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Burgemeester Jac Klijs luistert naar de jongeren tijdens het raadsdebat.

Jongeren Markland vinden politiek helemaal niet saai
ZEVENBERGEN
AD GODDRIE
,,Het is leuk om met politiek bezig te zijn", zeggen Thijmen de Koeijer (15) en Lars Lokers
(16) enthousiast.
De Zevenbergenaren namen gisteren samen met andere leerlingen van mavo 4 van het
Markland College in het Moerdijkse gemeentehuis een kijkje in de keuken van de
gemeentepolitiek. De jongerengemeenteraad is een jaarlijkse activiteit van de gemeente
Moerdijk en ProDemos, een organisatie die onder meer als doel heeft om jongeren voor
politiek te interesseren.
Het ging overigens verder dan alleen maar kijken. In drie groepjes werden projecten bedacht
rond het thema cultuur en jongeren. Einde van de middag werd in een jongerendebat onder
leiding van burgemeester Jac Klijs het beste idee bepaald. Er is 1.500 euro beschikbaar om
het project uit te voeren. ,,Zo is het meer dan een spelletje, er valt echt wat te winnen en dat
is het mooie van deze dag", zegt Jeroen Sprangers van het Markland College.
Het groepje waarin Thijmen en Lars zitten, heeft het idee opgevat om een multicultureel feest
voor jongeren op te zetten, met hapjes, kleding en muziek uit allerlei landen. ,,Om zo
culturen met elkaar in contact te brengen. Want iedereen hoort bij elkaar." Beiden hebben
interesse voor politiek. Thijmen: ,,D66 vind ik een goede partij. En Jesse Klaver is een goede
gast, maar van GroenLinks ben ik niet zo'n fan." VNL is ook niet verkeerd vinden ze, al weet
Lars niet of hij er op zou stemmen. ,,Dan moet ik me er eerst nog wat meer in verdiepen."
Slotstuk van de dag vormde het debat om het beste idee te kiezen. Dat werd na een
stemming dat van de groep van Thijmen en Lars. Het is dus de bedoeling dat het festijn,
bedoeld voor ontmoeting om elkaar te leren kennen en van elkaars cultuur te leren, ook echt
van de grond komt.

