Geachte (in)formateur,
Op uw schouders rust een grote verantwoordelijkheid: zorgen voor een sterk College van
Gedeputeerde Staten en een coalitieakkoord dat bijdraagt aan een goede toekomst van de inwoners
van uw provincie. Uw vizier is ongetwijfeld primair gericht op de komende vier jaren, maar wij willen
u graag wijzen op de lange(re) termijn. Dat doen wij in het belang van de kinderen en jongeren die in
uw provincie de toekomst vormen. De jeugd is en heeft de toekomst. Helaas maken we ons zorgen
over de staat van de Nederlandse jeugd. Uw aanstaande coalitieakkoord kan echter een positieve
bijdrage leveren aan hun ontwikkeling en daarmee aan de toekomst van uw provincie.
In Nederland groeien 292.000 kinderen op in armoede. 14,5 procent van alle kinderen tussen 4 en 12
jaar kampt met overgewicht. Tussen de 109.000 en 129.000 kinderen hebben een handicap
(verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking). Ruim 405.000 kinderen ontvangen jeugdzorg,
in de vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zo'n 4 tot 8 procent van de
kinderen tot 12 jaar heeft volgens hun ouders last van angst- en stemmingsproblemen, zoals
depressie. Duizenden kinderen komen jaarlijks naar Nederland als (alleenstaande) vluchteling, op
zoek naar veiligheid en een thuis. Kinderen in Nederland spelen dramatisch minder buiten, van de
1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer dagelijks
buitenspelen. Het kan met Jantje Modaal misschien wel goed gaan, maar met duizenden andere
kinderen in Nederland gaat het helaas aantoonbaar en structureel niet goed.
Wat kan uw provincie doen om bij te dragen aan een gezonde en positieve ontwikkeling van
kinderen? Drie zaken:
1. Geef kinderen letterlijk ruimte om te spelen: kinderen hebben dichtbij huis in hun dorp,
buurt, wijk en op hun school baat bij een veilige, grote en uitdagende plek om te spelen. Een
plek die ze kennen en waar ze ook na schooltijd, in weekenden en vakanties terecht moeten
kunnen om te spelen. Gezonde buurten en gezonde schoolpleinen dragen bij aan ruimte om
te spelen, bewegen en leren, maar ook aan (preventieve) gezondheid, leefbaarheid van de
buurt en klimaatadaptatie. Uw provincie kan de landelijk opgedane kennis, waaronder uit
door het ministerie van VWS gefinancierde projecten, actief delen met gemeenten en
aanvullend nieuwe stimulerende maatregelen aanbieden aan schoolbesturen en gemeenten.
2. Voorzie kinderen van een groene en gezonde leef- en speelomgeving: het versterken van
een groene natuur en biodiversiteit is een kerntaak van elke provincie. Daarbij valt ook te
denken aan verduurzaming van schoolpleinen door bijvoorbeeld te stimuleren dat
regenwater de grond in kan in plaats van dat het wegsijpelt in het riool. Daarnaast kan uw
provincie een gezonde levensstijl van kinderen en volwassenen stimuleren, daarbij denkend
aan een combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging in de buitenlucht. Een
integrale aanpak op de omgevingsvisie met een gebalanceerde mix van ruimtelijke en sociale
perspectieven vormt dan het beleidsmatige sluitstuk.

3. Verbind maatschappelijke partijen en stimuleer samenwerking: het optimaliseren van de
fysieke en sociale leef- en speelomgeving van kinderen kan niet zonder samenwerking tussen
maatschappelijke organisaties. Maar ook niet zonder de eigen ideeën van kinderen optimaal
te benutten. Kinderparticipatie als een specifieke vorm van burgerparticipatie is een in het
openbaar bestuur helaas onbenut middel om beleid en voorzieningen meer
toekomstbestendig en maatschappelijk gedragen te maken. Uw provincie kan in haar
beleidsontwikkelproces kinderparticipatie verankeren daar waar het om de leef- en
speelomgeving van kinderen gaat.
Wij wensen u veel succes, inspiratie en wijsheid toe met de afronding van uw werkzaamheden als
(in)formateur en zijn in het belang van de kinderen in uw provincie graag bereid het bovenstaande
persoonlijk aan u toe te lichten.
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