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DE KINDER-
GEMEENTERAAD  
VAN MAASTRICHT
MAASTRICHT –MAASTRICHT – De gemeente Maastricht heeft een kindergemeenteraad opgericht.  
De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen meedoen in de stad en hun mening kunnen geven.  
De kindergemeenteraadsleden vertellen wat zij belangrijk vinden. Ismael (9) is door de andere leden van 
de raad tot kinderburgemeester gekozen. TEKST: RIANNE SIEBENGA / FOTO’S: GEMEENTE MAASTRICHT – JONATHAN VOS

Ismael: ‘Ik wil de mening 
van kinderen in de gemeente 
laten horen. Ik wil graag dat er 
een uitwisseling komt tussen 
leerlingen van verschillende 
scholen. Een groepje kinderen van 
de ene school gaat dan een dag 
op bezoek bij een andere school. 
Kinderen uit verschillende wijken 
leren elkaar zo kennen.’

Nadiya (10): ‘Ik wil de stad 
vriendelijker voor kinderen maken.  
Ik wil dat er meer speeltuinen komen. 
Ik wil ook dat er meer dingen zijn om 
te doen. Kinderen zitten nu heel veel 
thuis vanwege corona. Ik wil graag 
dat er een keer buiten een bioscoop 
komt.’

Flore (10): ‘Ik vind het belangrijk 
dat kinderen ook iets kunnen zeggen 
over wat er gebeurt in Maastricht. 
Ik wil dat er schoolzwemmen komt, 
zodat kinderen leren zwemmen. Ik 
wil dat er iets gedaan wordt aan 
zwerfafval.’

Abed (11): ‘Ik wil graag corona-
vriendelijke activiteiten voor kinderen 
organiseren. Er is nu al een jaar 
corona. Ik vind dat kinderen ook 
plezier mogen hebben.’

Thom (10): ‘Ik wil dat iedereen een 
goed beroep kan krijgen. Iedereen 
verdient dan voldoende geld om te 
betalen wat ze nodig hebben. Het is 
niet goed dat kinderen zoveel binnen 
zitten, omdat er corona is. Ik wil 
graag dat kinderen elkaar kunnen 
ontmoeten.’

Santi (10): ‘Ik wil iets betekenen voor de stad. Ik wil 
graag dat het goed is in de stad voor kinderen én voor 
volwassenen. Ik wil dat er lessen voor kinderen komen 
over beroepen. Kinderen kunnen dan al nadenken over hun 
toekomst.’

Lucas (10): ‘Het lijkt me leuk 
beslissingen te maken over wat er 
gebeurt in de stad. Ik wil dat er 
genoeg speeltuinen zijn voor kinderen. 
Kinderen moeten makkelijk naar een 
speeltuin kunnen lopen. Ik vind het ook 
belangrijk dat er minder CO2 uitstoot 
komt. Dat is beter voor het milieu.’ 

Marjon (10): ‘Ik wil kinderen 
helpen die moeite hebben met school 
of die buitengesloten worden. Ik wil 
ook dat er meer acties komen om 
buiten rotzooi op te ruimen.’

Anissa (10): ‘Ik wil 
dat kinderen zich veilig 
voelen. Ik wil dat ze niet 
bang zijn om naar buiten 
te gaan. Ik wil niet dat 
kinderen gepest worden.’

Sielly (11): ‘Ik wil graag met 
andere kinderen praten over wat 
belangrijk is voor de stad. Ik 
vind het belangrijk dat kinderen 
kunnen spelen en gezond zijn.’

Damla (10): ‘Ik wil van Maastricht 
een betere stad maken. Ik wil 
kinderen helpen die het moeilijk 
hebben.’

Khanom (10): ‘Ik wil dat 
er meer speeltuinen komen. 
Kinderen moeten niet alleen 
achter de computer zitten, 
maar ook buitenspelen.’


