
 
 

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG 
 

Als jullie het stadhuis binnenkomen staat één van de acteurs klaar om jullie te ontvangen. Jullie worden dan door het enorme 

witte gebouw meegenomen naar de Raadzaal. In deze zaal vergadert ook iedere week de gemeenteraad, hier worden dus alle 

belangrijke beslissingen voor de stad genomen. KJB YoZyAsz (De Kinder- & jeugdburgemeester) en wethouder Punt vertellen 

jullie daar kort iets over hun werk en over de meest belangrijke taken van wethouders en raadsleden. Zij horen graag welke 

plannen jullie hebben bedacht, zodat ook de stem van de jongeren van Den Haag kan meetellen! Maak er dus iets moois van, 

want wie weet wat er uiteindelijk allemaal van jouw ideeën terecht gaat komen..... 

  



 
 

WERKBLAD 1 VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS 

1) Leesopdracht: Een brief van KJB YoZyAsz 
Beste meisjes en jongens,  
 
Mijn naam is YoZiAsz, ik ben de Kinder- & jeugdburgemeester van Den Haag, de 
KJB. Graag nodig ik jullie uit bij ons op het stadhuis. Wij zijn heel erg benieuwd 
naar jullie ideeën voor onze prachtige stad en horen die ideeën natuurlijk het liefst 
van jullie zelf. 

Zoals jullie weten worden in de Raadzaal plannen gepresenteerd om de stad te 
verbeteren. De raad besluit welke plannen wel doorgaan en welke niet. Veel 
raadsleden komen zelf met plannen, maar ook de wethouders, de burgemeester en 
jij als inwoner van Den Haag kunnen plannen indienen. Daarom nodig ik jullie uit 
om een plan te bedenken voor jullie bezoek aan de Raadzaal. Het kan een plan 
voor bij jullie in de buurt zijn  bijvoorbeeld, of bij de school of voor heel Den Haag. 
Tijdens de voorstelling gaan we, net als in een echte raadsvergadering, jullie 
plannen behandelen. Dit betekent dat jullie eerst je plan presenteren aan jullie 
klasgenoten, oftewel de raadsleden. Vervolgens zullen wethouder Punt, de 
raadsleden en ik kritische vragen stellen. Tot slot stemmen jullie, de raadsleden, op 
de verschillende plannen. 
 
Wist je trouwens dat je, als inwoner van Den Haag, al vanaf 14 jaar een plan mag indienen bij de gemeente? Dat heet 
‘burgerinitiatief’ en betekent dat je als burger (inwoner) van Den Haag bij de gemeente mag aankloppen om een idee te 
presenteren. Het gemeentebestuur bekijkt dan of het uitvoerbaar is. 
Maar voordat je zoiets doet, wil je natuurlijk eerst weten hoe een stad eigenlijk bestuurd wordt. Dit wordt door jullie docent 
uitgelegd, maar het is ook in het schema te zien op dit werkblad.  
 
Ik ben erg benieuwd naar jullie plannen en ik kijk ernaar uit jullie te mogen ontvangen in de Raadzaal van ons stadhuis. Tot dan! 

Hartelijke groeten van,  

KJB YoZiAsz 

 

  

Gemeenteraad 
wordt gekozen 

door inwoners van 
een gemeente 

Gemeenteraad, 
bestaat uit 

verschillende 
politieke partijen 

College van 
Burgemeester en 

Wethouders 

Gemeenteraad 
kiest Wethouders 

Burgemeester 
wordt benoemd 
door de Regering 



 
 

WERKBLAD 2 VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS 

2) Doe-opdracht:  
Presenteer een plan in de Raadzaal tijdens de voorstelling 
Tijdens de voorstelling in de Raadzaal krijgt iedereen de rol van raadslid. Samen met een groep raadsleden presenteren jullie je 
plan en verdedigen het in de vragenronde.  
 
Hoe ga je dit doen: 

 Iedere groep (maximaal 3 groepen per klas) verzint een eigen naam: bijvoorbeeld de PHJ (Partij Haagse Jongeren) of de 
actiegroep JKZ (Jongeren Kiezen Zelf)  

 Bedenk per groep één plan: het leukste is om samen te overleggen en zelf een plan te verzinnen, maar je mag ook één van 
de onderstaande thema’s uitkiezen 

 Schrijf het plan op een groot vel papier. Maak er, als het kan, ook tekeningen bij of gebruik foto’s, dan begrijpen anderen 
vaak beter wat je bedoelt 

 
Laat zien:  
1) Wat het plan is;  
2) Waar het plaats vindt;  
3) Waarom het belangrijk is dat dit plan wordt uitgevoerd (dit is het belangrijkste!); 
4) Voor wie het plan is; 
5) Hoe het georganiseerd wordt (ook erg belangrijk!);   
6) Wanneer het plaats vindt;  
7) Wat de eventuele kosten zijn;  
 

 Bedenk samen hoe je anderen ervan kan overtuigen dat dit een goed plan is. Er zullen tijdens de voorstelling kritische 
vragen gesteld worden over jullie plan, oefen hiermee door binnen je groep elkaar vast lastige vragen te stellen en bedenk 
samen de antwoorden. Hier wordt je plan alleen maar beter van! 

 Neem het plan mee naar de voorstelling.  

 Kies van te voren een spreker uit jullie groep, jullie mogen met maximaal 3 mensen het plan presenteren. In de Raadzaal 
krijgen jullie dan 2 minuten de tijd om het plan te presenteren. Dus houd het kort en oefen dit met elkaar! 

 De raad (alle klasgenoten) stelt vragen: tijdens de voorstelling mag de raad 5 minuten vragen stellen.  
 
Plannen om eventueel uit te kiezen  
1) Meer veiligheid in het verkeer: hoe zou het verkeer veiliger kunnen worden (op weg naar school)? Wil je bijvoorbeeld 

betere verlichting op donkere plekken in de stad of meer oversteekplaatsen in de buurt of moeten auto’s minder hard 
rijden? 
 

2) Sport en cultuur voor jongeren: wat zou er op het gebied van jongerenactiviteiten kunnen gebeuren? Moeten er in de buurt 
meer plekken komen waar je kan basketballen/volleyballen of voetballen? Wil je misschien een discotheek in de wijk? Hoe 
kan je ervoor zorgen dat meer jongeren kunst beoefenen ,zoals theater, muziek, schilderen, (animatie)films maken en dans? 
Wil je meer openlucht concerten in de stad? Hoe kunnen er meer leuke plekken in de stad komen om elkaar te ontmoeten 
in je vrije tijd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WERKBLAD 3 VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS 

3) Foto-opdracht: Ken je College 
De Burgemeester en wethouders samen noemen we ‘Het College van Burgemeester en Wethouders’. In het kort: College van 

B&W. Hieronder zie je het College van B&W van Den Haag met onder hun foto het takenpakket waar zij verantwoordelijk voor 

zijn, dat heet hun ‘portefeuille’. Trek een lijn met het takenpakket naar de juiste persoon. Dus wie hoort bij welke portefeuille? 

Woorden die je niet kent mag je opzoeken. 

Burgemeester Jozias van Aartsen   Atletiekbaan, werk voor jongeren,  
Algemene zaken, Openbare Orde en Veiligheid.  antidiscriminatie, uitkering.  
 
 

Ingrid van Engelshoven     Fietsbrug, huishoudelijk afval,  
Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd    gemeente belastingen, tramlijn. 
en Onderwijs en 1ste locoburgemeester. 
 
 
Wethouder Rabin Baldewsingh    Politie, brandweer,  
Sociale zaken, Werkgelegenheid,    recht en vrede,  
Wijkaanpak en Sport.     voorzitter van de Gemeenteraad.  
 
 
Wethouder Joris Wijsmuller    Ouderenzorg, opvang drugs 

Stadsontwikkeling, Wonen,    gebruikers, kleine- en middelgrote 
Duurzaamheid en Cultuur.    bedrijven, vrijwilligers.  
 
 
Wethouder Boudewijn Revis    Energiezuinige gebouwen, betaalbare huisvesting, 
breakdance.      Binnenstad, Stadsontwikkeling 

       Kerngebieden en Buitenruimte. 
 
 
Wethouder Karsten Klein  Internationale economie, 
Stedelijke Economie,      University College The Hague, is 
Zorg en Havens      burgemeester als burgemeester 

Van Aartsen ziek, op reis of met 
vakantie is. 
 

Wethouder Tom de Bruijn    Openbare picknicktafels, 

Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu.   speeltuinen, De Binckhorst, 

       Centraal Station en HS. 

 

Kies één van de takenpakketten van de wethouders, die je het meest aanspreekt. Stel je voor dat jij de wethouder bent die daar 

verantwoordelijk voor is. Wat zou jouw idee zijn voor de stad? Zou je iets veranderen of gaat het eigenlijk wel goed zo en zo ja 

waarom dan? 

  



 
WERKBLAD 4 VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS 

4) Doe de Quiz!  
Hoe overleef jij de stad? 
 
1 Al maandenlang ligt er vuilnis in je straat. Wat doe je?  
A Je denkt, het is toch al een grote troep, ik gooi mijn rotzooi er gewoon bij.  
B Je ergert je eraan, maar je denkt er verder niet over na.  
C Je zou er wat aan willen doen en je gaat uitzoeken hoe je dit kan aanpakken.  
 
2 Er wordt een meisje door een vrachtwagen aangereden voor de zoveelste keer op dezelfde plek. Wat is jouw reactie?  
A Je denkt er de hele tijd over na en realiseert je dat het jezelf of je vrienden ook kan gebeuren.  
B Je denkt: “Oh, alweer een ongeluk, gelukkig is het niet iemand die ik ken”.  
C Je vindt dat dit nu afgelopen moet zijn en je bedenkt een actie.  
 
3 Op een terrein vlak bij jouw huis worden huizen gebouwd en niet de skatebaan waar je op had gehoopt, wat vind jij hiervan?  
A Je legt je er maar bij neer, er is toch niets aan te doen.  
B Je roept al je vrienden bij elkaar en samen gaan jullie uitzoeken hoe er wel een skatebaan zou kunnen komen.  
C Je gaat maar ergens anders skaten in een andere wijk.  
 
4 In jouw wijk ligt het vol met hondenpoep, waar jij natuurlijk elke keer in staat. Wat doe je?  
A Als je ziet dat iemand zijn hond op straat laat poepen spreek je hem/haar aan.  
B Je doet je schoenen uit en laat ze in de gang, je ouders maken het wel weer schoon.  
C Je gaat uitzoeken bij wie je een klacht kan indienen.  
 
5 Jouw favoriete band zou optreden maar het gaat niet door. Ze hebben nog nooit een optreden in jouw stad gehad. Wat doe 
je?  
A Je vindt het wel jammer, maar er is niet veel aan te doen.  
B Je verzamelt handtekeningen en probeert om het voor elkaar te krijgen dat ze wel komen.  
C Je baalt ervan en je zet hun muziek zo hard mogelijk aan, zo kom je tenminste een beetje van je rotgevoel af.  
 
6 Je krijgt nieuwe buren, met jongeren van jouw leeftijd. Hoe ga je hier mee om?  
A Je negeert ze, want je wilt alleen maar te maken hebben met mensen die je al kent.  
B Je wilt ze misschien wel leren kennen, maar je weet niet hoe je het aan moet pakken.  
C Als je ze een keer tegenkomt, ga je maar eens een praatje met ze maken.  
 
7 Er komt een nieuw museum in de stad? Wat vind jij ervan?  
A Je bent enthousiast en je wilt er graag een keer naar toe.  
B Je houdt niet zo van musea, dus je zou er niet naar toe willen gaan.  
C Het lijkt je wel aardig en als het een keer van komt zou je er misschien wel heen willen gaan.  
 
Kijk bij iedere vraag naar het aantal punten dat je hebt gescoord en tel ze op: 
1A = 1 punt   2A = 2 punten  3A = 1 punt  
1B = 2 punten   2B = 1 punt  3B = 3 punten  
1C = 3 punten  2C = 3 punten  3C = 2 punten 
 
4A = 3 punten   5A = 2 punten   6A = 1 punt  7A = 3 punten 
4 B = 1 punt   5B = 3 punten  6B = 2 punten  7B = 1 punt 
4 C = 2 punten   5C = 1 punt  6C = 3 punten   7C = 2 punten 
 
Zo overleef jij de stad:  
7 tot 11 punten: Je houdt wel van het stadse leven en van drukte. Als het ergens een rommeltje wordt, stort je jezelf er graag 
middenin. Je maakt je niet zo druk om wat er om je heen gebeurt. Je overleeft door te doen waar je zin in hebt. 
 
12 tot 16 punten: Je vindt het leven in de stad wel prima Je denkt na over wat er in jouw omgeving gebeurt, maar je bent er 
verder niet zo actief mee bezig, want je hebt andere interesses. Je overleeft door de dingen te blijven doen die voor jou 
belangrijk zijn.  
 
17 tot 21 punten: Je vindt jouw leven in de stad belangrijk en je denkt na over hoe het anders of beter kan. Je overleeft door 
je regelmatig af te vragen hoe jij en anderen hier prettig kunnen leven en je gaat er ook echt mee aan de slag. 


