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Intro Een nieuwe KinderTrendrede in Breda. We hebben ons best gedaan om 
onze beste ideeën te bespreken. We vinden het leuk om over de toekomst 
na te denken. Soms is een oplossing voor een probleem heel simpel. Waarom 
doen we het dan niet? Het valt ons op dat er een groot verschil is tussen iets 
zeggen en iets doen. Kijk maar eens naar mensen die zeggen dat ze geen afval 
op de grond gooien en het dan toch doen. We vinden dat jammer, want als we 
ons allemaal aan die afspraken houden wordt de wereld beter.

De meeste maatregelen door Corona zijn er niet meer. Maar dat betekent 
niet dat Corona weg is. Er worden nog steeds mensen ziek door het virus. 
Soms denken we dat er aliens naar de aarde komen. Die alien verspreidt dan 
bacteriën, net zoals het coronavirus. Dat willen we niet. Het is belangrijk dat 
we beter leren omgaan met dingen die opeens gebeuren. Zo zijn we beter 
voorbereid op de toekomst. 

Als we aan de toekomst denken over tien jaar, vinden we dat niet zo 
spannend. Over veertig of vijftig jaar wordt het pas spannend. Hoe zien wij 
er dan uit? Wij denken dat we steeds meer zelf mogen beslissen. Dan kun je 
ervoor kiezen om een andere haarkleur te krijgen bijvoorbeeld blauw, roze of 
paars. Als je eraan denkt, gebeurt het. 

Iets veranderen kan vaak niet in één keer. Daar zijn meerdere stapjes voor 
nodig. Daarom kijken we niet alleen naar de toekomst. We bespreken ook 
al wat we nu kunnen doen. Buitenspelen vinden we heel goed, maar een 
nieuwe speeltuin is er niet zomaar. Er zijn veel mooie schoolpleinen met 
speeltoestellen. Is het mogelijk om daar langer te spelen met controles? 
 Zo voorkomen we dat de schoolpleinen worden vernield of vervuild.

Nu mogen volwassenen stemmen en kinderen niet. Ergens begrijpen we dat ook wel. 
Als kinderen mogen stemmen, zouden ze kijken naar wie de meeste frikandel broodjes 
maakt. Maar we vinden wel dat kinderen meer manieren moeten krijgen om mee te 
denken. (team KinderTrendrede Breda 2022)

We hebben veel vragen beantwoord over de toekomst. We hebben gesproken 
over het klimaat, gelijke kansen en slimme technieken. We hebben ook 
nieuwe dingen geleerd. Onderwerpen die ook voor onze toekomst belangrijk 
zijn. Daarom zouden we willen zien wat er met onze adviezen gebeurt.  
Dat daagt ons uit om goede ideeën te blijven delen, omdat we dan zien wat 
onze invloed is.

Wij denken graag mee over de toekomst. Wij denken namelijk niet te moeilijk. 
Een goed idee is het waard om naar te luisteren. In deze KinderTrend rede 
delen we onze mening over drie belangrijke thema’s in Breda: kansen gelijk-
heid, natuur en digitalisering. We hopen dat jullie opnieuw onze ideeën voor 
de toekomst van Breda willen horen. Samen maken we de toekomst. Een 
toekomst waar we plezier maken en goed voor de aarde zorgen. Wij van de 
KinderTrendrede zijn klaar voor de toekomst.



Deel I  De toekomst van onze dromen

Wij vinden het fijn om over de toekomst te praten. Zo leren we nieuwe dingen over 
de wereld. We denken dat alle mensen in Nederland onze ideeën kunnen gebruiken. 
Omdat zij dan anders naar dingen gaan kijken. (team KinderTrendrede Breda 2022)

Wij vinden het belangrijk om goed met elkaar om te gaan. We hebben het dan 
niet alleen over van mens tot mens. We moeten ook kijken naar de dieren en 
de aarde. Uitvinders maken veel nieuwe dingen, maar zijn die wel goed voor 
de aarde? De toekomst is er sneller dan wij denken. We hebben het over één 
seconde, tien jaar of honderd jaar. Maar is Breda er over honderd jaar nog wel?

Als mensen beter met elkaar omgaan, worden we gelukkiger. Het is belangrijk 
dat we elkaar helpen wanneer dit nodig is. Door elkaar te helpen, kunnen we 
pesten voorkomen. Wanneer we zien dat iemand gepest wordt, zeggen we 
daar iets van. Elkaar helpen is goed. 

Geluk betekent voor iedereen iets anders. Maar wij denken wel dat het goed 
is om minder aan geld te denken. Zo komt er meer ruimte voor vrienden en 
familie. Mensen hoeven minder hard te werken waardoor ze meer tijd hebben 
voor elkaar. Wanneer je minder hoeft te werken, kun je tijd maken om afval te 
prikken, bij eenzame mensen op bezoek te gaan of voor de kinderen te zorgen.

Wij willen ons in de toekomst geen zorgen maken over geld. Daarom vinden 
we dat mannen en vrouwen evenveel geld moeten verdienen. Zeker als zij 
hetzelfde werk doen. Er wordt dus niet meer gediscrimineerd tussen man 
en vrouw. Ook moeten we niet raar doen als iemand geadopteerd is of twee 
vaders of moeders heeft. Het wordt tijd dat we samen plezier maken, zodat 
we een leuk leven hebben. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn.

In de toekomst verwachten we nog meer nieuwe dingen. Nu hebben we een 
kast vol met kleding. Maar dat is niet goed voor de natuur. We gebruiken 
stoffen uit de natuur om kleding te maken. Stel je voor dat we nog maar zes 
stukken kleding hebben. Die kleding hoeft niet meer gewassen te worden, 
omdat de kleding bestaat uit cellen. Deze cellen wassen zichzelf, waardoor de 
kleding sneller schoon wordt. 

1Het is goed om je mening te geven. Soms zijn we 
bang dat onze mening verkeerd is. Maar eigenlijk 
kan een mening niet verkeerd zijn, want je mag  vinden 
wat je vindt. (team KinderTrendrede Breda 2022)



Door cellen kan een lange broek ook een korte broek worden. We hebben dan een trui 
die verandert in een shirt. Zo hoeven we minder kleding te kopen. (team Kinder Trend
rede Breda 2022)

De mens heeft veel dingen bedacht die niet goed zijn voor de aarde. Elke 
nieuwe uitvinding die wordt bedacht, moet iets toevoegen voor de planeet. 
Wij denken dan aan vliegende of zelfrijdende auto’s of een robot om te 
vertalen. Maar dat zijn grote dingen. Het is goed dat dit gebeurt, maar het 
moeten geen onnodige uitvindingen zijn. Dat moet de belangrijkste regel 
worden van een nieuwe uitvinding. Helpt het de mens en het milieu?  
Dan doen we het en anders niet.

Onze droom voor de toekomst is meer natuur in de stad. In Breda zijn we  
daar al goed mee bezig. Op school zijn we bezig met het planten van bomen. 
Maar we kunnen nog meer doen voor een groene stad. Iedereen krijgt naast 
zijn huis de mogelijkheid om een grote boom te planten of een moestuintje 
aan te leggen. Zo bestaat de toekomst uit een gelukkig gevoel, samen plezier 
maken en zorgen voor onze omgeving.

Als je zelf  een moestuintje begint hoef  je niet meer zo vaak naar de supermarkt.  
Dan kan je gewoon naar je tuin toe. (team KinderTrendrede Breda 2022)

Deel II  Iedereen verdient dezelfde kansen

We vinden het erg dat mensen met een andere huidskleur anders behandeld worden. 
Iedereen is gelijk. We vinden het heel erg voor de mensen die dit meemaken.  
(team KinderTrendrede Breda 2022)

Toen wij op school een filmpje keken, zagen we dat een witte man een fiets 
losmaakte. Niemand vond of dacht daar iets van. Daarna deed een zwarte 
meneer hetzelfde. Toen werd de politie gebeld. Wij vinden dat dit niet kan. 
Gelijke kansen betekent voor ons dat iedereen hetzelfde wordt behandeld. 
Het moet niet uitmaken of je een jongen of een meisje bent. Mensen anders 
behandelen omdat zij een andere huidskleur hebben dan jijzelf, vinden we 
raar. We moeten elkaar daarop aanspreken.

2Ieder kind zou in groep 5 of  6 getest moeten worden 
op dyslexie of  andere dingen die te maken hebben met 
de concentratie. Daardoor krijgen kinderen meer hulp 
om beter te leren. (team KinderTrendrede Breda 2022)



Als we zien dat iemand vaak alleen zit op het schoolplein, gaan we naar 
diegene toe. Wat als jij die persoon zou zijn? Vraag een keertje of die persoon 
wil afspreken. Dan geef je iemand de kans om ook een leuke dag te hebben. 
Wie weet kom je er dan achter dat iemand heel aardig is. Zo ontstaat er een 
nieuwe vriendschap. 

Als kinderen op school altijd eten krijgen, hoef  je kinderen niet te vragen waarom  
zij geen eten bij zich hebben. Dat is voor kinderen niet leuk om steeds uit te leggen.  
Zo kunnen we beter helpen dan kinderen vaak vragen of  ze hulp nodig hebben.  
(team KinderTrendrede 2022)

Daarom vinden we dat de wethouder en scholen meer samen moeten werken 
en goed op moeten letten. Soms zien wij kinderen die vaak dezelfde kleren 
aan hebben. Of er zitten gaten in de kleding. Er is voor deze kinderen thuis 
niet altijd geld om nieuwe kleren te kopen. Er zijn ook kinderen die soms geen 
eten bij zich hebben op school. Dat is niet goed. Als je minder gezond eet,  
kan het ook zijn dat je minder goed werkt op school.

Wij proberen deze kinderen te helpen door ons eten te delen. Maar er zijn 
ook dingen die de wethouder kan doen om voor eten te zorgen. Elke school 
kan een ontbijt of lunch organiseren, zodat kinderen een goed begin hebben. 
Dit hoeft niet voor iedereen, maar wel voor de kinderen die het nodig hebben. 
We kunnen dan met muntjes werken. Die krijg je van de juf of meester 
na school, zodat niet iedereen het ziet. Kinderen hoeven zich dan niet te 
schamen als zij van school eten krijgen.

Met Kerst doneren we bij de Albert Heijn eten aan de Voedselbank, voor mensen met 
weinig geld. Waarom doen we dat niet het hele jaar door? (team KinderTrendrede 2022)

Het zou ook goed zijn als we altijd fruit krijgen op school. Op sommige 
scholen in Breda gebeurt dit al, maar niet overal. Als ouders in gesprek 
gaan met de wethouder, kunnen ouders die meer verdienen ook extra fruit 
meegeven aan hun kinderen. Dan delen wij het uit aan kinderen die het nodig 
hebben.

Omdat sommige gezinnen weinig geld hebben, krijgt niet iedereen dezelfde 
kansen op school. Sommige kinderen hebben bijles nodig. Dit is voor ouders 
met weinig geld niet te betalen. Daarom vinden we het een goed idee als bijles 
gratis wordt in Breda. Op sommige scholen is de bijles al gratis. Dan kun je na 
de les naar de juf of meester toe om vragen te stellen. Tijdens het thuiswerken 
door Corona kon dat ook. Dat mag dus van ons zo blijven.



Deel III  Groen moeten we écht doen

Soms loop je over straat en dan zie je overal afval. Mensen gooien het gewoon op 
straat. Dat vinden we echt erg. We vinden dat er een straf  mag komen als je afval op 
straat gooit. Die straf  is dan dat je zelf  afval moet prikken voor een aantal uur. 
(team KinderTrendrede 2022)

Breda wordt steeds groener. In Prinsenbeek en Ulvenhout zijn er in het park 
boerderijen. Daar zien we dieren zoals konijnen, herten, pauwen en kippen. 
Dat vinden we ook wel iets voor de parken in Breda. Maar dan moeten we wel 
controleren of het veilig is in het park. Soms zitten daar ‘s avonds mensen die 
veel drinken of de boel vies maken. Als we meer voor het klimaat willen doen, 
moet er minder afval op straat zijn.

Wij vinden nog steeds dat er te weinig prullenbakken zijn in Breda. Dat 
zeggen we ieder jaar: meer prullenbakken. Op drukke plekken zien we veel 
prullenbakken staan. Maar die zijn ook vaak vol, waardoor er veel afval op 
straat komt. Het is dus goed als afvalbakken op drukke plekken vaker geleegd 
worden. Prullenbakken zien er saai en vies uit. Als we deze mogen versieren, 
horen ze meer bij het schoolplein of de straat.

In de Efteling heb je Holle Bolle Gijs. Het is ook leuk als wij zingende 
prullenbakken op school hebben. Als we dan iets weggooien, zingt de 
prullenbak een liedje. Dan hebben we muziek op het schoolplein. Voor nog 
een liedje moeten we afval weggooien, dan krijgen we ook meer zin om afval 
op te ruimen.

In sommige gebieden zijn er te veel dieren. Die worden dan afgeschoten.  
Er zijn ook te veel mensen op de aarde, maar die schieten we toch ook niet af ?  
(team KinderTrendrede 2022)

Wij zien natuur als iets met een eigen wil. De natuur groeit niet zomaar 
omdat wij dat willen. De natuur heeft een eigen plan. Breda mag de natuur 
meer ruimte geven. Soms worden er bomen gekapt omdat er huizen gebouwd 
worden. We snappen dat huizen belangrijk zijn om in te leven, maar de natuur 
geeft ons zuurstof. Zonder de natuur hebben we geen huizen nodig, omdat 
we dan niet bestaan.

Op school zijn we steeds meer met de natuur bezig. We planten bomen op 
het schoolplein en verspreiden houtsnippers. Sommige scholen hebben 
al zonnepanelen op het dak. Of we hebben moestuintjes om onze eigen 
groenten en fruit te kweken. Toch kunnen we nog meer doen voor de natuur 
in Breda. Door bijvoorbeeld een Breda Groen Dag te organiseren. We gaan dan 
met alle scholen aan de slag om bomen te planten, dieren te verzorgen en 
afval te prikken!



We willen meer fietsenstallingen zodat mensen altijd hun fiets ergens veilig kunnen 
parkeren. Dan wordt het ook makkelijker om de fiets te pakken buiten het centrum van 
de stad. (team KinderTrendrede 2022)

Voor een stad in een park vinden wij dat de gemeente meer voor fietsers moet 
doen. Door wegen voor auto’s te vervangen door fietspaden, wordt fietsen 
leuker. Als je met de fiets ergens sneller bent dan met de auto, pak je sneller 
de fiets. Nu is dat nog anders. In Breda zijn best wel veel wegen voor de auto.

Autowegen nemen meer ruimte in dan fietspaden. Met de ruimte die we 
ove rhouden, kunnen we meer groen in de stad laten groeien. Wij denken dan 
aan gras en bomen in straten met winkels, begroeide muren van huizen en 
gebouwen en struiken om de fietspaden. Zo komt de natuur dichterbij.

In wijken waar fietspaden over de weg lopen, zouden er paaltjes geplaatst 
kunnen worden. Deze paaltjes gaan dan omhoog wanneer er een fietser 
over het fietspad rijdt, waardoor de auto altijd moet stoppen. Op plekken 
waar bestuurders van de auto moeilijker een fietser kunnen zien, zou dit
een oplossing zijn voor ongelukken. Het is voor fietsers veiliger. Zij weten 
namelijk dat een auto niet zomaar over de paaltjes heen rijdt. Als de paaltjes 
omhoog staan weet een fietser ook dat er een auto staat te wachten. Die 
paaltjes zouden we ook in kunnen zetten bij het zebrapad. Zeker in straten 
waar scholen zijn, wordt er in Breda nog altijd te hard gereden door auto’s. 
We vinden dat de gemeente daar meer aan kan doen.

Op sommige plekken in Breda hebben fietsers al voorrang. Met een speciale 
app op je mobiel die aangeeft dat er een fietser aankomt, springt het stop-
licht sneller op groen. Dat is fijn. Maar eigenlijk zou het altijd zo moeten zijn 
dat de fietser voorrang heeft in plaats van de auto.

Als er in het centrum van Breda geen auto’s meer mogen komen, levert dat 
kritiek op. Er zijn veel mensen die in de stad wonen. Zij moeten dan iedere 
keer een grote afstand lopen en dat is niet handig als je bijvoorbeeld een 
zware boodschappentas hebt. We zijn dus voor minder auto’s in de stad, 
maar denken niet dat een autovrije binnenstad alle problemen oplost. 
Daarom bieden we jullie ook andere ideeën aan! 3Als je iets verkeerd hebt gedaan en je probeert te  

vluchten dan weten ze altijd waar je bent. Maar dat 
is net alsof  iedereen heel de tijd naar je kijkt en dat 
is niet fijn. (team KinderTrendrede Breda 2022)



Deel IV • De toekomst is slim

Ik gebruik mijn telefoon om te bellen, te appen, YouTubefilmpjes te kijken en 
spelletjes te spelen. Het is ook handig om talen te leren. Soms praat ik tegen Siri als 
ik mij verveel. Maar verder vertrouw ik dat ding niet, omdat het hoort wat je zegt. 
(team KinderTrendrede 2022)

We twijfelen of meer camera’s in Breda een goede ontwikkeling is. Door 
camerabewaking zijn er tijdens de rellen in Amsterdam en Den Bosch mensen 
opgepakt. Dat is goed. Het zorgt voor meer veiligheid op straat. Maar we 
maken ons ook zorgen. Wat gebeurt er als alles wat je doet op beeld staat? 
Wie bekijkt deze beelden? Je wilt niet dat de beelden in verkeerde handen 
vallen. Dat zou juist gevaarlijk zijn voor de veiligheid.

We zien nu ook vaak dat mensen zelf camera’s rondom het huis plaatsen. 
Dat snappen we wel. Je wilt niet dat er wordt ingebroken. Die camera’s filmen 
alleen wel mensen die daar niet om gevraagd hebben. We vinden dat dit niet 
moet kunnen, want je kunt niet voor andere mensen bepalen of zij gefilmd 
willen worden. Er komen dan veel klachten bij zo iemand die zelf een camera 
ophangt. Maar toch wordt een camera dan niet weggehaald. Wij vinden dat 
de gemeente daar best iets van mag zeggen.

Op YouTube en TikTok kun je live. Maar Twitch is daar beter in. Een school in 
Breda liet via een livestream op Twitch de school zien, dat is best slim. Je hoeft er dan 
niet naartoe te gaan maar ziet wel hoe de school is. (team KinderTrendrede 2022)

We zijn voor meer slimme technieken in Breda. Een lantaarnpaal die pas 
meer licht geeft als je voorbij loopt, zodat er energie bespaard wordt. Dat 
vinden we een goed idee. Maar hoe weet die lantaarnpaal dat je langsloopt? 
Wij denken dat het goed is om sensoren te gebruiken en geen camera’s. Een 
sensor die reageert op beweging of warmte, waardoor de lantaarnpaal meer 
licht geeft.

In Breda zijn er nu ook slimme paaltjes. Als je daar dan langsloopt, kun je
met een app op je telefoon verbinding maken. Je krijgt dan bij zo’n paaltje 
een sport oefening of opdracht. Dat vinden we goed. Het maakt buiten zijn 
leuker, waardoor mensen ook sneller een wandeling maken of gaan sporten. 
Het zorgt ervoor dat mensen sneller en meer bewegen, en dat is belangrijk.

We vinden dat de gemeente zich best wel mag bemoeien met de gezondheid 
van burgers. Niet door te bepalen wat iemand moet eten, maar wel door dit 
soort slimme technieken te gebruiken. De paaltjes in de stad geven mensen 
meer reden om actief te zijn. Dat is een goede ontwikkeling. Het zou ook goed 
zijn als de slimme techniek gebruikt wordt om het aantal mensen dat de fiets 
pakt te vergroten.



De wethouder mag meer experimenteren met robots, flitsers en fietspaden. Dat je 
als fietser een melding naast de weg ziet met: er komt een auto aan – wacht even. 
(team KinderTrendrede 2022)

We zien nu in Breda overal scooters. Scooters die mensen met een app 
kunnen gebruiken. Dat is handig. Maar, waarom doen we dat niet met fietsen? 
Het kan met gewone fietsen en elektrische fietsen. Een fiets is nog altijd 
beter voor het milieu dan een scooter. Het is ook beter voor jezelf. Met een 
fiets beweeg je nog. Op een scooter zit je altijd stil. Het zou voor mensen heel 
makkelijk zijn om een deelfiets te pakken. Zij hoeven dan ook niet altijd zelf 
meer een fiets te kopen. Zo zetten we slimme technieken in om het leven in 
Breda te verbeteren.

Op school werken we steeds meer met techniek. We hebben een Chrome-
book met een touchscreen. Dat is ook slim, want de juf ziet altijd wat je 
doet. We doen taaloefeningen in boeken en rekenen op de Chromebook. 
Die af wisseling vinden we fijn. We vinden het goed dat we niet alleen maar 
met onze Chromebook werken, anders zou je ook niet meer zonder kunnen. 
Het blijft belangrijk dat we ook zonder Chromebook opdrachten maken.

We leren op school ook over de Engelse taal. Maar we leren daar niet zoveel 
van. Wij denken dat Engelse les leuker kan, door bijvoorbeeld een vertalings-
robot. Op het journaal zagen wij een gezin uit Oekraïne dat naar Nederland 
was gevlucht. Zij gebruikten zo’n robot om met andere mensen te praten. 
Een vertalingsrobot zouden we in Breda ook moeten hebben. Het is dan 
makkelijker om contact te maken met mensen die een andere taal spreken.   

Deel V • Tot slot

We hopen dat Corona over tien jaar helemaal weg is. We missen feestjes. 
Door Corona hebben we minder feestjes gehad. Het zou goed zijn om feestjes 
in de wijk te organiseren. Zo komen buren bij elkaar en krijg je een sterkere 
band. Dan zijn er minder burenruzies en helpen we elkaar sneller. Met een 
feest dringt dat beter tot mensen door. 

De wethouder bedenkt vaak ideeën. Wij kunnen ook meedenken over onze 
stad. Over hoe een buurthuis of speeltuin eruit komt te zien bijvoorbeeld.
Zo zijn we meer betrokken. Daardoor voelt het ook als onze eigen plek. 
En als we ook ideeën mogen uitvoeren, is dat helemaal mooi. Want dan doen 
we het echt samen. 



Advies aan de burgemeester en wethouder

1
2

4
5

3

Denk bij het uitvoeren van nieuwe  
plannen eerst of het goed is voor de 
mens en het milieu.

Maak bijles gratis in Breda.

Laat elke school gratis fruit aanbieden 
tijdens de pauzes.

Geef fietsers altijd voorrang op auto’s  
in de binnenstad.

Organiseer een Breda Groen Dag  
voor kinderen en scholen.



Advies aan de burgemeester en wethouder

6
7

9
10

8

Leeg afvalbakken vaker op drukke  
plekken.

Geef meer ruimte aan het eigen plan 
van de natuur.

Ontwerp paaltjes voor het fietspad 
die omhoog gaan, zodat de fietser  
voorrang krijgt.

Zorg voor slimme lantaarnpalen die  
meer licht geven als er iemand voorbij 
loopt en minder licht als er niemand is.

Laat mensen door heel de stad 
(elektrische) fietsen delen, net zoals  
nu met scooters gebeurt.
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