
Laat jij graag horen wat je belangrijk vindt? Weet jij wat er 
speelt in jouw buurt en op school? Wil jij vertellen wat kinderen 

te zeggen hebben? 

Wie weet ben jij dan de nieuwe kinderburgemeester 
van gemeente Molenlanden. 

Alle kinderen die in Molenlanden wonen 
en in groep 7 zitten kunnen solliciteren. 
Deze speciale baan heb je voor 1 jaar. 

Lijkt je dit wat? Reageer dan op deze oproep! 
Kijk op de achterkant hoe je je kunt aanmelden.

Wat vind jij belangrijk? Deel het met ons!
Niet alle kinderen kunnen of willen kinderburgemeester worden. 
Maar er is ook een andere manier om mee te denken. 
Bespreek hiervoor met je klasgenoten wat jullie onder 
de aandacht van de gemeente willen brengen en 
mail naar kids@jouwgemeente.nl

Zo weten de burgemeester en 
kinderburgemeester wat jullie belangrijk vinden! 

Kinderburgemeester gezocht! 



Hoe meld je je aan?
Stap 1: Vraag aan je ouders/verzorgers of je mag reageren.
Stap 2: Maak een filmpje, brief, e-mail of poster.
 Stel jezelf voor en laat weten waarom jij een goede 
 kinderburgemeester bent.
 Geef aan waar jij aandacht voor wil vragen.  
 Wat jij kan betekenen voor inwoners in Molenlanden. 
Stap 3: Vul een toestemmingsformulier in op  
 www.molenlanden.nl/kids
Stap 4: Mail je reactie en toestemmingsformulier aan 
 kids@jouwgemeente.nl of stuur op naar: 
 Gemeente Molenlanden, Antwoordnummer 381, 
 2950 VN Bleskensgraaf.
Stap 5: Wachten op de uitslag van de jury die alle aanmeldingen gaat 
 beoordelen.

Aanmelden kan tot 24 september 2021. De gekozen kinderburgemeester 
wordt op 26 oktober officieel benoemd door de gemeenteraad.

Meer informatie? 
Bel of app naar Arianne van Dijk: 06 10 11 57 98.

Hoe word je de eerste kinderburgemeester 
van Molenlanden?

• Woon je in een dorp of stad in Molenlanden? 
• Zit je in schooljaar 2021/2022 in groep 7?
• Kom je graag op voor de belangen van kinderen? 
• Vind je het leuk om in de belangstelling te staan? 
• Heb je tijd (± 1 à 2 uur per week) voor allerlei 

activiteiten die bij de functie horen? 

Uit alle reacties kiest een jury drie kinderen. 
Met deze kinderen voert de jury een gesprek. Daarna 
wordt de kinderburgemeester gekozen.  


