noemen. We nodigen jonge mensen uit om mee te doen, mee 
te praten en mee te beslissen. 

Verschillende organisaties helpen ons daar weer bij. 
We dagen jullie uit om zelf mee te blijven doen. Natuurlijk 
ondersteunen wij jullie daarbij. En dat doen wij niet alleen, daar ligt ook 
een taak voor scholen, sportclubs, de buurt, ouders en opvoeders.

Wanneer je echt iets uitzonderlijks doet voor een ander, kom je 
misschien wel in aanmerking voor een jeugdlintje. De burgemeester 
reikt ieder jaar jeugdlintjes uit aan Bredase jongeren die zich 
belangeloos hebben ingezet voor een ander of voor onze stad.

5 Wees strenger tegen 
discriminatie

De gemeente vindt het heel belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan 
zijn en dat er nergens gediscrimineerd wordt.
Dus ook niet in de cafés en restaurants. Daarom hebben we samen 
met alle Bredase horecagelegenheden afspraken over veilig uitgaan 
gemaakt. 1 van de afspraken is ook dat er niet gediscrimineerd mag 
worden. Je kunt discriminatie ook (eventueel) anoniem melden via de 
gemeentelijke Bredase site; www.breda.nl

6 Meer binnen- en buitenruimte 
waar we samen met 
elkaar activiteiten kunnen 
ondernemen

Verschillende speelplekken zijn het afgelopen jaar opgeknapt. 
We hebben ook speciaal speelbeleid. Dit gaat helemaal over de 
buitenruimte, waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten 
kunnen ondernemen. Met dit speelbeleid werken we ieder dag aan 
veilige en uitdagende speelruimte voor kinderen.
We vinden het ook erg leuk dat de kindercultuurburgemeester een plan 
heeft gemaakt voor de 3-generaties speeltuin.

7 Meer zichtbaarheid en 
verbondenheid van de 
wijkagent in en met de buurt

Het zou mooi zijn als de wijkagent op iedere school een vast spreekuur 
heeft. Op sommige scholen gebeurt dit al, op school zelf óf in de wijk. 
Het zou mooi zijn als dit overal gaat komen. 
In Breda kennen we ook zogenoemde jeugdboa’s. BOA staat voor 
buitengewoon opsporingsambtenaar. Een jeugdboa is iemand die er 
op toe ziet dat de jeugd in Breda zich aan de regels houdt. Hij of zij 
zoekt de jeugd op en gaat met hen in gesprek. Bijvoorbeeld wanneer 
bepaalde jongeren overlast veroorzaken. De jeugdboa is veel te zien in 
de wijk en op straat. We hopen dat dit er ook voor zorgt dat iedereen 
zich veiliger voelt op straat. Ook helpt de jeugdboa de politie wanneer 
dit nodig is.
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8 Breda van het gas af De Gemeente Breda vindt het heel belangrijk dat alle woningen van het 
gas af gaan. 
In 2030 moeten er in de Gemeente Breda zeker 18.000 woningen 
van het gas af zijn. Ook Breda wil zich aan de regels houden van het 
landelijk klimaatakkoord. Daar willen we de inwoners van Breda op 
verschillende manieren bij betrekken. Er zijn in Breda verschillende 
projecten en we hebben zelfs dit jaar een duurzaamheidskrant 
uitgebracht.

Ook kennen we in Breda de ‘Greenhopper’, een mobiel kantoor die 
door Breda rijdt en waar iedereen informatie op kan halen hoe je 
‘groener’ kunt wonen. Ook zijn er in Breda energiecoaches waar je 
vragen kunt stellen over energie en duurzaamheid.

9 Leer ons beter hoe we met elkaar 
kunnen samenleven

We proberen in Breda zoveel mogelijk samen te werken, ook op het 
gebied van onderwijs. Dat lukt heel goed. Zo werken alle organisaties 
op het gebied van onderwijs in de stad samen. Het doel daarvan is om 
leerlingen zich zo prettig mogelijk te laten voelen. Want, hoe beter je 
je op school voelt, hoe beter je schoolresultaten zijn. De directeuren 
van de scholen praten samen met de gemeente en kijken daarbij zoveel 
mogelijk vanuit de leerling naar veranderingen. 

We proberen in Breda zoveel mogelijk samen te werken, ook op het 
gebied van onderwijs. Dat lukt heel goed. Zo werken alle organisaties 
op het gebied van onderwijs in de stad samen om de leerlingen zich 
zo prettig mogelijk te laten voelen. Want hoe beter je je op school 
voelt, hoe betere schoolresultaten je haalt. We praten hierover 
tijdens vergaderingen van de Thematafel Breda Leert. Daar praten de 
schoolbesturen samen en daar wordt zoveel mogelijk vanuit de leerling 
naar de veranderingen gekeken.
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10 Zorg dat we zin krijgen in 
de toekomst door de juiste 
keuzes in het nu te maken

OVeel keuzes die nu gemaakt worden, maken we voor de toekomst; de 
toekomst op korte of op lange termijn. In Breda zijn heel veel mensen 
zich er al bewust van dat beslissingen die we als volwassenen maken, 
ook en juist invloed hebben op jonge mensen. We vinden het dus heel 
belangrijk om juist naar de jeugd te luisteren. En om hen mee te laten 
praten en mee te laten beslissen over hun toekomst.

Maar we zijn ook afhankelijk van de tijd en dingen die om ons heen 
gebeuren. Wie had gedacht dat we dit schooljaar zo lang niet naar 
school konden gaan. Dat is niet leuk, maar het zet ons wel aan het 
denken over hoe school er in de toekomst uit zou moeten zien. 
Misschien wordt er wel vaker via zoom of teams online lesgegeven. 
Help ons daarbij en denk hier zeker over mee!
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