
Jongeren en politiek 

Column 27 november 2019, Ries van Elteren, raadslid De Lokale Partij 
 
Er zijn veel onderwerpen waarover je als raadslid een column kunt schrijven. Een 
belangrijk onderwerp, voor mij, is het enthousiast maken van jongeren voor de politiek. 
Daarom is de raad jaren geleden gestart met het project van de Jeugdgemeenteraad. 
Groep 8 leerlingen van basisscholen komen dan een dag op het stadhuis en zijn dan 
’echte’ raadsleden. Alle scholen krijgen dezelfde opdracht, bijvoorbeeld om een plan te 
maken waar alle kinderen in Nijkerk blij van worden. Zij maken daarvoor dan een 
voorstel en moeten in een echt debat hun voorstel verdedigen. Het winnende plan 
wordt dan ook echt uitgevoerd. Vóór die tijd gaan raadsleden, van alle politieke partijen 
in Nijkerk, naar de basisscholen die zich aangemeld hebben en geven daar een gastles. Ikzelf doe hier, als 
raadslid voor De Lokale Partij, elk jaar weer graag aan mee. Het is prachtig om te zien hoe de leerlingen met dit 
project bezig zijn. Jammer dat niet alle basisscholen meedoen, want het is erg leerzaam en de leerlingen vinden 
het niet alleen leuk, maar ook heel spannend. 

Dan is er nog het project Wegwijs, dat opgezet is voor de derdejaars leerlingen van het VMBO en het 
praktijkonderwijs. Deze leerlingen krijgen in de raadszaal een les, over hoe de lokale democratie werkt. Deze les 
wordt door de eigen docenten gegeven. Daar zijn 2 raadsleden bij aanwezig om de leerkrachten te helpen en 
vragen van de leerlingen te beantwoorden. Dit project is 14 november jongstleden afgerond. Ik ben bij 5 lessen 
aanwezig geweest, en heb veel vragen mogen beantwoorden. Maar bovenal heb ik 5 lessen lang mogen genieten 
van het enthousiasme waarmee de leerlingen meededen. Nu denk ik ,wat zou het mooi zijn als we in Nijkerk een 
echte jongerenraad zouden hebben. Iets om over na te denken? 

 


