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Word jij onze nieuwe kinderburgemeester? 

De taak van de kinderburgemeester is bijzonder, leuk maar ook serieus. 

Wat ga je als kinderburgemeester doen?
• Je bent, samen met de echte burgemeester, aanwezig 

bij activiteiten voor kinderen, zoals de sleutelover- 
dracht jeugdcarnaval en het verwelkomen van de 
Vierdaagse wandelaars. Ook ben je aanwezig bij de  
intocht van Sinterklaas en de Nieuwjaarsreceptie.

• Je houdt bij sommige van die activiteiten een 
 toespraakje.
• Kinderen kunnen bij jou terecht als ze ideeën hebben 

over de gemeente. Jij kunt dan naar de burgemeester 
gaan om deze ideeën toe te lichten. 

• Je bent bij vragen het aanspreekpunt voor de 
    kinderen uit Lingewaard.

Wat moet je kunnen als kinderburgemeester?
• Je moet goed en vlot kunnen spreken.
• Je moet het leuk vinden om in de belangstelling te 

staan.
• Je moet het leuk vinden om op te komen voor de 
 belangen van kinderen.
• Je moet open staan voor allerlei vragen en opmerkingen.

Hoe geef jij je op als kinderburgemeester?
• Stuur een e-mail en/of filmpje waarin je vertelt waarom 

jij kinderburgemeester wilt worden. Stuur je e-mail vóór 
31 juli a.s. naar kinderburgemeester@lingewaard.nl.

• Laat je ouders het toestemmingsformulier invullen en 
voeg deze bij jouw email. Als dit niet lukt, mag je ook 
het e-mailadres van je ouders doorgeven.

Overige informatie?
• De jury kiest uit alle aanmeldingen kandidaten die op  

25 augustus a.s. mogen vertellen waarom zij denken een  
goede kinderburgemeester te zijn.

• Heb je vragen aan de huidige kinderburgemeester stel 
deze dan per e-mail aan Robin Meijerman via:

  

De gemeente Lingewaard is op zoek naar de nieuwe kinderburgemeester 
voor het schooljaar 2021-2022.

Elk jaar komt de kinderburgemeester uit een andere kern en wij zoeken 
nu iemand uit Haalderen.
Zit jij in schooljaar 2021-2022 in groep 8 van De Wieling in Haalderen? 

Lees dan onderstaande informatie goed door.

kinderburgemeester@lingewaard.nl


