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  Invloed bij de hangplek 

In deze opdracht krijg jij de rol van een buurtbewoner. Verdiep je in 
je rol en bedenk een actieplan!

Er is een plan bij de gemeente ingediend voor een hangplek. Jij en 
andere inwoners van jouw buurt zijn het daar niet mee eens. Jullie 
vinden dat het mooie grasveld moet blijven. 

Het is donderdagavond, jullie maandelijkse buurtavond. 
Vanavond staat dit onderwerp op de planning. Iedereen speelt 
een buurtbewoner, samen gaan jullie een plan bedenken om de 
gemeente te overtuigen!

Op deze pagina zie je allemaal buurtbewoners. Op verschillende 
manieren willen ze invloed uitoefenen op de politiek. 

Opdracht 1

1) Kies de rol die het beste bij je past. 
2) Je moet je goed voorbereiden om te zorgen dat jouw actie gaat  
 werken. Schrijf in 50 woorden op welke voorbereidingen je moet  
 doen. 
3) Hoe heb jij met jouw manier invloed op de politiek?
4) Welke 2 andere manieren passen bij jouw manier?
5) Bedenk hoe jullie kunnen samenwerken. 

Nu gaan jullie samen aan de slag. Check hieronder met welke 
buurtbewoners (nummers) jij gaat samenwerken en welke opdracht 
je gaat maken.

1. Mathilda
Organiseert een 

actie

7. Lukas
Wil een referendum 

aanvragen

3. Kim
Wil een politieke 
partij oprichten

9. Joep
Wil een klacht 
indienen bij de 

gemeente

5. Roos
Wil een petitie 

opstarten

2. Youri
Wil de media 

bereiken

8. Sandra
Wil een klacht 
indienen bij de 

ombudsman

4. Jean
Wil een bestaande 

politieke partij 
opzoeken

10. Chiara
Wil naar de  

rechter stappen

6. Ahmed
Wil een 

burgerinitiatief 
starten

11. Koen
Wil gebruik maken 

van de officiele 
inspraakmogelijkheid 

1, 2, 5 en 6
Opdracht A

3, 4, 7 en 11
Opdracht B

8, 9 en 10
Opdracht C
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  Opdracht A: Actie hangplek! 

Jullie willen samen een actie organiseren tegen de hangplek. 
In jullie rollen staan vier manieren van invloed uitoefenen. Een 
actie beginnen, via de media aandacht vragen, een petitie of een 
burgerinitiatief starten. Hoe meer aandacht er is, hoe groter de kans 
dat jullie invloed hebben. Jullie doel is: zoveel mogelijk mensen 
overtuigen dat de hangplek een slecht idee is.

Samen gaan jullie de 4 manieren uitwerken.

Poster maken  
voor de actie

Bespreek eerst samen de vragen.

1) Wat is het voordeel van het  
 ophangen van een poster bij  
 deze actie?
2) Waarom wil je meer mensen  
 bereiken?
3) Hoe zou je dit kunnen koppelen  
 aan de media?
4) Waarom zou dit belangrijk zijn?  
 Waarom is het belangrijk om  
 meer mensen te bereiken?
5) Wat moet er op de poster staan?

Teken nu je poster om de actie voor 
de hangplek bekend te maken! 

Contact zoeken  
met de media

Bespreek eerst samen de vragen.

1) Welke media wil je bereiken?  
 Social, radio, tv, krant? Licht je  
 antwoord toe.
2) Zoek op internet welke media in  
 jouw gemeente actief zijn.
3) Welke media ga je benaderen?  
 Waarom die?
4) Nodig je ook landelijke media  
 uit? Waarom wel of waarom niet?
5) Wat moet er op de poster staan?

Maak van je informatie een 
mindmap zodat je klasgenoten 

weten hoe jullie contact zoeken 
met de media.

Petitie starten

Bespreek eerst samen de vragen.

1) Wat ga je in de petitie zetten?
2) Hoeveel handtekeningen wil je  
 verzamelen?
3) Hoe ga je de handtekeningen  
 verzamelen?
4) Hoe gaan jullie gebruik  
 maken van de media om meer  
 handtekeningen te verzamelen?
5) Aan wie ga je de petitie  
 aanbieden?

Schrijf nu een petitie. Zoek eerst 
op internet een voorbeeld van een 

petitie. 

Een burgerinitiatief 
starten

Bespreek eerst samen de vragen.

1) Waarom zouden jullie het  
 grasveld in de buurt  willen  
 houden? Wat willen jullie er mee  
 doen?
2) Beantwoord nu de eerste vraag  
 voor jongeren: waarom is het  
 grasveld voor jongeren  
 belangrijk?  Of hoe kan het voor  
 hen belangrijk worden?
 
Voor het initiatief is het ook  
belangrijk dat mensen zelf iets 
doen.
3) Hoe kunnen de mensen in de  
 buurt helpen bij de plannen voor  
 het grasveld? 
4) En hoe kunnen de jongeren in de  
 buurt helpen?

Schrijf nu een burgerinitiatief. Zoek 
eerst op internet een voorbeeld van 

zo’n initiatief. 

  Eindproducten: poster, petitie, mindmap,   
  en burgerinitiatief 
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  Opdracht B: De gemeenteraad

Jullie willen samen de gemeenteraad beïnvloeden. In jullie rollen 
staan 4 manieren van invloed uitoefenen. Contact zoeken met een 
bestaande politieke partij, er zelf een oprichten, een referendum 
aanvragen of gebruik maken van een officiële inspraakmogelijkheid. 
Hoe meer contact, hoe beter. 

Jullie gaan samen de 4 manieren uitwerken.

Contact zoeken 
met een partij

Je gaat een bestaande politieke 
partij opzoeken om invloed uit te 

kunnen oefenen.

1) Ga naar de website van de  
 gemeente waarin je woont en  
 bekijk hoe het bestuur eruitziet..
2) Welke politieke partijen zitten er  
 allemaal in de gemeenteraad?
3) Welke 3 politieke partijen lijken  
 jou het meest geschikt om te  
 benaderen?
4) Kies 1 van de 3 partijen en leg uit  
 waarom je kans op succes bij die  
 partij het grootste is.
5) Noem 2 standpunten van de  
 partij die aansluit bij jouw plan  
 om de hangplek tegen te houden.

Verwerk bovenstaande punten 
in een mindmap zodat het voor 

je klasgenoten direct duidelijk is 
welke bestaande politieke partij 

jullie gaan benaderen.

Een nieuwe partij 
oprichten 

Je besluit zelf een politieke partij 
op te richten.

1) Bedenk een naam  voor jullie  
 partij.
2) Welke slogan past bij jullie partij?
3) Bedenk tenminste 5 standpunten  
 die belangrijk zijn voor jullie  
 partij in de gemeente.
4) Maak een logo voor jullie partij.

Verwerk bovenstaande punten in 
een poster zodat het voor de klas 
gelijk duidelijk is welke partij jullie 

hebben opgericht en waar jullie 
partij voor staat.

Inspreken bij een 
officiele mogelijkheid

De politiek nodigt jullie uit om jullie 
verhaal te vertellen. Jullie gaan 
daarvoor een speech schrijven. 

Beantwoord eerst de vragen. 

1) Wat zijn argumenten om géén  
 hangplek in de buurt te willen?  
 Bedenk er 3. 
2) Wat zijn argumenten vóór 
 de hangplek? Als je in debat  
 wil met anderen, is het slim om  
 te bedenken welke argumenten  
 zij hebben. Bedenk er ook 3. 

Schrijf samen een speech van 3 
minuten. Daarin vertel je wie jullie 
zijn en verwerk je bovenstaande 
punten. Zorg voor een inleiding, 

een kern en een afsluiting.

Een referendum  
opstarten

Bespreek eerst samen de vragen.

1) Hoe vraag je eeen referendum  
 aan?
2) Wat heb je nodig? 
3) Welke vervolgstappen moet je  
 zetten? 

Maak van je informatie een tijdlijn 
zodat je klasgenoten weten hoe 

het aanvragen van een referendum 
werkt.

  Eindproducten: mindmap, speech, poster en 
tijdlijn
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  Opdracht C: Klagen

Jullie willen samen klagen bij de overheid. In jullie rollen staan 
3 manieren van invloed uitoefenen. Een klacht indienen bij de 
gemeente of bij de ombudsman of naar de rechter gaan. 

Jullie gaan samen de 3 manieren uitwerken.

 

Een klacht  
bij de gemeente

Beantwoord eerst de vragen.

1) Waarom zijn jullie ontevreden als  
 buurtbewoners?
2) Wat moet er anders (of juist  
 niet)?
3) Wat moet zo blijven?
4) Wat heeft de gemeente niet  
 goed gedaan?
5) Wat moet de gemeente in de  
 toekomst beter doen?

Verwerk de antwoorden in een brief 
aan de gemeente. Zorg dat er een 
inleiding, een middenstuk en een 

slot in zit. Zorg ook voor een aanhef 
en afsluiting.

Naar de rechter

Bespreek eerst samen de vragen.

1) Bekijk op internet hoe je een  
 rechtszaak kunt starten. Je  
 eerste stap is bezwaar indienen.  
 Waar dien je als eerst bezwaar in? 
2) Van wie ontvang je dan een  
 reactie?

Vervolgens kun in beroep gaan  
tegen de uitspraak. 
3) Wat moet er in je beroepsschrift  
 staan? 
4) Wanneer kun je een uitspraak  
 verwachten van de rechter? 
5) Wat als je het niet eens bent met  
 die uitspraak?

Verwerk bovenstaande punten 
in een tijdlijn zodat het voor 

klasgenoten direct duidelijk is hoe 
zij naar de rechter kunnen stappen.

Een klacht  
bij de ombudsman

Beantwoord de vragen over de 
ombudsman.

1) Wie is de nationale ombudsman?
2) Wat doet hij? 
3) Wanneer kun je er allemaal  
 terecht?
4) Bekijk de ombudsagenda.  
 Met welke thema’s houdt de  
 ombudsman zich bezig?
5) Kies het thema dat het beste  
 past bij jullie plan om de  
 hangplek te verbieden. Wat doet  
 de nationale ombudsman  
 allemaal binnen dit thema?

Verwerk bovenstaande vragen 
in een presentatie, zodat je 

klasgenoten meer leren over de 
nationale ombudsman.

  Eindproducten: brief, presentatie  
en tijdlijn
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