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Op vrijdag 18 juni 2021 vond de eerste Raadssafari plaats in 
Gerrits Tuin. In verschillende werkvormen konden jongeren en 
raadsleden met elkaar in gesprek gaan. Er hebben ongeveer 
40 jongeren deelgenomen aan deze Raadssafari. In dit verslag 
worden de resultaten van deze middag gepresenteerd en 
worden enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgacties. 
De resultaten worden per werkvorm behandeld: stellingen, 
ideeën en vraag en aanbod. Daarna worden ook de reacties op 
de dag besproken.

De dag werd geopend en afgesloten door rap en spokenword van Fakkelteit, 

Fakkelteenz en The Poetry Circle. De teksten van de raps zijn te vinden in 

bijlage 1. 

Sta open de stem van jongeren te horen in verschillende vormen. Dit kan 

bijvoorbeeld ook door te kijken of luisteren naar door jongeren gemaakte 

kunst. Niet alle jongeren vinden het immers gemakkelijk hun stem in 

gespreksvorm te laten horen.

Resultaten stellingen 
Een van de werkvormen tijdens de Raadssafari was het beantwoorden van een 

aantal stellingen. Jongeren kregen oranje, en raadsleden blauwe stickers. Zo 

kan er apart een beeld geschetst worden van de mening van raadsleden en 

van jongeren. Niet alle raadsleden (3) en jongeren (24) hebben meegedaan 

aan deze werkvorm. Daarnaast verschilt het per stelling hoeveel jongeren 

hebben deelgenomen.

DE RAADSSAFARI // 18 JUNI 2021 // EEN VERSLAG 2



DE RAADSSAFARI // 18 JUNI 2021 // EEN VERSLAG 3

A
an

be
ve

lin
g

Huidige stand van zaken
17 van de 24 jongeren hebben het idee dat er meer voor ze dan met ze 

geregeld wordt en slechts 9 van de 22 jongeren hebben het idee dat zij net 

zo onderdeel van de stad zijn als iemand die in de politiek zit. Ook valt op dat 

meer dan de helft van de jongeren nog niet een goed beeld heeft van hoe de 

gemeenteraad in elkaar zit. Dit zijn jongeren die al wel op de Raadssafari zijn 

afgekomen, vermoedelijk ligt dit deel stadsbreed nog veel hoger. 21 van de 

22 jongeren vinden dat er iets moet veranderen in de stad, maar slechts 1 van 

de 23 jongeren vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor jongeren om 

hun stem te laten horen. Alle jongeren (23) ervaren dat er een kloof is tussen 

de gemeenteraad en de stad. 

Aanbeveling voor jongerenwerkers en raadsleden is om jongeren bewust 

te maken van wat de gemeenteraad doet. Voorwaarde hiervoor is dat 

jongerenwerkers daar zelf ook een goed beeld van hebben. Jongeren, lokale 

politici of beleidsmakers en jongerenwerkers kunnen samen om tafel gaan 

om na te denken hoe de stem van jongeren beter gehoord en opgehaald 

kan worden. Belangrijk dat dit ook echt met jongeren zelf gebeurd, zodat er 

MET in plaats van VOOR hen geregeld wordt. Contact tussen jongeren en 

raadsleden en kennis van jongeren over de gemeenteraad kan het gevoel van 

een kloof verkleinen. Een vervolg op de Raadssafari zou hier aan bij kunnen 

dragen (zie volgende onderdeel).
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Vervolg contact
Opvallend is dat 20 van de 22 aanwezige jongeren graag vaker in contact 

wil komen met raadsleden. 17 van de 23 jongeren wil dat onder andere 

graag doen in de vorm van een appgroep met jongeren en raadsleden. Alle 

jongeren die de stelling beantwoord hebben (24) vinden dat er nog een keer 

een Raadssafari moet komen. 10 zouden dat in dezelfde vorm willen, 2 in een 

andere vorm en 1 maakt het niet uit. 

Aanbeveling is om de Raadssafari jaarlijks terug te laten komen in een 

soortgelijke vorm. Naast deze jaarlijkse Raadssafari is het raadzaam ook 1 of 

2 keer per jaar de safari in een andere vorm plaats te laten vinden. Gelieve 

denken jongeren, raadsleden en jongerenwerkers samen na over deze vorm. 

Daarnaast wordt de bestaande appgroep uitgebreid waar raadsleden en 

jongeren contact met elkaar kunnen hebben wanneer zij dit willen. 

De volledige uitkomsten van alle 12 stellingen is te vinden 

in bijlage 2.

Resultaten brainstorm
Naast antwoorden op stellingen zijn er ook ideeën verzameld middels het 

beantwoorden van twee vragen op grote vellen papier:

1. Hoe kan de stem van de jongeren gehoord worden? 

2. Wat is jouw idee voor Zwolle?

Jongeren en raadsleden konden ook hier gekleurde stickers plakken wanneer 

ze een idee goed vonden of dit ook belangrijk vonden. De opvallendste en 

populairste ideeën worden hieronder besproken. 

De volledige lijst met opgehaalde ideeën is te vinden in bijlage 3.
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Ideeën en wensen voor Zwolle
Bij de aanwezige jongeren was vooral de wens om een nieuw skatepark 

te realiseren in park de Wezenlanden erg groot. Ook werd er door 

jongeren gepleit voor een fysieke plek in het centrum waar jongeren 

terecht kunnen. Daarnaast werd gepleit voor eerlijker en beter aanbod van 

studentenwoningen en meer ruimte voor kunst in de stad (bijvoorbeeld 

openbare ruimten, zoals het station, scholen en verpleeghuizen).

Laat raadsleden aan jongeren terug koppelen of en wat er met de ideeën 

gedaan wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het te melden in de opgerichte 

appgroep, of door dit te delen op instagram. Ook kan hier de volgende 

Raadssafari aandacht voor zijn.

Stem van jongeren laten horen

Hier op twee routes mee aan de slag gaan. De bestaande wegen om inspraak 

te hebben bekender maken bij jongeren, maar ook bij mensen die met 

jongeren werken, zodat zij jongeren ook weer op deze mogelijkheden kunnen 

wijzen. Het tweede spoor is nieuwe vormen van inspraak realiseren die passen 

bij de leefwereld van jongeren. Hen zelf deze manieren laten bedenken en 

laten participeren in het realiseren hiervan. 

Resultaten vraag en aanbod
Ten slotte konden jongeren en raadsleden op een vraag en aanbod bord 

hun vragen en aanbod plaatsen met contactgegevens erbij. Op deze manier 

kunnen de lijntjes hopelijk korter worden. Zo hebben jongeren onder andere 

aangeboden mee te willen denken over een nieuw skatepark, hebben 

jongeren zich aangeboden om muziek te verzorgen op evenementen en 

hebben jongeren lijntjes met andere jongeren en verschillende jongeren/

studentenraden voor de raadsleden. Daarnaast is er ook een appgroep 

gevormd met jongeren en raadsleden die dit wilden.

Kijk in bijlage 4 naar de vragen en het aanbod. Heb jij antwoord op een 

vraag of kun je iets met het geboden aanbod, neem dan contact op met die 

persoon en maak de lijntjes korter.
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Tekst Ruben Sluiter aka Donutcare (Fakkelteit):
Ik moet het doen voor de mensen 

Die wensen dat alles 

weer kan en weer mag

Had ik de macht

Deed ik hetzelfde voor jongeren

Zonder de kennis of kracht

als je me snapt

Dan kan ik je beter vertellen

Hoe zet je de volgende stap

Laat je horen 

Want dit is de dag

Open je oren

En geef me een lach

Zeg me wat je wil veranderen

Behandelen dat wat geldt

Doe het voor de anderen 

Zo vangen we een plan dat ook vast helpt

En als ik op een dag de baas was

En dan als laats lach

Dan maak ik geld 

Dit is de kans voor daadkracht 

Gebrek aan aandacht

wat vaak niet telt

Tekst Donnie aka ‘blauwe’ (Fakkelteenz):
We zijn hier nu in Zwolle, wat had je dan gedacht, 

en als je met mij ruzie zoekt, gooi ik je in de gracht.

Dat doe ik in het centrum, van onze mooie stad, 

daar staat ook onze Peperbus, de grootste Zwolse 

schat.

Dan mis ik nog de Sassenpoort, die hoort er zeker 

bij, als ik daar s’ochtends langs fiets, voel ik me ook 

zo blij.

We hebben ook een sterrenchef, en dat is Jonnie 

Boer, ik heb er nooit gegeten maar toch vind ik 

het wel stoer, maar ik kan het niet betalen, ik heb 

daarvoor geen geld, dus daarom een patatje bij het 

friethuis maar besteld.

Ik leef hier nu zo’n 12 jaar, dat is nog niet zo lang, 

ik voel me hier fantastisch ben voor niks en 

niemand bang.

Ik rap nu bij de fakkelteenz dat vind ik supervet, 

met Rene en Iwan en de kids in level Z, dan staan 

we op het podium met onze eigen tekst, je kijkt 

nu naar een optreden van generation next Zwolle, 

Zwolle, wees trots op Zwolle 2x Maar als het over 

Zwolle gaat hoort er nog zoveel bij. Het stadion, 

centraal station, de kinderboerderij. Stadshagen en 

de Kamperpoort en zeker Holtenbroek, de grote 

markt, de diezerpoort en posthoornbredehoek.

Zwolle dat is echt mijn stad, daar maak je alles 

mee. Daar fiets je door de diezerpoort en langs de 

veerallee. Ik kan nog ff doorgaan maar ik heb het 

wel gehad, want alles wat ik zeggen wil is : Zwolle is 

mijn stad!

Zwolle, Zwolle, wees trots op Zwolle 2x

Bijlage 1: Teksten rappers
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In de tabel hieronder staan alle opbrengsten van de stellingen weergegeven:

Stelling Jongeren Raadsleden
eens oneens neutraal eens oneens neutraal

Ik weet niet wat er speelt 
onder jongeren 6/22 14/22 2/22 1/3 1/3 1/3

Er wordt meer voor mij 
geregeld dan met mij 
geregeld 

17/24 4/24 3/24 0/3 0/3 3/3

Ik wil wel vaker in contact 
komen met iemand van 
de gemeenteraad 20/22 1/22 1/22 2/3 1/3 0/3

Ik ben net zo onderdeel 
van deze stad als iemand 
die in de politiek zit 

9/22 11/22 2/22 3/3 0/3 0/3

Ik wil in een appgroep 
met jongeren en 
raadsleden 17/23 4/23 2/23 3/3 0/3 0/3

Er moet nog een keer 
een Raadssafari komen 24/24 0/24 0/24 3/3 0/3 0/3

Ik snap hoe de 
gemeenteraad in elkaar 
zit

8/22 12/22 2/22 0/2 0/2 2/2

Zwolle biedt voldoende 
mogelijkheden aan 
jongeren om hun stem te 
laten horen 

1/23 19/23 3/23 0/2 2/2 0/2

Ik wil iets veranderen in 
mijn stad 21/22 0/22 1/22 1/1 0/1 0/1

Iedereen zou een tijd 
in de politiek moeten 
kunnen zitten, als een 
soort burgerplicht

10/27 12/27 5/27 0/1 1/1 0/1

Er is een kloof tussen de 
gemeenteraad en de stad 23/23 0/23 0/23 2/2 0/2 0/2

De Raadssafari moet de 
volgende keer in een 
andere vorm

2/17 10/17 5/17 0/3 1/3 2/3

Bijlage 2: Stellingen
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Ideeën/wensen voor Zwolle:

• Nieuwe skatepark Wezenlanden (24)

 - Uitbreiding Skatepark (5)

• Jongeren gemeenteraad (5)

• Betere regels voor verhuurder studentenhuizen (7)

• Jongerenparticipatiebeleid (3)

• Jongerenruimte in het centrum (5)

• Meer studentenverenigingen (3)

•  Minder leegstand in het centrum (winkelstraten) 

(2)

•  Kunst en muziek in openbare ruimte (NS,  

scholen, verpleeghuizen) (3)

•  Eerlijke vergoeding van ZZP’ers in 

muziekonderwijs (3)

• Meer ondersteuning van verenigingen

•  Groter woningaanbod voor lagere inkomens/

studenten (7)

• Universiteit (2)

• Jongerenpartij in de gemeenteraad

• Digitaal jongerenplatform (5)

•  Meer groene buiten plekken, bv parken met water 

of groen (1)

Stem van jongeren laten horen:

• Maak gebruik van inspreken bij de raad

•  Contact opnemen met raadsleden: zie website 

voor emailadressen. Alle partijen staan hiervoor 

open

• Digitaal platform (2)

 -  Instagram gebruiken als gemeente 

(interactief, nu kan je niet reageren in DM)

 - Apart instagramaccount voor jongeren

• Creatief café

 - Met mensen die de ideeën oppikken

 - Leegstand (spoorzone)

 - Deze plek (Gerrits Tuin)

 - Uit positiviteit

 - In centrum

 - Voor en door jongeren

 - Idee: Urban village in Lelystad

 - Aansluiten

• Stem laten horen door Muziek (en tekst)

 -  Kan bijv. in het creatieve cafe zoals hierboven 

genoemd

•  Vorm bedenken om jongeren structureel te 

betrekken (ipv incidenteel)

• Denktanks

 - Over groen 

 - Over cultuur

 - Over …

•  Wethouder jeugd zichtbaar en aanspreekbaar 

maken (3)

• De stem verenigen (SOOZ en Jongerenraad) (4)

• Word lid van een politieke partij (4)

• Kunst (2)

 -  Met voor en door jongeren met/zonder 

mentale kwetsbaarheid

Bijlage 3: Brainstorm twee vragen 


