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Verhoging jongerenparticipatie bij het gemeentelijk klimaatbeleid 

 
 

 
 

Geachte leden van de raad, 
 
 
De gemeente Buren heeft zichzelf een daadkrachtige rol opgelegd in het realiseren van de 
gestelde klimaatdoelen. In 2020 is de gemeente Buren begonnen met het samenstellen 
van een actief beleid voor duurzaamheid en klimaat. Zoals de gemeente zelf beschrijft in 
het document ‘Klimaatvisie Buren’: “Buren wil voldoen aan de afspraken in het 
Klimaatakkoord en de Klimaatwet. En vooral zelf de regie houden en samen met onze 
inwoners en bedrijven in onze gemeente. […] De gemeente wil in elke kern inwoners met 
kennis en tijd bij elkaar brengen in adviesforums.” 
 
De Jongerenraad is van mening dat het van belang is dat deze adviesforums, in welke 
vorm dan ook, een evenredige afspiegeling van de inwoners van de gemeente laat zien. 
Een verdeling tussen man en vrouw, maar ook tussen jong en oud. Vooral bij 
klimaatvraagstukken, iets waar jongeren van de gemeente een lange tijd mee te maken 
zullen hebben, is het van belang dat zij vanaf het begin meegenomen worden in het 
beleidsproces.  
De Jongerenraad is daarom van mening dat de jongeren van de gemeente Buren een 
actieve rol zouden moeten krijgen in de beleidsbepaling van de Klimaatvisie Buren.  
 
De gemeente ziet de jongeren graag in een adviesforum deelnemen, maar de 
Jongerenraad is van mening dat dit niet tot het optimale resultaat zal leiden. Het is voor de 
meeste jongeren niet aantrekkelijk genoeg, gelet op andere vrijetijdsbesteding, om hieraan 
deel te nemen. De huidige vormgeving en invulling van vergelijkbare adviesforums sluiten 
niet aan bij jongeren. Een adviesforum is volgens de Jongerenraad niet het juiste en meest 
effectieve middel om de jongeren te betrekken bij de klimaatvraagstukken.  
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Zo wordt de stem van jongeren niet gehoord. Dat is een gemiste kans, want de stem van 
de jongeren is belangrijk, zeker met deze generatie overstijgende onderwerpen. De 
jongeren hebben een sleutelrol in de oplossingen van de klimaatvraagstukken. Enerzijds, 
omdat ze de creativiteit hebben om vanuit een ander perspectief het vraagstuk benaderen. 
Anderzijds, hebben jongeren in hun leven langer te maken met de maatregelen die nu 
genomen worden. De Jongerenraad vindt dit een zorgwekkende situatie omdat de stem 
van de jongeren tot nu toe onvoldoende wordt gehoord in de klimaatvraagstukken.  
De Jongerenraad is van mening dat er een andere benadering nodig is om de jongeren 
hierbij actief te betrekken.  

 
Om jongeren actief te betrekken moeten er de nodigde stappen genomen worden. 

Doormiddel van de participatie stappen ‘werven, participeren en binden’ worden jongeren 

actief betrokken bij plannen van de gemeente.  

1) Voordat jongeren mee kunnen doen moeten deze eerst geworven worden. Denk bij de 

werving na waarom jongeren zouden willen deelnemen, houdt het laagdrempelig om deel 

te nemen, wees origineel en opvallend in de promotie en zoek samenwerkingspartners.  

2) Tijdens de participatie is het belangrijk om de jongeren serieus te nemen en terugkoppeling 

te geven op wat er gebeurt met hun ideeën. 

3) Om de jongeren te boeien en te binden, zodat ze op langere termijn ook betrokken blijven, 

moet er een goede en veilige sfeer gecreëerd worden. Daarnaast moet de interesse van 

de jongeren getriggerd blijven worden en de communicatie open en transparant zijn.  

Als Jongerenraad zien wij verschillende alternatieve paden die geschikt kunnen zijn om 

jongeren te betrekken binnen klimaatvraagstukken.  

Het opstellen van een communicatiekanaal gericht op jongeren zal een grote bijdragen 

leveren aan de participatie. Een dergelijk communicatiemiddel kan daarnaast ingezet 

worden voor het verspreiden van onderzoeken zoals enquêtes en een poll. Vooral een 

korte poll is voor jongeren een gemakkelijke en aantrekkelijkere manier om hun mening te 

delen.  

Het is goed om bij jongeren na te gaan welke vorm van participatie aansluit. De activiteiten 

die al georganiseerd worden voor jongeren in de gemeente lenen zich er uitstekend voor 

om ook ingezet te worden als participatiemiddel.   

Als Jongerenraad vragen wij, u van de gemeenteraad, om in samenspraak met een 

initiatiefvoorstel te komen. Het voorstel moet het doel hebben om jongeren in de gemeente 

Buren een duidelijkere stem te geven in generatie overstijgende onderwerpen, waaronder 

de klimaatvraagstukken.  

 

 

Namens de Jongerenraad Buren, 

 

Elisa Brons, Ömer Said Yurt, Jens Janssen, Rutger Zeissink en Bertran de Kock 

 
 

 


