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Intro We zijn allemaal druk… school, werk, eten, boodschappen doen, het is 
allemaal belangrijk. Maar de toekomst is dat ook. Wij vinden het belangrijk 
dat er meer wordt gedaan aan een goede toekomst voor ons. Maar vooral voor 
iedereen. 

Het lijkt erop dat ouderen voor de problemen in het klimaat hebben 
gezorgd en dat wij die nu moeten oplossen. Wij zien mensen boos worden 
en protesteren omdat de aarde met haar natuur steeds slechter wordt. Ze 
zeggen dat er geen andere planeet is maar sommige mensen onderzoeken of 
we op de maan kunnen wonen. 

De toekomst lijkt ver weg maar we kunnen allemaal helpen de toekomst 
mooier te maken. Minder met de auto en meer met de fiets. Meer 
zonnepanelen en elektrische fabrieken met watermolens. Minder dieren in 
gevaar brengen en voorzichtig zijn met de natuur. Iedereen doet mee voor een 
mooie toekomst! 

Vlees eten mag wel maar laten we wachten tot dieren zelf  doodgaan. Zorg ervoor 
dat deze dieren  een goed leven hebben. Dan is ook het vlees lekkerder. (team 
KinderTrendrede 2021)

Stel je voor Alphen-Chaam in de toekomst?  Een paar dorpen die gaan voor 
veel mooie natuur, veel bewegen en goed onderwijs voor kinderen die moeite 
hebben met leren.  Dus minder auto’s en stenen maar veel grote bomen en 
speelplaatsen in de natuur. Niet zoals nu van plastic en steen. Wij denken dat 
Alphen-Chaam op deze manier meer mensen trekt en dat het voor kinderen 
veel leuker wonen en spelen is. Natuurlijk hebben wij veel meer gedachten 
over de toekomst. Deze willen wij met deze KinderTrendrede 2021met jullie 
delen! 

Deel I Natuur en dieren gaan voor alles
Mensen zijn heel veel dingen normaal gaan vinden, terwijl dat helemaal 
niet zo normaal is. Als wij denken aan natuur, bossen en dieren dan doen 
mensen wel erg veel rare dingen. Kippen in mini-hokjes, varkens op elkaar en 
veel stenen maar weinig bomen op plekken waar mensen wonen of kinderen 
spelen. Het lijkt wel of het oké is om bomen te kappen en natuur kapot te 
maken. Stenen zijn toch niet belangrijker dan bloemen, planten en bomen? 
Wij willen allemaal juist meer groen. Wij vinden natuur en dieren het 
allerbelangrijkste wat er is. Maar de natuur gaat eraan terwijl wij erin moeten 
leven. Het is onze toekomst. Ook in Alphen-Chaam zien wij veel bomen 

Wij leven in de problemen door wat volwassen 
mensen hebben gedaan met het klimaat (team 
KinderTrendrede 2021)



2Als ik nu thuis ‘hey, Google’ roep dan luistert het ap-
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verdwijnen. Dat snappen wij niet! Al dat steen is toch niet mooi of gezond? 
We moeten dus meer voor de natuur doen. We kunnen ook veel meer zelf 
doen. Vlees eten mag wel, maar laten we wachten tot de dieren zelf dood 
gaan. Slachten kan echt niet meer. Zorg ervoor dat de dieren een goed leven 
hebben. Dan is ook het vlees lekkerder. Laten we elektriciteit opwekken zodat 
het niet slecht is voor de natuur. Dus zonnepanelen en stoppen met aardgas. 

Alles met mobiliteit en vervoer moet veranderen. Dingen doen met de auto moet stoppen 
zegmaar. (team KinderTrendrede 2021)

Verspilling lijkt ook wel heel normaal. Soms zien we op YouTube of TikTok 
mensen die spullen gebruiken waarvan wij dan denken: kan het niet wat 
minder? Wat gooien mensen veel weg. Daar moeten we toch meer tegen 
kunnen doen? Wij denken dat het goed is als mensen meer weten wat er 
gebeurt als je iets in de natuur weggooit. Leer ons dat! We hebben in ieder 
geval meer prullenbakken nodig of robots die troep voor ons opruimen. 
Misschien kunnen we wel een flitspaal maken die mensen flitst als ze troep 
in de natuur gooien. Maar het begint natuurlijk met minder gebruiken en 
weggooien. Als we toch meer spullen willen dan vinden wij het belangrijk dat 
alles hergebruikt wordt. Alle afval en bijvoorbeeld rook van fabrieken moeten 
we voor andere dingen weer gebruiken. Dat gooien we niks meer weg en is het 
ook minder erg als we het toch weg doen.

Mensen kopen speelgoed waar ze niks mee doen. Dan kun je dat beter geven aan 
iemand die er wel iets mee doet (team KinderTrendrede 2021)

Deel II Technologie altijd en overal
Technologie gaan we in de toekomst echt overal zien. Auto’s zullen vliegen en 
robots nemen de wereld over. Technologie is overal en bijna alles wordt door 
robots gedaan. Het worden de nieuwe bedienden van mensen. Deze robots 
zijn veel slimmer en beter dan de robots die we nu kennen. Als robots veel 
meer voor ons gaan doen dan betekent dat niet dat we als mens lui worden. 
Nu zien we veel kinderen met elektrische steps of kinderen die al heel vroeg 
aan het ‘gamen’ zijn. Leuk allemaal maar wij vinden bewegen ook belangrijk. 
Laten we dat meer op school doen. Minder zitten en juist meer springen, 
rennen en klimmen. Of na een les eventjes ‘Just Dance’ doen. Maar dan wel 
tussen de planten en bloemen en niet op de stenen van het schoolplein. In de 
toekomst gaan we ook anders spelen door technologie. Robots zullen samen 
met ons sporten en helpen om bijvoorbeeld af te vallen en gezond te leven. 



Technologie gaat ons dan echt helpen om meer te bewegen en beter te leven. 
Dat is wel echt anders dan de technologie van nu. 

We krijgen sportieve robots die ons helpen met afvallen (team KinderTrendrede 2021)

In de toekomst zijn er ook veel meer slimme machines en apparaten. Als ik 
nu thuis al ‘hey Google’ roep dan luistert het apparaat naar mij. Technologie 
gaat alles kunnen. Computers letten op onze veiligheid en gezondheid. Nu al 
worden robots gebruikt om mensen te opereren of om ziektes te bestrijden.  
Technologie gaat dingen aanvoelen, bijvoorbeeld als we ziek worden. Dat 
is net als met dieren zo. Sommige honden voelen ook dingen bij mensen 
aan. Technologie gaat dat ook kunnen. Eigenlijk zijn de technologische 
mogelijkheden in de toekomst oneindig. Soms is technologie nu al zo goed 
dat digitale mensen niet van echte mensen zijn te onderscheiden. Een 
computer is dan net een echt mens. Dat is ook best wel gevaarlijk omdat je 
niet weet of het een echt persoon is. Hoe weet je dan of je kunt afspreken?

Al die nieuwe technologie is dus niet alleen maar gaaf en goed. Mensen 
kunnen er ook slechte dingen mee doen. En dat gaat best ver omdat 
technologie al zoveel kan. Door al die robots en technologie gaan we nog meer 
elektriciteit nodig hebben. Ook kan al die technologie kapot gaan. Nieuwe 
robots moeten dan weer gemaakt worden en dat is weer slecht voor de 
natuur. We moeten er dus voor zorgen dat alle technologie milieuvriendelijk 
is. Wij zijn anders namelijk bang dat het nog slechter gaat met de natuur 
en de dieren. En dat willen wij absoluut niet. Technologie mag ook niet alles 
controleren. We moeten wel zelf nog dingen kunnen doen en beslissen. Dus 
technologie is oké, maar niet ten koste van dieren, natuur en vrijheid. 

Deel III De toekomst is echt anders
De toekomst gaat echt wel anders worden. Van afval gaan we producten 
maken, we gaan meer dingen met elkaar delen of via abonnementen krijgen. 
We bouwen huizen met natuurlijke materialen en gezondheid wordt nog 
belangrijker. Zelfs zo belangrijk dat we dat steeds vaker gaan testen en 
controleren. De toekomst brengt ons zelfs digitale vrienden. Geen mensen 
maar computers waar we bevriend mee zijn. Wow, wat veel nieuwe dingen. 

De overheid kan veel doen voor de toekomst want zij zijn ook erg rijk. Zij 
kunnen heel snel aan geld komen want dat vragen ze gewoon van onze 
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ouders. Wij vinden het belangrijk dat onze overheid dat geld eerlijk verdeelt 
en goed gebruikt. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Wij vinden het 
bedrijfsleven eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Zij kunnen best veel zelf 
doen. Natuur, dieren en klimaat vinden wij het meest belangrijk dus daar mag 
het meeste geld heen. 

Maar de overheid hoeft niet alles te bepalen. We hoeven niet altijd te 
luisteren naar wat een klein groepje over een heel land zegt. In Europa 
kunnen we samenwerken op grote dingen zoals klimaat maar we hoeven echt 
niet alles samen te beslissen. Mensen moeten elkaar meer helpen en niet 
gedwongen worden door de overheid. Veel dingen zelf bepalen. De regels zijn 
er voor mensen die minder goed zelf kunnen bepalen. Zo helpen we elkaar 
allemaal zonder alles aan een klein groepje van de overheid over te laten. 

Ondanks alle technologie zullen wij nog steeds leren rekenen en talen kennen. 
Door dat zelf te kunnen hoeven we minder op te zoeken en dat is sneller. We 
kunnen ook direct zien hoeveel korting we krijgen of hoe duur iets is. Het is 
ook wel handig als je weet hoe je het woord milieu schrijft. Technologie zal 
veel dingen gemakkelijker maken maar het blijft handig om ook veel zelf te 
weten en te doen. 

Veiligheid is meer op elkaar letten en minder met elkaar bemoeien. (team 
KinderTrendrede 2021)

Veiligheid blijft altijd belangrijk. In bed voel ik me veilig maar ik ben wel bang 
voor boeven. Wij zouden ons veiliger voelen als mensen meer op elkaar letten. 
Natuurlijk niet als we slapen want dan willen we geen mensen om ons bed 
maar wel om ons huis. In ons dorp kunnen mensen wel beter op elkaar letten. 
Minder hard rijden en de politie bellen als ze iets vreemds zien. Natuurlijk 
niet teveel op elkaar letten want soms willen we ook privacy. Wij hebben 
het gevoel dat het steeds moeilijker is om iets voor jezelf te houden. Wij 
zouden ook niet willen dat er camera’s in de klas komen die kunnen zien als 
we even niet opletten. Dus op elkaar letten is iets anders als je met iedereen 
bemoeien. 

Is de toekomstige wereld een maakbare wereld? Iets waar we controle 
over alles hebben en waarin we over alles kunnen beslissen. Wij vinden 
een maakbare wereld niet belangrijk maar wel heel erg interessant. Wat de 
toekomst ook gaat worden we zijn er allemaal onderdeel van. Laten we dan 
ook allemaal meedoen in het maken van de toekomst. 



Advies aan de burgemeester en wethouder
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Zorg dat de natuur bovenaan staat in 
Alphen-Chaam.

Maak onze speelplaatsen groen! Geen 
steen en plastic.

Maak sporten belangrijker en 
gemakkelijker in Alphen-Chaam.

Ondersteun buurtinitiatieven, de over-
heid hoeft niet alles zelf te bepalen.

Hoe kunnen we het makkelijk maken om 
elkaar meer te helpen? 



Advies aan de burgemeester en wethouder
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Taal en rekenen zijn belangrijk, maar we 
willen ook graag nieuwe dingen leren en 
doen.

Laten we een beetje op elkaar letten 
wanneer het nodig is.

Gebruik technologie om 
Alphen-Chaam beter te maken.

 
Help ons om het beter te doen dan de vol-
wassenen het tot nu toe deden.

Denk wat meer na of normaal wel 
normaal is.
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