In mijn gemeente hebben we...
Omcirkel de woorden die bij jouw gemeente horen.
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HAVEN

MIJN GEMEENTE
LIGT HIER:
Teken jouw gemeente
op het kaartje

DIT DOEBOEK IS VAN:
Naam:

………….....……………….....…...…

Adres:

………….....……………….....…...…

Leeftijd: ………….....……………….....…...…
School:

………….....……………….....…...…

Groep:

………….....……………….....…...…

LEUKE DINGEN IN MIJN GEMEENTE:
………….....……………….....…...…………….....…
…………….....…...…………….....……………….....
…...…………….....……………….....…...……………

VEEL TOERISTEN
BIBLIOTHEEK

STOMME DINGEN IN MIJN GEMEENTE:
………….....……………….....…...…………….....…

BIOSCOOP

…...…………….....……………….....…...……………

ZIEKENHUIS
KERK

…………….....…...…………….....……………….....

MOSKEE

BEVEILIGINGSCAMERA’S
TREINSTATION

WAT ZOU JIJ WILLEN VERANDEREN?
Als ik de burgemeester was, zou ik...
………….....……………….....…...…………….....…
…………….....…...…………….....……………….....
…...…………….....……………….....…...……………
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Allemaal naar het stemlokaal
Kies uit de woorden onderaan de pagina.. Schrijf ze op de juiste plaats.

In Nederland hebben we 380 .......................... Die hebben allemaal

een eigen

........................... De mensen die daarin zitten, zijn ...........................

Zij beslissen wat er

moet gebeuren in de gemeente.
Bijvoorbeeld of er meer.......................... moeten komen, of alle kinder

en gratis naar

schoolzwemmen kunnen en wanneer de .......................... open mogen
Elke ........ jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Op ........ maart

zijn.

2018 zijn er weer

verkiezingen voor de gemeenteraad.
De raadsleden horen allemaal bij een politieke........................... Iedere

en vindt andere

dingen belangrijk. De ene partij wil dat het goed gaat met het klimaa

t en de

........................... Een andere partij wil dat er genoeg ..........................

is, zodat mensen zelf

hun geld kunnen verdienen. Weer een andere partij wil vooral dat iedere

en ..........................

.......................... krijgt in het leven.
Nederland is een democratie. Dat betekent dat je mag ..........................
meer stemmen een partij krijgt, hoe meer raadsleden van die partij in

op wie je wilt. Hoe

de gemeenteraad

komen.
Als je zelf .......................... hebt voor hoe het beter kan in jouw gemee

nte, kun je ook zelf

raadslid proberen te worden. Daarvoor hoef je niet ..........................

te zijn, en je hoeft ook

geen speciale .......................... te doen. Wel moet je .........jaar of ouder

RIJK

GEMEENTERAAD

zijn.

MANDJE
21

6
WIST JE DAT...
Tot 99 jaar geleden alleen
mannen mochten stemmen? Vrouwen kregen pas
vanaf 1919 stemrecht.
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GEMEENTEN

DISCUSSIE
NATUUR

RAADSLEDEN

PARTIJ
CHOCOLA

WINKELS

WERK
FIETSPADEN
EEN GRATIS IJSJE
UILSKUIKENS
23
IDEEËN
GELIJKE KANSEN

KUNSTJES

SCHOLEN
18

VOLWASSEN
STEMMEN
OPLEIDING
PAASHAZEN

Wat staat hier?
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KRUISING!
GEVAARLIJKE TO
T OPLOSSING

1

leem in
Er is een prob
Er is een
de gemeente.
ising. Er
gevaarlijke kru
g in het
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dat ze
ziekenhuis, om
en.
werd aangered
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De wethouder geeft de
opdracht om de rotonde
te maken.

4
Is de meerderheid
van de gemeenteraad
voor het plan? Dan zet
de burgemeester zijn
handtekening onder het
plan.
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VAN PROBLEEM
gemeente. Er is een
Er is een probleem in de
n meisje werd
gevaarlijke kruising. Ee
het ziekenhuis.
aangereden en ligt nu in
opgelost?
Hoe wordt het probleem
ede volgorde.
Zet de plaatjes in de go

Na een jaar wordt
duidelijk of de rotonde
werkt. Zijn er minder
ongelukken? Dan heeft
de gemeente haar
werk goed gedaan!

De wethouder heeft een
idee. Zij wil dat er een
rotonde komt in plaats
van een kruispunt. Ze
vraagt haar ambtenaren om dit idee op te
schrijven in een plan.

De gemeenteraad gaat
praten over het plan.
Ze kunnen vóór het
plan stemmen en ze
kunnen tégen het plan
stemmen. Maar ze
mogen het plan ook
veranderen. Bijvoorbeeld: ze willen dat
er een standbeeld op
de rotonde komt. De
wethouder moet dit
nu aanpassen.

De goede volgorde is:
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WIE IS DE BAAS IN DE GEMEENTE?
In elke gemeente heb je een burgemeester,
wethouders en raadsleden.
Maar wie is er nou eigenlijk de baas in
een gemeente?

BURGEMEESTER
Iedere gemeente heeft een burgemeester. De
burgemeester is meestal bekend bij veel mensen.
Maar hij is niet de baas. De burgemeester is ook
niet gekozen door het volk. Toch is de burgemeester heel belangrijk. Hij leidt de
vergaderingen van de gemeenteraad. En hij moet
zorgen voor veiligheid in de gemeente.

RAADSLEDEN

Je had het waarschijnlijk al geraden: de
gemeenteraad is de baas in de gemeente. De
mensen in de gemeenteraad heten raadsleden. Zij
beslissen wat er in de gemeente gebeurt, en ze
controleren of de burgemeester en de wethouders
hun werk goed doen.
Raadsleden moeten goed luisteren naar de
inwoners van de gemeente. Want raadsleden zijn
volksvertegenwoordigers. Iedere vier jaar mogen
de inwoners stemmen wie er in de gemeenteraad
mogen. Eigenlijk zijn dus de inwoners zelf de
baas in de gemeente!

WETHOUDERS
Wethouders bedenken nieuwe plannen voor de
gemeente, en ze zorgen dat alles goed is
geregeld in de gemeente. Maar ook de
wethouders zijn niet de baas. Hun plannen
gaan pas door als de gemeenteraad die
plannen goed vindt.
Wethouders werken veel samen met de
burgemeester. Samen vormen zij het
“college van burgemeester en wethouders”.
Ze worden gekozen door de gemeenteraad.

WIST JE DAT...
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de gemeente
Schiermonnikoog de minste
inwoners heeft? Er wonen
964 mensen. De meeste
mensen wonen in de
gemeente Amsterdam.
Daar wonen meer dan
853.000 mensen.

Vergadertaal, Snap
jij het?
In een vergaderin
g van de
gemeenteraad ge
bruiken ze
veel bijzondere wo
orden.
Weet jij wat ze be
tekenen?
Of raad je het?
Verbind de
juis te wo orden m
et elkaar.

RAAD-TAAL
interrumperen

3

de vergadering
1
schorsen

debat

portefeuille

A

E

4

aftreden

5

motie

2

ontslag nemen

iemand onderbreken

D

B

discussie

C

opdracht aan de wethouder

BURGEMEESTER
(STEMT NIET)

GRIFFIER
(STEMT NIET)
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pauzeren
F

takenpakket

VRAAG
WAAROM HEEFT EEN
GEMEENTERAAD
ALTIJD EEN ONEVEN
AANTAL ZETELS?

MAAK EEN
MEERDERHEID!
Kijk goed naar deze raadszaal en de verdeling van de
raadszetels over de verschillende partijen. Elk gekleurd
bolletje is één zetel. Elke kleur is een partij.

OPGAVE 1
Hoeveel partijen zijn er minimaal
nodig voor een meerderheid van
stemmen?
Stap 1 Bepaal de meerderheid
a. Hoeveel zetels zijn er in totaal?
b. Hoeveel heb je er in deze raad
dus nodig voor een meerderheid?

Stap 2 Welke partijen vormen
samen een meerderheid?
Begin met de grootste partij, neem
daarna de een na grootste partij…
en zo verder tot je een
meerderheid hebt.

OPGAVE 2
Probeer zoveel mogelijk
combinaties te vinden die een
meerderheid opleveren.
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DEMOCRACITY
Midden in de stad Democracity ligt een stuk
grond. Deze grond is van de gemeente. De
gemeenteraad mag kiezen wat ze hier willen
laten plaatsen. Jullie zijn de gemeenteraad
en mogen kiezen uit tien gebouwen.
Let op: de meerderheid beslist!

en
Kruis aan welke gebouw
jij belangrijk vindt.
VO LK ST UIN

EN

WELK
GEBOUW
KOMT HIER?

88

PARTIJPROGRAMMA
Welke dingen vinden jullie echt
belangrijk? Wat willen jullie doen voor de
mensen in jullie stad?
TIP: jullie zinnen kunnen beginnen met:
‘Onze partij zorgt voor…’ ‘Wij willen
meer...’ ‘Wij vinden het belangrijk dat...’

VERZIN EEN GOEDE
SLOGAN VOOR JULLIE PARTIJ
Een slogan is een zin die in één keer de
boodschap van jullie partij duidelijk maakt.
Bijvoorbeeld: ‘Lekker gezond met de Partij
voor de Sport’.
ONZE SLOGAN IS:

1.

2.

PARTIJNAAM

GEBOUW:

Iedere politieke partij heeft een
naam. Als je een lange naam
bedacht hebt, kun je de naam
afkorten.

Wij vinden dit gebouw het belangrijkst,
omdat:

ONZE PARTIJ HEET:

DE AFKORTING
VAN ONZE PARTIJNAAM IS:
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Jongeren in de politiek
Bij politici denk je misschien aan oudere
dames en heren, maar wist je dat er ook heel
wat jonge raadsleden zijn? We geven een
paar voorbeelden.

26 R
A
JA

18

JA A
MICHELLE CORTEN
Michelle is van de studentenpartij
tij
STIP in Delft. De naam van haar par
ten
is een afkorting van: Studen
Techniek In de Politiek.
Waarom is Michelle de politiek in
gegaan? “Om baas in de stad te
s
worden! Je kunt meedenken over alle
wat er gebeurt.”

20
JA A
10

R

LUCAS BRINKHUIS
Lucas staat op de kandidatenlijst van
GroenLinks in Deventer. Lucas is al
sinds zijn twaalfde geinteresseerd
in politiek. Hij heeft meegedaan aan
de Nederlandse Kampioenschappen
Debatteren voor scholieren en werd
daarbij negende van Nederland.
“Ik wil jongeren betrekken bij de
politiek door een jongerenraad op te
richten. Een plek waar jongeren hun
stem kunnen laten horen.”

THIJS VAN ZUTPHEN EN
LARS VAN ASSELDONK
Thijs en Lars zijn van Lijst Blanco in
Meierijstad, Brabant. Thijs en Lars
werden op hun 19de raadslid.
De jongeren van hun partij
de
zitten om beurten een jaar lang in
gemeenteraad.
.
“Jongeren zijn de burgers van morgen
en
Daarom moeten ze ook meebesliss
over wat er gebeurt.”

R

WAARwonen
WONEN ZE?
Waar
ze?

Deventer
Delft

Meierijstad

WAT VIND JIJ VAN DEZE STELLING?
Elke gemeente zou een jeugdraad moeten hebben,
zodat kinderen gehoord worden.
Daarmee ben ik het eens/oneens, want
...................................................................................................
.................................................................................
...................................................................................................

WIST JE DAT…
Het jongste raadslid
nog maar 17 was toen
hij werd gekozen?
Peter Raaijmakers
moest in 2014 wachten
tot hij 18 was voordat
hij in de gemeenteraad
van Sint-Michielsgestel
mocht.
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Wie zit waar in de raadszaal?
Elke gemeente heeft een raadszaal. Maar die
raadszalen zien er allemaal anders uit.
Meestal zitten de raadsleden in een halve
cirkel, maar ook wel eens in een vierkant. Soms
zit de gemeenteraad in een heel oud gebouw
en soms in een splinternieuwe zaal.

In een raadszaal staan tussen de 9 en 45
stoelen. Die noemen we zetels. Woon je in een
gemeente met minder dan 3.001 mensen? Dan
heeft je raadszaal 9 zetels. De grootste
gemeenten in Nederland hebben 45 zetels.

Partij
Partij
Partij

VOOR DE VERKIEZINGEN

Partij

Zoek op hoeveel zetels jouw
gemeenteraad heeft. Vul daarna het juiste
aantal zetels hiernaast in. Kleur de zetels in
met verschillende partijkleuren. Streep de
bolletjes (=zetels) weg die te veel zijn.
Welke partijen zijn er in jouw gemeente en
hoeveel zetels heeft elke partij?

Partij
Partij
Partij
Partij
Partij
Partij

Partij
Partij
Partij

NA DE VERKIEZINGEN

Partij

Zoek na 21 maart op hoeveel zetels elke
partij heeft gekregen. Dat kun je vinden op
de website van jouw gemeente.
Vul rechts de aantallen in, en geef nu zelf de
zetels weer de goede kleur.
Zie je veel verschillen?

Partij
Partij
Partij
Partij
Partij
Partij

WIST-JE-DATJE
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Als je niet zelf kunt gaan stemmen, kun
je iemand anders toestemming geven om
namens jou een stem uit te brengen! Dat
heet ‘stemmen bij volmacht’.

WETHOUDERS

BURGEMEESTER

RAADSLEDEN

De wethouders geven
uitleg aan de
gemeenteraad.

De burgemeester is
de voorzitter van de
gemeenteraad.

Raadsleden van
dezelfde partij zitten
bij elkaar.

SPREEKGESTOELTE
vragen stellen
Raadsleden mogen
de wethouders.
aan elkaar en aan
ze achter het
Daarvoor moeten
aan.
spreekgestoelte st

?

HELP!
Het gemeentehuis is
een doolhof!
Het nieuwe
gemeenteraadslid moet
naar haar bureau, maar
is de weg kwijt.
Help jij haar?

13

ADERT OP EEN
DE GEMEENTERAAD VERG
EK, BIJVOORBEELD
VASTE AVOND IN DE WE
ERDAG HEBBEN
OP MAANDAGAVOND. OV
WERK. HET WERK
DE RAADSLEDEN ANDER
AD DOEN ZE DUS IN
VOOR DE GEMEENTERA
DOEN RAADSLEDEN
HUN ‘VRIJE TIJD’. WAT
ZOAL IN EEN WEEK?
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Wie neemt de
ZET EEN KRUISJE IN HET JUISTE VAK

BESLISSING?

. SOMS KUN JE MEERDERE VAKJES AAN

jij
1. Hoe laat je op school
moet

je ouders

KRUISEN!

de school

de gemeente

zijn

2. Hoeveel zakgeld je kri
jgt
3. Waar je je zakgeld aa
n uit

geeft

4. Wanneer het huisvuil
wordt

opgehaald

5. Wie thuis het huisvuil
op

ruimt

6. Wanneer je vuurwerk
mag afs

teken

7. Of meisjes korte rokjes
mo

gen dragen

8. Naar welke middelbare
schoo

l jij gaat

9. Waar de school staat
10. Of je een pet op mag
in de kla

s

VERKIEZINGEN?
Om de vier jaar zijn er verkiezingen voor de
gemeenteraad. Nederlanders van 18 jaar en ouder
mogen dan in hun gemeente naar de stembus. Je
moet wel in de gemeente ingeschreven staan. Ook
mensen van buiten de Europese Unie die meer
dan vijf jaar in Nederland wonen mogen stemmen.
Hoe meer kiezers op een partij stemmen, hoe meer
zetels die partij krijgt in de gemeenteraad.

WOORDZOEKER
Omcirkel de onderstreepte woorden in het
diagram. Ze staan soms van voor naar achter of van
boven naar beneden! De letters die je overhoudt
vormen een woord. Weet jij welk woord?
Welk woord houd je over?
...............................................................................
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FOTO JEROEN JUMELET
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e zebrapad
Serge voor zijn toekomstig

Serge wil
ad
een zebraonp
t in Driebergen. Om

Serge Bodewes wo
n, moeten veel
bij zijn school te kome
g oversteken.
kinderen een drukke we
Serge wil daarom
Hartstikke gevaarlijk!
mt. Maar hoe krijg
dat er een zebrapad ko
je zoiets voor elkaar?
dtekeningen gaan verSerge: “Ik ben eerst han
ver in de klas, en alle
zamelen. Ik vertelde ero
getekend. Ik heb
kinderen en juffen hebben
van de school verteld
het ook in de kinderraad
schoolkrantje gezet.
en die hebben het in het
oolplein aan ouders
Verder heb ik op het sch
wilden ondertekenen.
gevraagd of ze mijn plan
g langs de deuren
Als laatste ben ik ook no
gegaan in de buurt.”
en is Serge naar de
Met al die handtekening
t was best eng: “Het
gemeenteraad gegaan. Da
emaal raadsleden en
was een grote zaal met all
ek.” Maar hij kwam
ook mensen in het publi
de gemeenteraad
mooi wel in de krant. En
ede oplossing had
vond dat hij een hele go
ad, dat komt er echt!
bedacht. Dus dat zebrap
pas geleden de
Trots vertelt Serge: “Ik heb
naar besproken op de
tekeningen met de ambte
n. Ik vind het superplaats waar het moet kome
rk van gaan maken.”
leuk dat ze nu er echt we

WAT KUN JIJ DOEN OM
INVLOED UIT TE OEFENEN?
Serge verzon zelf een plan. Maar er zijn ook andere
manieren om invloed uit te oefenen.
1. LEG CONTACT
Serge hield een presentatie voor de hele gemeenteraad.
Je kunt ook een raadslid of wethouder apart mailen of
bellen om uit te leggen wat jij zou willen.
2. GA BIJ EEN ACTIEGROEP
Misschien zijn er ook anderen bezig met een plan.
Samen sta je sterk!
3. ZOEK MEDIA-AANDACHT
Dat is Serge goed gelukt. Hij kwam zelfs in de krant!
Door aandacht in een krant, op televisie of internet
veranderen politici soms van mening.
4. GA DEMONSTREREN
Als je wilt laten zien dat je het er echt niet mee eens
bent, kun je ook gaan demonstreren. Liefst met zoveel
mogelijk mensen.
5. STAP NAAR DE RECHTER
Als je echt vindt dat er een verkeerde beslissing is
genomen, kun je met je ouders naar de rechter stappen.
6. ZET EEN BURGERINITIATIEF OP
In sommige gemeenten kun je als jongere een
burgerinitiatief indienen. De gemeenteraad moet je
voorstel dan bespreken. Je moet daarvoor wel
genoeg handtekeningen verzamelen.

WAT WIL JIJ VERANDER
EN
IN JOUW GEMEENTE?

Verzin met een of meerd
ere kinderen uit je klas
een
plan. Hoe ga je het onde
r de aandacht brengen?
1. Wat wil jij veranderen
in je gemeente?
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3. Op welke manier wil
je invloed uitoefenen?
....................................
....................................
.......
....................................
....................................
.......
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VERDEEL HET GELD
Tijdens de verkiezingscampagne
vertellen politieke partijen wat ze
belangrijk vinden voor de gemeente.
Maar er is niet genoeg geld om álles te
doen wat ze willen. Wat vind jij
belangrijk? Waar wil jij meer geld aan
uitgeven?

IK VIND ZORG BELANGRIJK
Oude mensen hebben veel zorg nodig. Met een
beetje hulp kunnen ze in hun eigen huis blijven
wonen in plaats van naar een verzorgingshuis.

IK VIND SCHOLEN BELANGRIJK
Kinderen zitten hele dagen op school
. Dan moet
het gebouw wel fijn zijn om de hele
dag in door
te brengen.
€100.000

€200.000

€200.000

€500.000

Verdeel de zakken geld over de onderwerpen
en schrijf op wat je er zelf van vindt.
LET OP! Je mag elke zak maar één
keer uitgeven.

IK VIND NATUUR BELANGRIJK
Het is leuk om in de natuur te spelen. Het is ook
goed dat er plek is voor de planten en de dieren.

De gemeente kan 1 miljoen euro uitgeven.

Ik geef € 100.000 aan ..............................
.................................................................
Ik geef € 200.000 aan ..............................

IK VIND AFVAL BELANGRIJK
Als afval op straat ligt, komt het plastic
bijvoorbeeld in de oceaan terecht. Of krijgen
vogels het in hun maag. En al die rommel ziet
er gewoon niet uit! Ik vind het belangrijk dat de
gemeente schoon is.

.................................................................
Ik geef € 200.000 aan .............................
.................................................................
Ik geef € 500.000 aan ..............................
.................................................................

IK VIND THEATER BELANGRIJK
Het is leuk om naar een voorstelling te gaan.
Muziek, dans, toneel: om dat te kunnen zien is
er wel een theater nodig.

Totaal € 1.000.000
IK VIND VEILIGHEID BELANGRIJK
Veel kinderen gaan op de fiets naar school en
naar de sportclub. Dan is het fijn als er een
veilig fietspad is.
IK VIND SPORT BELANGRIJK
Bewegen is gezond. Daarom is het goed dat
alle kinderen sporten.
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S VAN DE GEMEENTE
DIE MOGEN STEMMEN

D
ERS

IE GAAN STEMMEN

NIET
STEMMEN
MAG OOK

STEMRECHT
Niet alle inwoners
mogen bij de
gemeenteraadsverkiezingen
stemmen. Je moet in elk geval 18
jaar of ouder zijn. En je moet
Nederlander zijn of uit een EU-land
komen, en hier wonen. Andere
buitenlanders mogen hier niet stemmen,
tenzij ze al minstens vijf jaar in
Nederland wonen. In dat geval mogen zij
ook stemmen voor de gemeenteraad.

OPKOMST
Niet iedereen die stemrecht heeft, gaat
stemmen. Degenen die wel gaan stemmen
zorgen voor de ‘opkomst’. Als
bijvoorbeeld 750 van de 1.000 mensen
gaan stemmen, is de opkomst 75%.

PARTIJEN
De mensen in de gemeenteraad zijn allemaal lid van een politieke partij. Politieke
partijen maken een lijst met de mensen op
wie je kunt stemmen. De bovenste
persoon van de lijst heet de lijsttrekker.
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UITSLAG

ZETEL
VERDELING

N
E
G

In Nederland is niemand
verplicht om te stemmen. Er
zijn mensen die niet stemmen,
omdat ze het onbelangrijk vinden.
Er kunnen ook heel andere redenen
zijn: omdat je in het ziekenhuis ligt
of omdat het slecht weer is.

De wethouders besturen de
gemeente.
Er is meestal een wethouder
over sport, één over verkeer,
één over schoolgebouwen,
enzovoort. De burgemeester
gaat over de politie en de
brandweer.

COALITIE

AKKOORD
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EN WETHOUDERS
Hoe meer mensen op een partij stemmen, hoe meer
zetels die partij krijgt in de gemeenteraad.
Er is bijna nooit één partij die meer dan de helft van
de zetels krijgt. Daarom moeten de partijen
samenwerken. De grootste partij kiest met welke
andere partijen ze de gemeente gaat besturen. Soms
vormen de andere partijen een meerderheid zonder
de grootste partij. De partijen die de meerderheid
vormen, noemen we de coalitie. Die gaan samen de
plannen bedenken. De andere partijen noemen we
de oppositie.

De mensen die de stad gaan besturen, heten de
wethouders. De wethouders en de burgemeester
samen noemen we het college van B en W.
De coalitiepartijen wijzen aan wie de wethouders
worden. De gemeenteraad moet daarover stemmen.
Meestal stemt de meerderheid vóór. De coalitie
bestaat tenslotte uit partijen die samen een
meerderheid van de stemmen hebben.

VRAGEN
1. Wat betekenen de letters B en W?
.......................................................................................
2. Hoe noem je het als partijen samenwerken om een
meerderheid te krijgen?
.......................................................................................
3. Als de helft van de mensen die mogen stemmen
dat ook echt doet, hoe hoog is dan de opkomst?
........... %

De burgemeester is twee keer voorzitter: van
de gemeenteraad én van het college van B en W.
Als de burgemeester de raadsvergadering
voorzit of andere officiële dingen doet, heeft
zij of hij een ketting om met het wapen van de
gemeente erop. Die burgemeestersketting
wordt de ambtsketen genoemd.

WIST JE DAT
er op 21 maart 2018 niet
alleen verkiezingen voor
de gemeenteraad zijn? Je
kunt deze keer ook stemmen
over een nieuwe wet. Dat
heet een ‘referendum’. Voor
dit referendum krijg je een
extra stempas.
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Zet de plaatjes in de jui

A

B

D

C

E
F

G

WIST JE DAT…
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Er in niet in alle
gemeenten gestemd
wordt? In 333 van de
380 gemeenten zijn er
verkiezingen.

H

STEMREGELS: WAAR OF NIET WAAR?
WEL WAAR

1

Je mag zelf

3
Op het stembureau

NIET WAAR

hangen posters van

weten op wie je stemt.

alle partijen die

Niemand mag je
dwingen of
omkopen.

meedoen.

2

Stemmen doe je in je
eentje. Maar als je bijvoorbeeld blind bent, mag
je te helpen in

5

het stemhokje.

Als je meer dan één

je iemand meenemen om

4
Als je niets invult

rondje rood maakt,

op je stembiljet,

is je stem

dan stem je

ongeldig.

‘blanco’.

7
Je mag geen selfie

6
Je mag anderen vertellen
op wie je hebt gestemd,
maar het hoeft niet.
Niemand mag jou

maken in het

8

stemhokje.

Als er geen rood
potlood ligt, mag je het
stembiljet ook met een
blauwe pen
invullen.

dwingen om het
te vertellen.
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STEMTEST

WAT VOOR EEN BURGER

1.
Wie is de baas in een gemeente?
A. Burgemeester
B. De wethouders
C. De gemeenteraad

2.
De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn om de 4 jaar.
A. Dat klopt.
B. Dat klopt niet, er zijn elk jaar
verkiezingen.
C. Dat klopt niet, ze worden om de
5 jaar gehouden.

3.
De wethouders…
A. …zijn lid van de gemeenteraad.
B. …zijn lid van de gemeenteraad,
maar ze mogen niet stemmen.
C. …zijn geen lid van de gemeenteraad.

4.
Hoe noem je het als partijen
samenwerken om een meerderheid te vormen?
A. Interruptie
B. Motie
C. Coalitie

BEN JIJ?

5.
Stemmen is geheim.
A. Ja, je hoeft niemand te vertellen
wat je stemt.
B. Nee, je moet je naam op het
stembiljet invullen.
C. Ja, maar politici moeten vertellen op wie ze hebben gestemd.

6.
Wat is waar over stemmen?
A. Als je 18 jaar of ouder bent, is
stemmen verplicht.
B. Stemmen is in Nederland niet
verplicht.
C. Als je ouder bent dan 80 jaar,
mag je niet meer stemmen.

7.
Mag je het stembiljet ook met
een blauwe pen invullen?
A. Nee, het mag alleen met potlood.
B. Nee, het mag alleen met een
rode kleur.
C. Ja, als je het rondje maar invult.

WIST JE DAT…
Er bijna 9.000 raadsleden
in heel Nederland zijn?
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8.
Kun je iemand anders voor je
laten stemmen?
A. Ja, dat heet stemmen bij
volmacht.
B. Ja, dat heet blanco stemmen.
C. Nee, je moet zelf je stem uitbrengen.

9.
B en W betekent
A. Burgemeester en wethouders
B. Boeken en wetten
C. Burgers en wetten

10.
Hoe oud moet je zijn om in de
gemeenteraad te mogen zitten?
A. 18 jaar of ouder
B. 21 jaar of ouder
C. 25 jaar of ouder
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blz. 4-5 ALLEMAAL NAAR HET
STEMLOKAAL
gemeenten – gemeenteraad –
raadsleden – fietspaden – winkels
– 4 – 21 – partij – natuur – werk –
gelijke kansen – stemmen – ideeën
– rijk – opleiding – 18
blz. 4-5 REBUS
Op 21 maart 2018 mogen alle
Nederlanders van 18 jaar en ouder
stemmen voor de nieuwe
gemeenteraad.
blz. 4-5 GEVAARLIJKE KRUISING
156243
blz. 7 RAAD-TAAL
1c 2f 3e 4b 5a 6d
blz. 7 MAAK EEN MEERDERHEID!
stap 1a 39 1b 20
stap 2 een partij van 7 zetels en
twee partijen van 6 zetels
opgave 2: vraag je leerkracht om het
invulschema

blz. 7 EXTRA
Een gemeenteraad heeft
altijd een oneven aantal zetels,
zodat (als iedereen er is) de
stemming altijd een meerderheid
oplevert.
blz. 14-15 AGENDA
ma 19.00 raadsvergadering
ma 20.00 debat
di 20.00 informatiebijeenkomst
kunstgras
wo 10.00 gesprek moeder van Jort
wo 20.00 fractievergadering
do 7.15 treinafpraak
za 10.00 debat voorbereiden
za 14.00 marktkraam met partij
zo 14.00 Parkpret
blz. 15 WOORDZOEKER
verkiezingsuitslag

NIET WAAR:
- Op het stembureau hangen posters
van alle partijen die meedoen.
- Je mag geen selfie maken in het
stemhokje.
- Als er geen rood potlood ligt,
mag je het stembiljet ook met een
blauwe pen invullen.

blz. 18-19 BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS
Burgemeester en Wethouders,
Coalitie, 50%

dan stem je ‘blanco’.
- Als je meer dan één rondje rood
maakt, is je stem ongeldig.
- Je mag anderen vertellen op wie je
hebt gestemd, maar het hoeft niet.
- Niemand mag jou dwingen om het
te vertellen.

blz. 14-15 WIE NEEMT DE
BESLISSING?
1. school 2. ouders 3. jij & je ouders
4. gemeente 5. je ouders
6. gemeente & je ouders 7. school &
je ouders 8. jij & je ouders
9. gemeente 10. school

blz. 20 Stemmen doe je zo!
DFGCHAEB
blz. 21 STEMREGELS
WAAR:
- Je mag zelf weten op wie je stemt.
- Niemand mag je dwingen of
omkopen.
- Stemmen doe je in je eentje. Maar
als je bijvoorbeeld blind bent,
mag je iemand meenemen om je te
helpen in het stemhokje.
- Als je niets invult op je stembiljet,

blz. 22-23 STEMTEST
1C 2A 3C 4C 5A 6B 7B 8A 9A 10A

Antwoorden
KING SIZE
BURGER

MEDIUM
BURGER

SMALL
BURGER

8 tot 10 GOED

6 tot 7 GOED

1 tot 5 GOED

JIJ WEET VEEL!
JAMMER DAT JE NOG
NIET MAG STEMMEN…

ALS ER ECHT EEN
STEMEXAMEN
BESTOND, DAN WAS JE
NU GESLAAGD!

TIP OM EEN GROTE
BURGER TE WORDEN: IN
DIT DOEBOEK VIND JE
HET ANTWOORD OP DE
VRAGEN.

BURGE
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KINDERVERKIEZINGEN
wat stemt jouw school?
Jij bent nog geen 18, dus je mag nog niet
stemmen. Behalve… als je zelf verkiezingen
organiseert! Vraag aan je juf of meester om in je
school Kinderverkiezingen te organiseren. Je kunt

1

dan met je klas een echt stembureau inrichten en
stemmen. Vergelijk de uitslag met de echte verkiezingen in je gemeente. Hoe zou de gemeenteraad
eruit zien als jullie mochten stemmen?

3

6

.............................................

.............................................

.............................................

Bespreek met je leerkracht
wanneer de verkiezingen zijn.

Ga naar de website
www.kinderverkiezingen.nl/
stembiljet.

Kopieer het stembiljet.

2

.............................................
Richt een stembureau in met
stemhokje en stembus en vraag
een paar leerlingen om te komen
helpen in het stembureau.

4

.............................................

7

.............................................
Ga stemmen. Let op dat niemand
dubbel stemt!

Download het stembiljet.

8

.............................................

5

.............................................

Tel de stemmen en maak de
uitslag bekend.

Schrijf op het stembiljet de
namen van de partijen die
meedoen in jouw gemeente.

PRODEMOS
ProDemos is het ‘Huis voor
democratie en rechtsstaat’.
ProDemos legt uit wat de
spelregels zijn van de
democratie en de rechtsstaat
en laat zien wat je zelf kunt
doen om invloed uit te oefenen
– in de gemeente, de provincie,
het land en Europa.

ADRES
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
T 070-7570200
info@prodemos.nl
WIST JE DAT…
Gemeenteraadsleden graag een
keer naar een school komen om
te praten over de verkiezingen?
Misschien kan jouw klas wel
wat goede tips geven aan het

24

raadslid!
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