Een steekproef onder
320 Rotterdamse kinderen en jongeren
van 4 t/m 25 jaar

In maart 2014 komen de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan. Een belangrijk moment
voor de inwoners van Rotterdam. Al mogen kinderen en de meeste jongeren nog niet
stemmen, zij hebben natuurlijk wel een mening over de stad waarin ze wonen. In dit magazine
komt u te weten wat de jeugd belangrijk vindt voor Rotterdam.
Twaalf jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar met een bijbaan bij Thuis Op Straat namen
voornamelijk op straat interviews af. Eerst kregen zij een interviewtraining en gingen
vervolgens op pad in zeven Rotterdamse deelgemeentes. Zij interviewden 320 kinderen en
jongeren van 4 t/m 25 jaar. De belangrijkste vraag die gesteld werd: “Als ik de baas ben van
Rotterdam, dan zou ik…..?”
In dit magazine vindt u de resultaten van deze steekproef. Laat u inspireren door de ideeën,
meningen en plannen van jong Rotterdam.

Algemene gegevens geïnterviewdeN

wat doe jij in je vrije tijd?
In alle leeftijdscategorieën was het beoefenen
van een sport het meest voorkomende antwoord.
De meeste uiteenlopende sporten zijn voorbij
gekomen: dansen, honkballen, yoga, sportschool, taekwondo, thai boksen, skeeleren, etc.
De meest voorkomende sport is voetbal.
Na sporten is computeren het meest gegeven
antwoord.

Lid van een vereniging
39% van de ondervraagden is lid van een
vereniging of club

Als ik de baas ben van Rotterdam,
dan zou ik…..?
Aan alle deelnemers is deze open vraag
gesteld. Na afloop zijn alle antwoorden
ingedeeld in de 8 categorieën.
In deze gids vindt u de verschillende
antwoorden per categorie en per leeftijd.

algemene conclusie
De meest genoemde vrijetijdsbesteding is sporten. Een ruime meerderheid (61%)
geeft aan niet lid te zijn van een vereniging of club, hieruit mag je concluderen dat er
veel ongeorganiseerd wordt gesport. De meeste kinderen en jongeren beoefenen hun
sport dus vooral op straat. Het is dan ook logisch dat het creëren van meer of grotere
speelplekken hoog op het verlanglijstje van de ondervraagden staat. Er worden veel
verbeterpunten aangedragen met betrekking tot de pleinen en straten. Regelmatig
terugkerend onderwerp is de verkeersveiligheid. Te hard rijden en drukke autowegen
vlakbij speelplekken vormen volgens velen een gevaar.
Naast de punten in de buitenruimte is er veel behoefte aan activiteiten in de buurt.
Er zijn verschillende creatieve ideeën voor activiteiten na schooltijd, zoals mozaïeken,
kookcursussen en speciale 16-plusgroepen. Kinderen en jongeren willen ook graag
een plek hebben om samen te komen met leeftijdsgenoten of anderen die dezelfde
interesses delen. Het ontbreken of sluiten van het buurthuis wordt dan ook door
velen als een gemis ervaren.
Een onderwerp dat vooral onder de oudere jongeren regelmatig aan bod komt is de
werkgelegenheid. Er moeten meer banen gecreëerd worden voor jongeren. Ook aan
stageplekken is een gebrek.

De categorie Buitenruimte en Vervoer komt het meest terug in de antwoorden. Veel
tijd wordt buiten op straat doorgebracht. Hier zijn dan ook veel verbeterpunten.

TOP 3 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN

beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Pleinen mooier en beter maken, want ik vind dat de meeste er niet
goed uitzien. De bankjes zijn vies en de doelen zijn kapot, verder moet
het ook schoner gemaakt worden.
jongen, 4 t/m 8 jaar, Feijenoord
Wat ik zou doen voor Rotterdam is de stad een beetje veiliger
maken door meer zebrapaden aan te leggen, want soms wil ik
ergens oversteken maar de auto’s stoppen niet.
jongen, 9 t/m 13 jaar, Feijenoord

Opvallende antwoorden en concrete tips
De oudere jongeren storen zich vooral
aan het verkeer en het vervoer. Zij zien
graag dat het openbaar vervoer
goedkoper wordt en dat de auto gratis in
de stad geparkeerd kan worden. Om de
verkeersveiligheid te verbeteren mogen er
meer snelheidsboetes worden uitgedeeld
en meer drempels en rotondes komen.

Ook de jonge ondervraagden
(9 t/m 12 jaar) hebben een aantal tips
om de verkeersveiligheid te verbeteren:
Meer stoplichten plaatsen.
Hogere verkeersboetes en meer
flitspalen.
Beter letten op fietsende kinderen.
Idee: plaats een bord dat waarschuwt
voor fietsende kinderen.

klik om het filmpje af te spelen

Een belangrijke oorzaak voor een onveilig
gevoel op de pleinen is het verkeer. Er
wordt te hard gereden en kinderen
kunnen te makkelijk vanaf een plein de
straat op rennen. Er moeten hekken
geplaatst worden om speelterreinen,
zodat ballen niet zomaar de straat op
rollen.

Op speelpleinen ontbreken: schommels,
glijbanen met water, skate-velden,
basketbalvelden, meer plekken gericht op
juist de jonge of juiste de oudere
kinderen, meer Cruyff Courts en
kunstgrasvelden.

conclusie
Onder de 16 jaar is er vooral veel behoefte aan meer speelplekken en meer
speelmateriaal op de pleinen. De veiligheid op en rond het plein en in het
verkeer moet ook verbeterd worden. Regelmatig worden er gevaarlijke
situaties benoemd. Boven de 16 jaar speelt het verkeer en vervoer een
belangrijke rol. Deze groep wil zich zo goedkoop mogelijk verplaatsen door de
stad, met hulp van gratis openbaar vervoer of gratis parkeerplekken.

Onderwijs wordt vooral genoemd als er gesproken wordt over toekomst, werk en
talentontwikkeling.

TOP 3 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN
4 T/TM 8 JAAR

9 t/m 12 JAAR

13 T/M 15 JAAR

16 T/m 25 JAAR

beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Opvallende antwoorden en concrete tips
Speciaal voor moeilijk lerende kinderen
moeten er plekken komen waar zij
ondersteuning krijgen. Er zijn ook ideeën
om een leercentrum op te richten, waar
iedereen hulp kan krijgen met zijn of
haar schoolwerk.
Docenten moeten beter geschoold
worden, zodat het niveau van het
onderwijs stijgt.

In de basisschoolleeftijd wil een groter
aantal liever wat minder naar school. Ze
willen meer vakanties, of later beginnen
zodat ze langer op kunnen blijven.
Lessen en vakinhoud die men graag
toegevoegd ziet worden: stages,
verkeerslessen, computers en de iPad,
gratis bijscholing na schooltijd,
examens met alleen multiplechoice
vragen, diverse workshops om talenten
te ontwikkelen en meer
sportactiviteiten.

Het verschil tussen arm en rijk kleiner maken, door de arme
mensen gratis opleidingen aan te bieden, zodat ze hogerop
komen en een goede baan zullen krijgen.
meisje, 13 t/m 15 jaar, Feijenoord
Op school moet het veiliger gemaakt worden door camera’s op te
hangen. Als de school uitgaat moeten de kinderen binnen blijven
totdat de ouders er zijn. Dit moeten ze doen vanwege ontvoeringen.
jongen,13 t/m 15 jaar, Kralingen - Crooswijk

klik om het filmpje af te spelen

Op school zouden ze meer moeten werken op de
computer en iPad, want dat is leuker.
meisje, 9 t/m 12, Kralingen - Crooswijk

conclusie
De ondervraagden zien mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren door
een breder lesaanbod te creëren en lessen leuker en interessanter te maken.
Om dit te kunnen doen is er natuurlijk wel extra geld nodig. De meeste vinden
dan ook dat er meer geld gestoken moet worden in het onderwijs.
Opvallend is dat de groep van 16+ vindt dat jongeren meer gestimuleerd
moeten worden om een opleiding te volgen.

Kinderen willen zich veilig voelen, zodat ze buiten kunnen spelen.

TOP 3 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN

beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Ik zou het veiliger maken in de
achterstand wijken door
bijvoorbeeld meer politie in de
wijk te laten lopen.
meisje, 13 t/m 15 jaar,
Charlois

Er moet een vloekverbod komen in
de hele stad, zo kunnen mensen
beter met elkaar omgaan.
jongen, 9 t/m 12, Delfshaven

Dan zou ik het plein (Assendelftplein, Kralingen) leuker maken. Ik zou
een politieauto op het plein zetten waar kinderen in kunnen zitten en in
kunnen spelen.
jongen, 4 t/m 8 jaar, Kralingen - Crooswijk

Opvallende antwoorden en concrete tips
De veiligheid in verschillende wijken
moet verbeteren, zodat kinderen rustig
kunnen buiten spelen. Bijvoorbeeld door
meer politie in te zetten op straat.

Er mag harder worden opgetreden tegen
hangjongeren, zodat kinderen veiliger
kunnen spelen. Ze moeten naar school
of werk worden gestuurd.

klik om het filmpje af te spelen

De interactie tussen jongeren en politie
vergroten door gezamenlijk activiteiten te
organiseren.
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jongeren geven zelf aan dat er harder mag worden opgetreden tegen
hangjongeren.

Ik zou alle kinderen gratis chocolade geven elke
week. En ik zou kinderen die jarig zijn gratis
verjaardagsfeestjes aanbieden, want sommige kinderen
hebben geen geld om het te vieren.
jongen, 4 t/m 8 jaar, Feijenoord

Er zou ook een website moeten komen waar
kinderen hun ideeën op kunnen zetten, die de
gemeente en de burgemeester dan kunnen lezen. Dan kunnen de kinderen zelf iets (online) op de website plaatsen.
Bijvoorbeeld over de inrichting van de speelpleinen.
jongen, 13 t/m 15 jaar, Noord

Ik zou een Free Friday inplannen, elke vrijdag iets gratis
ontvangen, al is het een linkerschoen, no problem.
meisje, 16 t/m 25 jaar, Charlois

Bijna alle ondervraagden hebben wel een idee over een activiteit die zij graag in hun
wijk zien. Van het leren van een taal tot bijeenkomsten voor specifieke groepen.

TOP 3 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN
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beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Ik zou een dag organiseren waar iedereen uit een wijk bij elkaar kan
komen en kennis met elkaar kan maken. Zo woon ik al 5 jaar in mijn wijk
en we kennen elkaar nog steeds niet allemaal.
meisje, 9 t/m 12 jaar, Delfshaven
Ik zou armoede verhelpen door voedselbonnen uit te delen. Ik zou junks
van de straat halen en behandelen in gratis afkickklinieken.
meisje 16 t/m 25, Feijenoord

Opvallende antwoorden en concrete tips
Buurthuizen worden bij alle leeftijden
veel genoemd, maar vooral de groep
van 16 t/m 25 jaar ziet deze graag terug
komen. Zij missen een plek om naar toe
te gaan.

De aandacht gaat zeker ook uit naar de
medemens. Er moeten meer
voedselbanken komen, junks mogen
gratis naar een afkickkliniek en daklozen
krijgen gratis eten en een slaapplek.

Kinderen tussen 9 en 13 jaar willen
graag meer activiteiten samen met hun
ouders ondernemen.

klik om het filmpje af te spelen

Onderling contact in de buurt is
belangrijk. Ideeën om dit te stimuleren
zijn bijeenkomsten om problemen met
elkaar te bespreken en teamwork te
creëren in de wijk.

conclusie
De 13 t/m 15 jarigen zien mogelijkheden om de sfeer in de wijken te
verbeteren door buurtfeesten te organiseren en mensen te stimuleren vaker
met elkaar in gesprek te gaan, zodat omgangsvormen verbeteren.
Het verdwijnen of ontbreken van een buurthuis of andere plek voor
16-plussers wordt veel genoemd. Zij hebben behoefte aan een plek in hun
wijk waar ze samen kunnen komen.

De allerjongsten zijn nog niet echt bezig met werk, maar de andere leeftijdscategorieën zien graag meer banen voor hun ouders of henzelf.

TOP 3 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN

beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Opvallende antwoorden en concrete tips
De oudere jongeren vinden het creëren
van werkgelegenheid het belangrijkste,
terwijl de jongere kinderen juist meer
winkels en winkelcentra willen. Ze
denken dan vooral aan snoep- en
speelgoedwinkels.
Een idee is om het betaald voetbal mee
te laten helpen bij het oplossen van de
crisis.

Een aantal tips om mensen aan werk te
helpen:
Buitenlanders makkelijker aan een baan
helpen, door werkgevers boetes te
geven als ze iemand weigeren of
ontslaan zonder geldige reden.
Werk creëren voor jongeren met een
beperking.
Workshops geven aan werkgevers met
buitenlandse werknemers.

Ik wil dat de bezuinigingen stoppen! Omdat het niet leuk is dat alles
weg gaat en daar hebben we niks aan.
meisje, 4 t/m 8 jaar, Centrum
Meer geld investeren om
Rotterdam aantrekkelijker
te maken en niet alleen
gebouwen en tramrails.
meisje, 16 t/m 25 jaar,
Charlois

Een super groot overdekt winkelcentrum
bouwen in Rotterdam-Zuid, dus nog groter
dan Zuidplein. Zodat iedereen kan komen
winkelen, ook in de winter, want het
Zuidplein is dan heel vol en druk.
meisje, 13 t/m 15, Feijenoord

klik om het filmpje af te spelen

Mensen die helemaal niks doen, moeten vrijwilligerswerk gaan doen.
jongen, 9 t/m 12 jaar, IJsselmonde

conclusie
Naast de werkgelegenheid benoemt de 16-plusgroep meerdere malen het tegengaan van schulden bij jongeren. De jongere kinderen willen arme mensen
een kans geven, door gratis spullen uit te delen. Alle leeftijdscategorieën
stimuleren de economie door meer winkels/winkelcentra te bouwen.

Alle leeftijden willen meer mogelijkheden om te voetballen. Er moeten meer
voetbalvelden komen, meer voetbaltoernooien en gratis voetballessen.

TOP 3 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN

beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Opvallende antwoorden en concrete tips
Er moet meer aandacht komen voor vrouwenvoetbal.
Kinderen moeten meer gestimuleerd worden om te sporten, door bijvoorbeeld
sportlessen gratis te maken of veel goedkoper of toernooien aantrekkelijker
maken met een DJ.

conclusie
Sport moet in het algemeen goedkoper of het liefst zelfs gratis voor
kinderen en jongeren. Als reden wordt ook regelmatig de gezondheid
aangevoerd. De jongsten vinden dat er te weinig zwembaden zijn.

Het onderwerp wonen is het minst aan bod gekomen bij de ondervraagden. De
antwoorden hebben vooral betrekking op het verbeteren van
woonomstandigheden.

MEEST VOORKOMEND ANTWOORD

beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Soms worden mijn vrienden
en ik weggestuurd van een
voetbalveld omdat de grote
jongens daar willen voetballen.
jongen, 9 t/m 12 jaar, Feijenoord

Ik zou huizen bouwen voor grote
mensen, zodat ze erin kunnen wonen
met hun kinderen.
meisje, 4 t/m 8 jaar, Delfshaven

Opvallende antwoorden en concrete tips
Meer huizen bouwen voor senioren.
Één groot huis bouwen voor dag- en thuislozen.
Wijken maken met een mix van huur- en koopwoningen.

conclusie
Woningen zijn nu te klein of te oud. Ook het bouwen van nieuwe huizen wordt
genoemd. Deze woningen zijn dan vooral voor mensen die nu geen dak boven
hun hoofd hebben.

In de categorie vrije tijd vallen alle antwoorden die toepasbaar zijn op vrije tijd en
niet vallen onder één van de andere categorieën.

TOP 3 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN

beweeg de muis over de afbeeldingen voor meer informatie

Ik zou niks veranderen, want ik vind het goed zo en ik ben tevreden
met Aboutaleb als burgemeester.
jongen, 13 t/m 15 jaar, Feijenoord

Opvallende antwoorden en concrete tips
Er mist een attractiepark in Rotterdam,
dit kan heel veel toeristen naar de stad
trekken.
De jongste groep ziet graag dat er gratis
snoep en drinken wordt uitgedeeld in de
speeltuinen.

Meerdere willen het Zomercarnaval
graag behouden.
Het organiseren van evenementen
(festivals, concerten, dance battles) zorgt
voor meer contacten met andere
bewoners in de stad. De jongeren onder
de 16 missen nu muziekevenementen
gericht op hun leeftijd.

klik om het filmpje af te spelen

Een winkel openen met gratis spullen voor arme mensen. Dan kunnen
ze bijvoorbeeld een bank, tv, keybord of kleren “kopen”. Ik zou graag op
tv willen komen en dan zeg ik tegen de mensen dat ze naar de winkel
kunnen komen.
meisje, 4 t/m 8 jaar, Noord
Ik zou heel veel cupcakes maken en mijn lievelingseten elke dag laten
bezorgen. Ook zou ik de bioscoop veel goedkoper maken, want 10
euro voor een film is echt veel te duur.
meisje, 13 t/m 15 jaar, Feijenoord
Wizdom quotes gebruiken en deze op plekken hangen waar veel
mensen voorbij lopen. Het stimuleert namelijk de mind set van de mens
en heeft positieve invloed op ze.
jongen, 16 t/m 26 jaar, Delfshaven
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De meeste geven dan ook aan dat er meer geld gestoken
moet
inwoners van Rotterdam.
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