Op vrijdag 2 maart ging onze klas (Tl3a) op bezoek in het Belfort te Sluis.

We kwamen binnen en mochten plaatsnemen op de gemeenteraadsplekken. Er stonden
microfoontjes waarmee de gemeenteraadsleden debatteren, deze mochten wij ook gebruiken. Er
stond een voorzitterstafel aan het einde van de zaal, hier zaten 2 gemeenteraadsleden.
Het waren mevr. van de Vijver- van Deursen van het CDA en dhr. Eversdijk van de SP.
Er werd uitgelegd wat we gingen doen. We zouden gaan praten en overleggen over bepaalde
problemen en standpunten. Dit werd allemaal uitgelegd door een jeugdmedewerker van ProDemos
die voor twee dagen in Sluis was en heel het land door reisde om dit soort dingen te organiseren. In
het begin kregen we kaartjes waarop bepaalde standpunten stonden.

We moesten vanuit het standpunt van drie personen telkens drie kaartjes uitkiezen die voor hun
belangrijk waren. Dit werd door de meeste goed gedaan. Hierna hadden we een kleine pauze met
wat versnaperingen. Hierna kwamen verschillende stellingen die te maken hadden met
gemeenteraadsbesluiten van de gemeente Sluis.
Er waren twee kanten: Als je aan de linkerkant ging staan was je het met de stelling onees. Als je
rechts ging staan was je het met de stelling eens. Sommigen stonden er ook tussenin. Het verbaasde
ons dat er zoveel verschillende meningen waren. Er werd ook veel gediscussieerd, dit was voor de
gemeenteraadsleden verrassend in positieve zin. Er waren ook veel meningsverschillen tussen de
twee gemeenteraadsleden.
Toen we hiermee klaar waren was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de
gemeenteraadsleden, die uitgebreid beantwoord werden. Hierna waren we klaar en pakten we de
bus terug naar het Zwincollege.

We vonden het leuk en interessant om een kijkje te nemen in de gemeenteraad en om zelf een idee
te krijgen van hoe het is.
Jelte Kooyinga, Jay Blomme (TL3A)

Bezoek aan het belfort, gemeentehuis sluis.
De 3e klassen van TL gingen naar het Belfort in Sluis. Daar gingen we politieke problemen bespreken,
discussiëren over bepaalde stellingen en kregen we allemaal opdrachten.
Als eerst kregen we wat uitleg en daarbij een filmpje over hoe de politiek werkt. We moesten ons
daarna inleven in een persoon bijv. een bejaarde, een alleenstaande vrouw met 2 kinderen en een
student. Hierbij kregen we een aantal kaarten en moesten we 3 kaarten kiezen die die het beste zou
passen bij de leefomstandigheden van die persoon, zoals openbaar vervoer, uitkering en
leefomgeving.
Na deze opdracht werden er wat stellingen genoemd waarover we gingen discussiëren of we het er
mee eens of oneens waren en wat de redenen waren van onze beslissing.
Er waren twee gemeenteraadsleden aanwezig die hun standpunten over bepaalde onderwerpen aan
ons vertelden.

Demi de Koning en Jessie Wery, TL3A.

Leerlingen Zwincollege bezoeken Belfort Sluis.
8 maart, Oostburg.
Op 1 en 2 maart bezochten de leerlingen van het Zwincollege het Belfort in Sluis, in verband met de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Aanwezig was ProDemos een voorlichtingsbureau, en
enkele raadsleden van het CDA en de SP. De bedoeling van deze interactieve voorlichtingsmiddag, is
het jongeren bewust maken van de werkzaamheden van de Gemeenteraad en alles wat daar bij
komt kijken. De leerlingen hebben zelf ook na mogen denken over enkele problemen die in de
gemeente Sluis bestaan zoals de sluiting van het voorgezet onderwijs en de vergrijzing.

Om de beurt kregen de leerlingen enkele problemen waar zij een oplossing voor moesten zoeken.
Het is belangrijk dat de jeugd meedenkt over de streek. Wij hebben ook stellingen gekregen met de
vraag of wij het er mee eens waren of niet.

Ik vond deze activiteit heel erg leerzaam en interessant.
Isabel de Jong TL3a

