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Toelichtende nota
Op de gezamenlijke commissie Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken van 8
november ll. bespraken we onder andere het project om jongeren tussen 16 en 18
jaar kennis te laten maken met politiek. Ook het motiveren van scholen om met
leerlingen een bezoek te brengen aan het stadhuis kwam ter sprake.
Voor heel wat elementen in het project, kijken we buiten de stadsgrenzen. En dat
kunnen we ook doen voor het warm maken van scholen voor een bezoek aan het
stadhuis.
Het Vlaams Parlement werkte met eenzelfde doel het G4-spel uit. Een informatief spel
om jongeren uit te leggen hoe een gemeenteraad werkt. Ze vormen partijen, winnen
stemmen en werken partijprogramma’s uit. Voor dit alles worden thema’s gebruikt
die binnen hun leefwereld passen. Zo gaat het bv. over verkeersveilige
schoolomgevingen, campagnes over veilig vrijen enz.
Op deze manier zien de jongeren wat politiek op lokaal niveau inhoudt. En dat op een
aantrekkelijke manier.
Ondertussen kreeg ik de kans om de proef op de som te nemen met de
tweedejaarsstudenten van BimSem. In het kader van hun Dag van de Democratie
waren zij voor een uurtje de politici. En de boodschap kwam over. Hoe het werkt om
in een gemeenteraad te stemmen, per fractie of met hoofdelijke stemming. Wat het
effect is van het verschil in grootte van partijen. En hoe wat we tijdens een
gemeenteraad bespreken, heel erg met hen te maken heeft. De jongeren waren
helemaal mee.
Mogelijks is het voor scholen echter niet interessant om het spel aan te kopen. Ze
zouden het per klas slechts één maal per jaar gebruiken. Maar de stad zou hierin
kunnen faciliteren.

Mocht de stad immers enkele stuks in huis hebben, zouden scholen uitgenodigd
kunnen worden om het spel in de raadszaal te spelen. Scholen zouden het spel bv.
ook kunnen uitlenen om het in de klas te spelen.
Tot slot, mijn vraag:
Kan onderzocht worden of de stad het G4 spel kan aanschaffen en aanbieden aan
scholen om zo politiek dichter bij de jongeren te brengen? En kan dit dan gepromoot
worden bij de scholen via bv. het OOM?
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Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur) of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

