Maashorst i.o.

Vroeger was het gewoon goed. Er was wat minder en het was wat onhandiger maar
toen was er wel een beter milieu. (team KinderTrendrede Maashorst i.o. 2021)
Intro In de toekomst kunnen heel veel nieuwe dingen want er wordt heel
veel uitgevonden. Kook- en opruimrobots, zelfrijdende elektrische auto’s,
les met VR-brillen, vliegende huizen, 3d printers voor ons eten, of zelfs een
digitale kopie van jezelf. De politiek is niet meer saai en zelfs voor kinderen
te begrijpen en interessant. Ook zijn heel veel dingen elektrisch en dat is
goed. Maar als we aan de toekomst denken dan maken we ons ook echt
zorgen. We gebruiken steeds meer apparaten en die hebben energie nodig.
Wat gaan wij doen als robots steeds meer zelf doen? En we weten niet of
het in de toekomst goed of slecht gaat met het milieu. We zien daar ook
veel filmpjes over op internet. En als we die filmpjes zien dan worden wij
daar niet blij van. Dan hebben we in de toekomst een slecht klimaat. Dat
willen we niet. Dus er is werk aan de winkel voor een betere toekomst!
De toekomst van het klimaat ligt eigenlijk bij ons allemaal. Kunnen mensen
veranderen? Wij zijn bang dat er een slecht milieu komt, omdat we vooral
veel praten maar weinig veranderen. Ook doen we heel veel nieuwe dingen,
maar soms is minder doen eigenlijk beter. Terug naar zoals het vroeger
was. Toen waren er minder dingen en gingen we beter met het milieu om.
Nu bouwen we alleen maar huizen en fabrieken ten koste van bomen en
natuur. Dus soms is het goed om terug te gaan naar het oude. Dingen laten
zoals het was. Maar dat is waarschijnlijk heel moeilijk, want alles wordt
alleen maar meer en mensen willen alleen maar meer en meer. En dat is
slecht voor onze aarde!

We praten over ouders maar wijzelf moeten het ook doen. Als we zelf niet goed voor
de toekomst zijn, dan kunnen we niet onze ouders bevelen dat zij het beter moeten
doen (team KinderTrendrede Maashorst i.o, 2021)
Nadenken over de toekomst is voor sommige dingen belangrijk en
handig. Je kunt stomme dingen voorspellen en dan kun je proberen te
voorkomen dat het gaat gebeuren. Zoals klimaatverandering of een slechte
gezondheid. Maar voor veel dingen is het ook niet handig, want je kunt de
toekomst toch niet voorspellen dus dan heeft het weinig zin. Toch hebben

wij allemaal ideeën over de toekomst en wij willen die met jullie delen. Voor
onze gemeente Maashorst i.o. zijn er heel veel dingen die beter kunnen! We
denken aan meer winkels maar wel alleen in bestaande gebouwen, plekken
waar geen stinkauto’s mogen komen, meer fietspaden en veel meer groen.
Of van Maashorst i.o. een grote speelplaats maken waar iedereen kan en
moet bewegen. Een speelplaats voor iedereen van alle leeftijden!
De toekomst van Maashorst i.o. is waar wij over hebben nagedacht en
in dit verhaal willen wij onze toekomst met jullie delen. Wij willen niet
alleen onze ideeën aan jullie vertellen. Wij willen zelf ook de toekomst
beter maken. En wij kunnen dat ook. We hopen dat jullie het goede ideeën
vinden. Maar de vraag is wel, wat gaan we echt doen?

Deel I. De toekomst is mensen samenbrengen en blij laten zijn
In onze toekomst heeft iedereen een mooie en goede leefomgeving. In
Maashorst i.o. kun je fijn wonen en leven. Voor ons betekent dat veilig en
blij leven in een groene omgeving. In onze wijken van de toekomst is er
veel ruimte voor activiteit en bewegen. Er zijn veel plekken gemaakt met
natuur waar je kunt spelen en sporten. Dus asfalt, steen en stoeptegels
willen wij niet. Heel belangrijk is dat deze plekken voor iedereen zijn. Als
je in een rolstoel zit of heel erg oud bent, dan moet je nog steeds naar
deze plekken kunnen. Dus voor iedereen moet het leuk en interessant zijn.
Bijvoorbeeld een crossbaan voor rolstoelen, buiten breien voor ouderen
en fruitbomen waar we in klimmen, en gratis gezond fruit plukken voor
ouders en kinderen. In de toekomst is er ook een robot die alle rotzooi
van ons opruimt. Dus dat ligt niet meer overal zoals dat nu vaak zo is.
Eigenlijk willen we dat afval niet meer bestaat. Dus alles wat we hebben is
uiteindelijk niet meer slecht voor het klimaat.
Over rotzooi moeten we in de toekomst dus beter nadenken. Nu al hebben
wij bijna de helft van de spullen niet meer nodig. Er zijn veel spullen die
maar even leuk zijn en daarna gebruik je ze niet meer. Zoals fidget spinners
waar onze juffen gek van werden. Veel van die spullen zijn van plastic
dus heel slecht voor het milieu. Eigenlijk zijn al dat soort spullen geld- en
tijdverspilling. Vaak krijg je veel van die spullen gratis in winkels of in de
McDonalds. Gratis bij je boodschappen of eten. Allerlei verzameldingen die
je kunt sparen. Daar speel je even mee, maar heel snel is het niet meer leuk.
Dat moet echt stoppen want dat is alleen maar slecht voor het klimaat.
Gratis dingen mogen alleen van ons als het lang meegaat en waar je ook
echt lang plezier van kunt hebben. Bijvoorbeeld dingen om mee te sporten!
Dan mag het wel.

Kleine cadeautjes van winkels? Weg ermee! Alleen nog dingen waar we van gaan
bewegen en die lang meegaan! (Team KinderTrendrede Maashorst i.o. 2021)
Minder spullen hebben is helemaal niet erg en soms zelfs fijn, want dan
heb je minder ruimte nodig. Dan kunnen we in tiny parken wonen. Dat zijn
parken met huizen die precies groot genoeg zijn voor gezinnen. Dan heb

je alleen de dingen en ruimte die nodig zijn. Misschien is het een nadeel
dat je dan wel heel klein woont, maar dat went wel. Een ander nadeel van
klein wonen is dat als iemand besmettelijk is, je eerder ziek wordt, omdat
we dan moeilijker afstand kunnen houden. Je kunt ook eerder last van
elkaar krijgen. We hebben nu al soms last van zussen en broers. Kleiner
wonen is wel beter voor de omgeving. Ook kun je in kleinere huizen beter
rustig worden. Want door minder spullen, minder verschillende kleuren
en ruimtes in huis is het rustiger. In onze toekomst is Maashorst i.o. een
tiny park en zijn nieuwe tiny huizen niet slecht voor het milieu. Alles is
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elektrisch en stikstof bestaat niet meer. Bij alles wat we bouwen denken
we na wat we ermee kunnen doen als we het later niet meer nodig hebben.
We recyclen alles en bouwen met wat de natuur ons geeft. Wow, dat is een
mooie toekomst!

Rijke mensen wonen vaak in een villa en daar is het vaak
veel te druk. Bij mijn opa en oma heb je een kleine kamer
en dat is rustiger. Dan kun je beter rustig worden.
(Team KinderTrendrede Maashorst i.o. 2021)

Naast mooie groene wijken zijn dingen met elkaar doen net zo belangrijk.
Dus veel activiteiten die mensen samendoen. We willen dingen met elkaar
delen en samen sporten. Van alles om elkaar meer en beter te leren kennen.
En als je dingen samendoet dan is het wonen ook veel gezelliger. Het is
voor de gemeente belangrijk dat ze dingen die we samen kunnen doen
gemakkelijker maken. Dit kan door ervoor te zorgen dat we veel buiten zijn,
elkaar ontmoeten en van elkaar leren.
In Maashorst i.o. kunnen we elkaar ook beter helpen. Het betekent dat we
op elkaar letten. Dat geeft ons meer een gevoel van veiligheid. Dat we altijd
bij iemand terecht kunnen als we ons onveilig voelen. Niet dat we ons nu

vaak onveilig voelen. Gelukkig niet! Maar een fijne omgeving is voor ons een
buurt waar we gewoon kunnen aanbellen en om hulp kunnen vragen. En
ook een buurt waar mensen aan elkaar vragen hoe het met ze gaat en niet
over ieder ienie minie dingetje gaan klagen. Bijvoorbeeld als muziek te hard
staat, of als ze ergens heel even last van hebben. Wees dan wat liever tegen
elkaar en wacht het gewoon even af in plaats van te denken: ‘ik ga er wat
van zeggen’. Wij leren ook altijd tot tien te tellen en dat moeten volwassen
mensen ook meer doen. In ons Maashorst i.o. van de toekomst klagen
volwassen mensen niet steeds op elkaar, maar hebben ze geduld en zijn ze
lief voor elkaar.

Er is veel kwaad en haat tegen elkaar. Er zijn veel mensen die het niet met elkaar
eens zijn. Laten we ons aan elkaar aanpassen en dan komt het weer goed. (Team
KinderTrendrede Maashorst i.o. 2021)
Deel II Gemakkelijk is handig maar niet altijd goed
Iedereen mag zijn eigen mening hebben en kiezen of ze gezond of
ongezond leven. Sommige mensen vinden dikker mooier dan dun. Mensen
kiezen daar dus vaak zelf voor. Toch mogen we soms mensen iets meer
helpen om gezond te zijn. Wij denken dat het voor iedereen in Maashorst
i.o. gewoon heel gemakkelijk moet zijn om te bewegen en gezond te eten.
Dus dat Maashorst i.o. het gemakkelijk en goedkoop maakt om gezond te
leven. Sommige sporten zijn namelijk heel erg duur en dat is niet goed.
Als je dan toch niet sport of actief bent dan is dat ook prima, maar het mag
niet zijn omdat het te moeilijk of te duur is. Sommige mensen in Maashorst
i.o. houden ook niet van sporten. Wat je dan kunt doen is vragen wat ze
wel leuk vinden en daar dan een sport van maken. Dan gaan ze uiteindelijk
toch nog sporten! Ook kunnen mensen nu nog veel te makkelijk met de
auto naar de stad. Daardoor gaan mensen minder snel fietsen wat eigenlijk
veel beter en gezonder is. Ook hebben we dan al die ruimte voor auto’s niet
nodig. We kunnen op al die parkeerplaatsen dan veel meer leuke dingen
doen. Klimparadijzen, winkels, fietsenrekken, of plekken waar mensen
elkaar ontmoeten. Veel beter dan al die auto’s.

Vegetarisch is wel beter maar niet lekkerder. Ik gaf het pas aan onze kat en zelfs die
at het niet. Waarom kunnen ze dat niet lekkerder maken? (Team KinderTrendrede
Maashorst i.o. 2021)
Gezond eten is ook belangrijk. Als we meer halen bij de lokale boeren
dan eten we ook gezonder. In ieder geval minder suiker. Natuurlijk
hebben we ook suiker nodig maar er zit wel heel veel suiker in veel
supermarktproducten. Dus gezonde voeding bij de boeren halen in plaats
van bij de supermarkt. Of een supermarkt die de producten van de boeren
verkoopt. Dat zou een goed idee zijn. Ook zouden wij wel een vegetarische
winkel willen. Maar dat mag er maar 1 zijn anders komen er weer te veel
winkels en dat is ook weer niet goed.

Als je een app downloadt ofzo, dan krijg je altijd zo’n stukje over accepteren of niet
accepteren. Maar ja, dat lees ik nooit. (KinderTrendrede Maashorst i.o. 2021)
Door computers worden dingen steeds gemakkelijker. We kunnen alles
doen vanuit de stoel via de telefoon. Dat is handig, maar we moeten niet
alles door computers laten doen. Door zelf allerlei dingen te blijven doen
worden we niet te afhankelijk van de computer. Dat is wel belangrijk om
te onthouden, want computers komen overal en kunnen steeds meer.
Het is daarom belangrijk dat er altijd een noodknop is om computers uit
te schakelen als ze bijvoorbeeld gehackt worden. Computers weten ook
steeds meer van ons. We krijgen daar wel soms les in. Maar deze lessen zijn
echt heel saai. Eigenlijk moeten alle lessen veel leuker worden. Veel meer
doen en experimenteren in plaats van luisteren. Dan wordt school veel
leuker. Misschien kunnen robots helpen met lesgeven op school? Want er
zijn echt te weinig leraren en juffen. We hebben daardoor best vaak uitval.
Maar eigenlijk willen we geen les van computers en willen we gewoon onze
mensen juf. Dan is de enige oplossing dat ze later met pensioen gaan. Maar
dat is weer niet eerlijk. Wel is het belangrijk dat de gemeente hier iets aan
doet. We zien wel steeds meer stagiaires en dat betekent misschien wel dat
er meer juffen en leraren aankomen. Dat zou fijn zijn!

Deel III Betrek de kinderen bij de toekomst
Wij vinden het belangrijk dat ook wij weten wat de gemeente wil gaan
doen. Dat we weten wat het betekent voor onze toekomst. Beslissingen
moet de gemeente dan ook echt meer samen met kinderen doen. Wij
hebben echt wel een mening en goede ideeën. Maar de gemeente moet wel
goed uitleggen wat ze willen doen. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een
nieuwe weg of woonwijk hebben wij wel meningen die ertoe doen. Dus bij
belangrijke besluiten over onze toekomst willen wij heel graag meedenken.
Klimaat vinden wij als kinderen echt het belangrijkst. Dat is waar
Maashorst i.o. en onze ouders iets aan moeten doen. Maar wij vinden niet
dat goed doen voor het klimaat per se cool is. Groen doen maakt je niet
stoerder. Eigenlijk is het gewoon normaal als je goed doet voor het klimaat.
Zelfs een klein beetje fout doen voor het klimaat mag gewoon niet. Zo ver
moeten we in Maashorst i.o. gaan! Het is onze toekomst en onze lucht die
we inademen.
Wij hebben dus genoeg ideeën voor de toekomst. Belangrijk is dat we
allemaal beter nadenken wanneer we bezig zijn met de toekomst. Stel
je voor: straks heeft iedereen windmolens in zijn tuin en over tien jaar
zegt het RIVM dat het hartstikke ongezond is. Dan kun je weer opnieuw
beginnen. Dus eigenlijk is het heel simpel, laten we altijd de vraag stellen,
is het ver in de toekomst nog steeds goed? En is het antwoord ‘nee’, dan
dus gewoon niet doen. Als we dat allemaal meer doen dan helpen we de
toekomst van Maashorst i.o. te maken! Doen jullie mee?

Als we steeds korte oplossingen doen moeten we daarna weer een korte oplossing doen
en dan ga je zo’n cirkel in en dat is slecht voor de toekomst (team KinderTrendrede
Maashorst i.o. 2021)
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Onze adviezen aan de gemeente Maashorst i.o.
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Doe als gemeente Maashorst i.o. meer
onderzoek naar of iets wel goed is voor
onze toekomst.

Zorg voor Digi-helpers voor mensen die
de technologie niet meer kunnen volgen.

Verbied roken op veel meer plaatsen in
Maashorst i.o. Er wordt te veel gerookt.

Betrek kinderen bij besluiten van
de gemeente die voor de toekomst
belangrijk zijn. Zoals nieuwe woonwijken
of wegen.

Zorg ervoor dat mensen in Maashorst i.o.
meer kunnen bewegen.

Onze adviezen aan de gemeente Maashorst i.o.
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Maak autovrije zones in Maashorst i.o.

Maak sporten goedkoper.

Zorgen ervoor dat mensen in Maashorst
i.o. meer samen kunnen doen.

Organiseer meer dingen voor de
inwoners van Maashorst i.o. zodat ze
elkaar beter leren kennen.

Zorg voor meer gezonde producten van
de lokale boeren in Maashorst i.o.
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