Beste burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van Bunnik,
Ik heb me verdiept in de verkiezingsprogramma's en het verbaasde me dat er weinig in staat
over de dingen die moeten veranderen voor kinderen.
Om jullie te helpen heb ik een paar dingen bedacht die voor kinderen belangrijk zouden kunnen
zijn:
•

Stimuleer dat scholen meer gaan doen met (eenzame) ouderen. Zoals maandelijks een
dagje helpen in het bejaardentehuis, of een expositie of voorstelling van een
schoolproject in het bejaardentehuis.

•

Maak een natuurspeeltuin naast het Krommerijnpad, zodat kinderen lekker dichtbij
kunnen spelen in de natuur.

•

Zorg dat kinderen met leerproblemen ook in Odijk of Bunnik naar school kunnen. Ik ken
best veel kinderen die buiten de gemeente Bunnik naar school moeten. Ik weet het van
hoog begaafde kinderen en van kinderen met autisme.

•

Zorg ervoor dat kinderen uit de gemeente Bunnik ook uit de scholen moeten kunnen
blijven kiezen uit Utrecht en Zeist. Ik hoorde dat die scholen hun deuren sluiten voor
kinderen buiten de eigen stad. Hierdoor wordt de keuze voor ons een stuk kleiner.

•

Er zijn bijna geen scholen in de regio waar ze goed om kunnen gaan met hoogbegaafde
kinderen. De scholen die dit wel goed doen hebben loting. Dit is een knelpunt als je
uitgeloot wordt.

•

Het zou leuk zijn als het dorpshuis in Odijk ook wat te bieden had voor kinderen. Zodat
niet alleen volwassenen daar kennis kunnen maken met anderen, maar zo kunnen
kinderen elkaar ook beter leren kennen. Bijvoorbeeld door de sporthal iedere
woensdagmiddag of zaterdagmiddag een paar uurtjes open te doen voor vrij spel,
bijvoorbeeld voor een kleine entreeprijs.

•

Ik vind het jammer dat de gemeente Bunnik geen zomeractiviteit heeft zoals Houten
Fladderen heeft.

Als laatste wil ik meegeven dat ik het een goed idee zou vinden als er een kinderraad komt in de
gemeente Bunnik, zodat beter rekening gehouden kan worden met de dingen die kinderen
belangrijk vinden. Daarbij denk ik dat het ook goed zou zijn als kinderen meedenken over de
andere problemen die niet specifiek over kinderen gaan. Want kinderen bedenken vaak ideeën
waar volwassenen niet op komen.
Ik zou het leuk vinden om een keer met jullie over deze ideeën te spreken. Hopelijk doen jullie
er wat mee.
Groetjes van

11 jaar, uit Odijk

