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Aanwezig: 

Robbe 

Bloem 

Louise 

Amy 

Matthijs (kinderburgemeester) 

Loes van der Meijs (burgemeester) 

Petra Oortgiese (beleidsadviseur) 

 

Tijd: 16.00 – 17.00 uur 

Locatie: Stadhuis Doesburg, Raadszaal 

 

Onderwerpen:  

1. Corona 

Hoe gaat het nu met iedereen? Hoe was de periode zonder school in de Corona-crisis-tijd?  

Er wordt een rondje gemaakt langs elk lid van de kinderraad. De kinderen vonden het vooral 

vervelend dat zij niet naar school konden gaan. Eigenlijk is niemand achter geraakt. De online lessen 

waren ook best wel leuk. Sommige kinderen vonden het in het begin nog wel leuk, maar op een 

gegeven moment ga je toch vrienden en de juf/meester missen. Het sporten werd ook erg gemist. 

Ineens is er dan veel tijd over.  

Een lid van de kinderraad zat midden in een verhuizing. Het was dus erg onrustig want iedereen zat 

bij elkaar in één huis. Dan is het lastig om je op schooltaken te concentreren. Een ander lid vond het 

juist wel fijn. De concentratie op school is soms lastig en bij haar thuis is het wel rustiger dan op 

school.  

Het thuis werken aan school werd in het begin als lastig ervaren maar op een gegeven moment ging 

het beter. Door de introductie van digitale lessen werd het thuis werken ook wat makkelijker. Op den 

duur krijgt iedereen in het gezin een plekje in huis om te gaan werken of aan school te werken.  

 

Matthijs heeft als kinderburgemeester dit jaar niet veel kunnen meemaken. Hij denkt de komende 

periode na of hij mogelijk een tijdje langer door wil gaan als kinderburgemeester. Na de zomer zal dit 

officieel besproken worden.  

 

Over het algemeen snapten de kinderen alle Corona-maatregelen wel. Soms was het niet duidelijk. 

Het veranderde nogal snel. Bijvoorbeeld dat je eerst wel afstand moest houden, en dan opeens weer 

niet. 

 

2. Vakantietijd 

Wat gaan jullie doen in de vakantietijd? Thuisblijven of op vakantie?  

Zijn er nog tips voor de gemeente om de vakantie leuker te maken? 

Een aantal kinderen gaan wel een weekendje of mid-weekje op vakantie. Sommige vakanties gaan 

niet door. Het zou in Doesburg leuk zijn als er bij warm weer iets leuks wordt georganiseerd waarbij 

je lekker kunt afkoelen. Niet alleen in de stad, maar ook in de wijken. Denk aan een watergevecht en 

een waterfontein. 

 

3. Aanbod van sport en activiteiten (zwembad, Jongerencentrum) 

Wat vinden jullie van het aanbod aan sport in Doesburg? Denk hierbij aan het zwembad en aan de 



activiteiten die er zijn (zoals de activiteiten bij het Jongerencentrum 0313). 

In Doesburg is al best veel. De kinderen noemen het zwembad, de sporthal, de tennisbanen, het 

korfbalveld van de Rivalen, verschillende verenigingen, sportscholen en het jongerencentrum en de 

skatebaan. Er zou mogelijk nog wat meer kunnen komen voor kinderen met een handicap.   

Een aantal kinderen gaan af en toe zwemmen. Eén lid van de kinderraad sport bij de Doesburgse 

Watersportvereniging.  

Sommige kinderen komen wel eens bij het jongerencentrum 0313. Ook op de skatebaan. De 

kinderen komen er als er activiteiten zijn. Soms zijn de tijden niet zo handig en de activiteiten worden 

door de meiden soms als te jongensachtig ervaren.  

Als de kinderen er komen is het heel gericht voor een activiteit. Er wordt wel veel geskate.  

 

Als er meer activiteiten voor kinderen in het zwembad zouden zijn, zouden er mogelijk meer 

kinderen op af komen. Het zou ook leuk zijn als er een duikplank bij het zwembad komt. 

 

Er zijn ook zomerscholen. In Doesburg is dat niet. Soms kunnen kinderen extra dingen doen en soms 

gaat het echt alleen om het bijspijkeren. Het lijkt de kinderraad goed als dit er zou zijn. Voor henzelf 

is het niet nodig, maar het is natuurlijk wel goed voor de kinderen die het nodig hebben. Ook als je 

het zelf niet per se nodig hebt kun je iets extra’s doen. 

Amy zegt: “ Het is vooral voor de kinderen met een achterstand of als ze iets heel moeilijk vinden.” 

Louise lijkt het handig. “Je kunt er dan gewoon heen gaan. Goed voor de kinderen die het nodig 

hebben. Je kunt namelijk ook iets extra’s doen, ook al heb je het niet per se zelf nodig.” 

Matthijs geeft aan dat sommige kinderen het gewoon nodig hebben. Er is niet veel bijgeleerd. 

Sowieso zou het deze zomer al verstandig zijn. Iedereen begint dan met hetzelfde niveau.  

Maar, deze kinderen zelf zouden niet gaan. Alleen als er hele leuke dingen zijn. Het zou best kunnen 

dat scholen ook in de vakantie gebruikt worden voor kinderen.  

 

De kinderen vragen zich af of er wel genoeg creatieve voorzieningen zijn. Natuurlijk heb je het 

Kunstlab, maar mogelijk zou het Jongerencentrum meer leuke creatieve activiteiten kunnen 

organiseren.  

Er zijn vast genoeg creatieve mogelijkheden voor kinderen in Doesburg, maar daar mag wel wat meer 

aandacht voor en zou wat meer informatie over mogen komen.  

Nog een idee: met veel kinderen een stoepkrijttekening maken.  

 

4. Zijn er verder nog punten die we moeten bespreken? 

Nee. Het was heel rustig in de Corona-tijd. 

 

5. Wat vonden jullie van de eerste kinderraad?  

De eerste kinderraad wordt als leuk ervaren. Als je andere kinderen weet die graag mee willen 

praten, dan kan hij of zij zich aanmelden bij Petra Oortgiese. Als er goede ideeën zijn om bij de 

volgende kinderraad te bespreken, geef deze dan door.  

 

Na de zomer wordt er in overleg met Matthijs gekeken naar een nieuwe datum. 


