
Verslag Kinderraad 21 oktober 2019 

 

Tijd: 15.00 – 16.00 uur 

Locatie: Stadhuis Doesburg, Burgerzaal 

 

Aanwezig vanuit de Kinderraad: 

Elisa Feenstra (Kinderburgemeester) 

Rozemarie de Winter 

Jet Vermeulen 

Gevairo van laanen 

Nanne Cramer 

Lars Holweg 

Sammie-Lou Jansen 

Collin Vree 

Anne Verbong 

Carmen Pors 

 

Aanwezig vanuit de gemeente Doesburg: 

Loes van der Meijs (Burgemeester) 

Carmen Linssen (Medewerkster Verkeerszaken) 

Petra Oortgiese (Beleidsadviseur) 

 

Onderwerpen: 

1. Verkeersveiligheid rondom scholen 

Carmen Linssen (medewerkster Verkeerszaken) sluit kort aan om het punt toe te lichten.  

Eigenlijk zijn alle manieren om jezelf te verplaatsen ‘verkeer.’ Het is belangrijk dat het veilig is. Het 

liefste zien we als gemeente dan ook dat de kinderen het zelfstandig kunnen doen.  

 

Er zijn drie verschillende basisscholen in de stad. Voelen de kinderen zich veilig en hoe ga je er naar 

toe?  

Vaak fietsen de kinderen wel alleen naar school. Er worden verschillende opmerkingen gemaakt over 

verkeerssituaties. De Horizon wordt als best veilig gezien. Er zijn daar huizen en een parkje, met 

weinig verkeer. Daarnaast hing er laatst ook een groot doek dat de scholen weer begonnen waren. 

Dat helpt ook.  

 

Bij De Wetelaar wordt het over het algemeen ook als veilig gezien.  

 

Er zijn veel ouders die de auto dicht bij de school parkeren, en dan wordt het ook onveilig. Bij de 

Anne Frank school wordt hierop gehandhaafd. Het zijn dan soms veel de ouders die het onveilig 

maken, want die parkeren dichtbij en als de auto gedraaid wordt kan het heel onveilig worden.  

 

Er wordt ook opgemerkt dat nu het donkerder wordt de straten soms slecht verlicht zijn. Dat is lastig 

als je er door heen moet fietsen op weg naar de voetbaltraining. 

 

Conclusie vanuit de Kinderraad: 

De verkeersveiligheid is eigenlijk best goed. De kinderen kunnen veilig naar school komen. De weg 

van huis naar school is soms lastig. Bussen zijn soms een probleem. Het gaat dan met name om de 

bussen in de Kraakselaan.  



Daarnaast is het rondom school soms ook onveilig door de auto’s van ouders. Ouders parkeren heel 

dichtbij. Handhaving is daarbij wel belangrijk.  

 

2. Vuurwerkvrije zones 

Tijdens de vorige vergadering is afgesproken om het onderwerp ‘vuurwerkvrije zones’ te agenderen 

voor deze keer. 

Als er vuurwerkvrije zones bepaald worden door een gemeente, dan plaatst de gemeenten borden 

met daarop de aanduiding ‘vuurwerkvrije zone.’ Deze zones worden gehandhaafd van 31 

december2019 van 18.00 uur tot 1 januari 2020 tot 2.00 uur. 

 

Er wordt aangegeven dat een vuurwerkvrije zone wel een goed idee is. Het gaat dan met name om 

scholen (en dan vooral de schoolpleintjes) en speeltuintjes. De kinderen vinden dat vuurwerk dan 

nog wel gewoon afgestoken mag worden in de straten, of bij iemand zijn eigen huis.  

Daarnaast zou het goed zijn om bij een bejaardentehuis geen vuurwerk meer af te steken. Oudere 

mensen kunnen hier erg van schrikken.  

 

De burgemeester geeft aan dat er niet zoveel politieagenten en handhavers zijn om te handhaven bij 

de vuurwerkvrije zones. Is ‘het mag niet’ voldoende? 

De kinderen geven aan dat jongeren vaak toch wel vuurwerk afsteken.  

 

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Apeldoorn een algeheel vuurwerkverbod instelt. De 

kinderen geven aan dat het geen goed idee is om dit ook in Doesburg in te vuren. Klein vuurwerk is 

nou eenmaal wel leuk. Het is ook leuk om samen met de familie vuurwerk af te steken. Een algeheel 

vuurwerkverbod zou betekenen dat het ook niet meer in de tuin mag. Helemaal geen vuurwerk zou 

niet leuk zijn voor de kinderen. De kinderen gaan er vaak al vroeg mee bezig en denken goed na over 

wat voor vuurwerk ze willen. Als er in Doesburg een verbod komt zullen kinderen hun vuurwerk in 

Angerlo gaan afsteken.  

 

Conclusie vanuit de Kinderraad: 

Gewoon vuurwerk afsteken, en als iedereen zich aan het tijdslimiet houdt dan zou dat goed moeten 

werken. De problemen zijn er met name bij zwaar vuurwerk.  

Als de gemeente zou zeggen dat er geen vuurwerk meer mag afgestoken worden, gaat iedereen in de 

buurgemeente vuurwerk afsteken. 

 

De gehele Kinderraad is voor het instellen van vuurwerkvrije zones. De burgemeester geeft aan dat 

ze dit advies zal meegeven aan de gemeenteraad. Handhaving is daarbij dan wel belangrijk.  

 

3. Vispassage 

Een tijdje geleden is de vispassage officieel geopend. 

https://nos.nl/artikel/2304023-vissen-kunnen-5-meter-hoogteverschil-overbruggen-met-nieuwe-

passage.html  

Zijn er mogelijkheden om de vistrap (en dan vooral het ‘’ondergrondse gedeelte’’ voor publiek en ook 

voor educatie op scholen) toegankelijk te maken? 

 

De vispassage is niet van de gemeente, maar van het Waterschap. Het Waterschap heeft de 

vispassage ook gerealiseerd. 

De meeste kinderen zijn bij de vispassage geweest.  

Op sommige scholen is er aandacht aan besteed in de vorm van een gastles. De kinderen geven aan 

https://nos.nl/artikel/2304023-vissen-kunnen-5-meter-hoogteverschil-overbruggen-met-nieuwe-passage.html
https://nos.nl/artikel/2304023-vissen-kunnen-5-meter-hoogteverschil-overbruggen-met-nieuwe-passage.html


dat het binnen ook leuk is om te zien. 

 

Eén aandachtspunt: Er zijn een keer hangjongeren gezien die spullen op het rooster aan het gooien 

worden. Wordt hier op gelet en op gehandhaafd?  

 

Conclusie vanuit de Kinderraad: 

Het zou leuk zijn als de vispassage toegankelijk is voor een jaarlijks bezoek van de basisscholen. 

 

4. Zwerfafval(vergoeding) 

Er bestaan mogelijkheden om een zwerfafvalvergoeding te verstrekken aan scholen en verenigingen, 

als er een stuk grond ‘geadopteerd’ wordt en dit schoon gehouden wordt. Dit betekent dat het stuk 

grond twee á drie keer per jaar opgeruimd moet worden. Het draagt bij aan een beter milieu.  

Hoe staat de Kinderraad daar tegenover? 

 

Twee kinderen van de Kinderraad zitten in Angerlo op de basisschool. Daar wordt dit al gedaan. De 

kinderen vinden het leuk om samen schoon te gaan maken en het resultaat is ook mooi om te zien. 

Het wordt vaak na Oud & Nieuw gedaan. Het is dan leuk om met groep drie tot en met acht de straat 

schoon te maken. Het geeft ook een goed gevoel!  

 

In Doesburg is dit nog niet zo. Door de Kinderraad wordt het wel gezien als een goed plan. Er wordt 

wel aangegeven dat de mensen die afval weg gooien het natuurlijk eigenlijk zelf moeten opruimen.  

 

Een aantal kinderen heeft in de pauze al wel eens zwerfafval opgeruimd. Dat was best leuk om te 

doen, maar het advies is wel om de kinderen niet tijdens pauzes zwerfafval te laten opruimen omdat 

dit eigenlijk ‘speeltijd’ is.  

 

Let wel op dat als de kinderen hier mee aan de slag gaan je wel de juiste spullen hebt. Als er glas ligt 

kunnen kinderen gewond raken zonder handschoenen en dit is niet de bedoeling.  

 

Wordt er veel rotzooi op straat gezien? 

Er is veel afval op straat. Vooral bij vuilnisbakken waar afval met een pasje moet worden 

weggegooid. Bij de Ooi (vlak bij de dijk) ligt ook afval.  

Als de kinderen op weg naar huis fietsen liggen er veel zakken in de berm van bijvoorbeeld de Mac 

Donalds. Bestuurders gooien dit uit het raam tijdens het auto rijden.  

In straten bij de huizen liggen hondenbotten (en andere rare dingen). Op schoolpleinen ligt ook veel 

afval. In de Ooi ligt ook veel afval. 

 

Bij De Wetelaar (pannakooi) ligt naast de prullenbakken veel afvali. Bij de Horizon Stad is vaak de 

hele prullenbak vol en dat ligt alle rotzooi er naast.  

 

Bij het pleintje bij de Molukse Dijk spelen veel kinderen en daar zijn twee prullenbakken waar veel 

afval naast ligt. Er wonen ook katten en die halen alles uit de prullenbakken. Het is al wel vaker 

aangegeven bij de gemeente, maar hier is niks mee gedaan.  

 

Bij het speeltuintje bij de Moskee ligt veel afval.  

 

Conclusie van de Kinderraad: 

Eén iemand is tegen de invoering van het af en toe opruimen met kinderen. De rest van de 



Kinderraad is voor, mits de kinderen een goede en veilige uitrusting krijgen.  

 

5. Pesten ná schooltijd 

Pesten op school is een onderwerp waar veel aandacht voor is. Maar hoe zit het met pesten ná 

schooltijd?  

Zijn hier signalen over?  

 

De kinderen hebben verschillende ervaringen met pesten, of ervaringen waarin andere kinderen 

gepest worden.  

 

Het gevoel is er dat er buiten school wel eens gepest wordt, maar dat het grootste probleem zit in 

het online pesten. Hier is een HALT-voorlichting op de scholen over geweest.  

 

Conclusie van de Kinderraad: 

Het pesten op straat gebeurt wel eens, het online pesten daarentegen is wel heel erg. De kinderen 

hebben op de basisscholen een voorlichting gekregen over online pesten van HALT. Tijdens deze 

voorlichting hebben de kinderen ook veel informatie gekregen over dit onderwerp.  

 

Online pesten is dus een groot probleem. De voorlichtingen van HALT helpen wel. Wat daarnaast ook 

zou kunnen helpen, is dat ouders er alert op zijn. Bij sommige kinderen worden berichtjes op de 

telefoons gecheckt door ouders. Misschien zou er op scholen aandacht kunnen komen van hoe 

ouders hier mee om moeten gaan? (Lees mee of heb het er over).  

Er is ook wel eens een keer een gastles verzorgd door het Jongerenwerk (0313). Daar hebben de 

kinderen ook veel aan gehad.  

 

Het advies van de Kinderraad is dan ook het gesprek met ouders hier mee over aan gaan. De 

voorlichtingen die er worden gegeven zijn al heel goed. 

 

6. Verschillende belangen: Geluidsscherm (inbreng Lars) 

De gemeente heeft te maken met verschillende belangen en wensen. Er wordt een voorbeeld 

gegeven van een geluidsscherm die is aangelegd.  

Hoe hier mee om te gaan?  

 

Een paar jaar geleden wilde de gemeente iets doen tegen het lawaai van de weg. Er is toen bij een 

weg een geluidsscherm aangelegd. Bij het bouwen van de muur moet de gemeente met veel dingen 

rekening houden. 

Op sommige plekken was niet voldoende ruimte en daar is een gemetselde muur geplaatst. Sommige 

mensen wilden de muur nog langer hebben, en andere niet. 

 

Er wordt aangegeven dat er nog een stuk bij het park is waar veel geluid is. Het zou fijn zijn als deze 

wal verder wordt gebouwd. Er wonen oudere inwoners die graag naar de weg willen kijken en om die 

reden wordt er nu niet verder gebouwd.  

 

Conclusie van de Kinderraad: 

Het is lastig als mensen wat anders willen. Als er voor gekozen wordt om de muur door te trekken, 

zou het dan niet met geluidswerende ramen gemaakt kunnen worden zodat oudere mensen toch 

naar buiten kunnen kijken, en andere inwoners geen last meer hebben van het geluid?  

Stel, dat er ooit opnieuw naar gekeken wordt zou naar die oplossing gekeken kunnen worden.  



 

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

Er wordt een nieuwe datum ingepland in februari. Dit zal tevens de laatste bijeenkomst zijn van deze 

Kinderraad. Er kan dan meteen al klein afscheid van de huidige Kinderburgemeester worden 

genomen.  

 

De volgende keer: 

1. Terugkijken op Oud & Nieuw: hoe is het verlopen? 

2. Er worden weer bespreekpunten aan de wethouders gevraagd. 

3. De kinderen worden t.z.t. weer gevraagd om agendapunten in te brengen. 


