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Elburg, 9 februari 2021 
 

Het jaar van natuurlijk spelen 
 

 

 

JeugdRaad 2019/2020 

De gemeenteraad geeft leerlingen van basisscholen de kans om samen dingen te doen voor 

Elburg. Op maandag 7 oktober 2019 zijn de leden en de plaatsvervangers van de eerste 

Elburger JeugdRaad plechtig geïnstalleerd. Daarna heeft de JeugdRaad een thema gekozen: 

Natuurlijk Spelen. De JeugdRaad heeft informatie verzameld. Een jaar later is Elburg een plek 

voor natuurlijk spelen rijker.

 

Kennismaken en installatie 

Op 16 september hebben de kandidaten 

voor de JeugdRaad met elkaar kennis 

kunnen maken. Ouders, broers, zussen en 

andere familie konden op 7 oktober 2019 

aanwezig zijn bij de installatie in de 

raadszaal. Op die dag zijn elf leden en zeven 

plaatsvervangers plechtig geïnstalleerd.  

Daar waren naast de burgemeester en de 

jeugdburgemeester ook de leden van de 

gemeenteraad bij aanwezig.  
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Spelregels en overeenkomst 

De JeugdRaad heeft een aantal spelregels voor de bijeenkomsten gemaakt. De deelnemers 

aan de JeugdRaad hebben allemaal samen met een ouder een vrijwilligersovereenkomst 

ondertekend.  

 

Thema 

De JeugdRaad heeft vervolgens gekeken welk thema aangepakt zou worden. Uit alle ideeën 

is gekozen voor ‘natuurlijk spelen’. Om daar iets mee te doen is de JeugdRaad op zoek 

gegaan naar informatie. Die heeft de JeugdRaad onder meer gekregen met een werkbezoek 

aan de Natuurspeeltuin in Kampen en voorlichting van deskundigen. 

 

 

 

Informatie 

Hanjo IJkhout is beheerder van de 

Natuurspeeltuin in Kampen. Hanjo heeft 

de Elburger JeugdRaad rondgeleid langs 

alle elementen in de Natuurspeelplaats. 

Zo leerden de leden van de JeugdRaad 

dat strenge veiligheidsvoorschriften niet 

bestaan voor natuurlijke 

speelelementen. In Kampen heeft het 

leger een handje geholpen met het 

bewerken van het speelterrein.  
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Kanjers 

Het bedenken van een idee is het halve werk. Om van een idee werkelijkheid te maken is 

meer nodig: de kracht van argumenten. En zeker in een democratische omgeving. Voor het 

verwezenlijken van het idee moest de JeugdRaad de gemeenteraad zien te overtuigen van 

het nut van de natuurspeeltuin.  

Bij de democratie hoort debat. Het spreekwoordelijk kruisen van de degens in een strijd met 

woorden. Als voorbereiding op het gesprek met de gemeenteraad heeft de JeugdRaad op 23 

januari 2020 getraind. Dat was een kanjertraining.  

 

Van bedenken naar voorstel 

De leden van de JeugdRaad hebben gesprekken gevoerd met deskundige ambtenaren en 

wethouders. Ze hebben allerlei ideeën besproken voor de inrichting van de natuurspeeltuin. 

Uiteraard moest de JeugdRaad ook stilstaan bij de kosten van een natuurspeeltuin. En voor 

een natuurspeeltuin is een plek in Elburg nodig. Daarom zijn er gesprekken gevoerd met 

organisaties in Elburg. Al die informatie is verwerkt in het eerste JeugdRaadsvoorstel.  

 

 

 

Natuurlijk spelen in Elburg 

Het JeugdRaadsvoorstel voor natuurlijk 

spelen in Elburg stond op de agenda van 

de gemeenteraad op 6 juli 2020.  

Boaz Fokkema en Joël van Voornveld 

hebben het idee van natuurlijk spelen aan 

de leden van de gemeenteraad uitgelegd. 

Vervolgens heeft de gemeenteraad 

gestemd over het voorstel. Alle raadsleden 

hebben met het voorstel ingestemd. 



 Nieuwsbrief JeugdRaad 
 

4 
 

Realisatie 

In maart 2020 is de wereld getroffen door het corona-virus. Dat heeft gevolgen gehad voor 

de werkwijze van de JeugdRaad. Desondanks is er al wel hard gewerkt aan de 

natuurspeeltuin. Op een deel van het terrein van de scouting Gustaaf Adolf groep ontstaat 

nu stukje bij beetje de natuurspeeltuin. De feestelijke opening volgt in 2021. Daarvoor zullen 

de leden van de eerste JeugdRaad in Elburg uiteraard een uitnodiging ontvangen.  

 

 

 

 


