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Onderwerp: Felicitaties aan gemeenteraadsleden namens Child Friendly City
Extra aandacht voor kinderen in uw gemeente

BLIJF OP DE HOOGTE VAN CHILD FRIENDLY CITIES

Geachte leden van de gemeenteraad,

online versie

Hartelijk gefeliciteerd met uw (her)benoeming tot gemeenteraadslid! U mag de
burgers van uw gemeente de komende vier jaar vertegenwoordigen. Een prachtige
kans, ook om voor de kinderen in uw gemeente het verschil te maken. En daarin
werken wij vanuit Child Friendly Cities graag met u samen. In deze mailing leest u
hier meer over.
Ieder kind optimale ontwikkeling, ook in uw gemeente
Graag vragen we uw aandacht voor de minderjarige burgers van uw gemeente. Wij
geloven dat ieder kind kind moet kunnen zijn en zich optimaal moet kunnen
ontwikkelen. Dat vraagt om extra aandacht. En uw gemeente kan een wereld van
verschil voor hen maken.
Child Friendly Cities: samen leren en verbeteren
Hoe een gemeente kindvriendelijk kan zijn in beleid en uitvoering, is misschien niet
altijd even eenvoudig. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen. In Nederland is er het
Child Friendly Cities netwerk. Binnen het netwerk kunnen gemeenten met elkaar en
verschillende (kennis)partners ideeën, ervaringen en kennis uitwisselen. Dit netwerk
wordt sinds maart 2022 gehost door UNICEF Nederland en is onderdeel van het
Child Friendly Cities Initiative van UNICEF Internationaal.
Meerdere gemeenten gingen u voor, zowel in Nederland als wereldwijd, en kwamen
tot mooie manieren om kinderrechten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. U kunt
hierbij denken aan het kindvriendelijk inrichten van een straat of wijk, het oprichten
van een jongerenpanel, een check of lokaal beleid voldoet aan het
Kinderrechtenverdrag of een methode om de situatie van kinderen en kinderrechten
in een gemeente in kaart te brengen. Welke stappen zouden er in uw gemeente nog
gezet kunnen worden om kindvriendelijk(er) te worden?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Leer met ons mee. Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen op
het gebied van kinderrechten op lokaal niveau en ontvangt u exclusieve informatie
over activiteiten en inspirerende bijeenkomsten van het netwerk. Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan eenvoudig via onze website.
U ontvangt dan binnenkort ook informatie over ons webinar in juni, waarin we verder
toelichtingen wat het Child Friendly Netwerk inhoudt en uw gemeente kan brengen.

Wij wensen u veel succes toe als gemeenteraadslid en werken graag met u samen
aan een mooie wereld voor alle kinderen.
AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF KAN VIA HET FORMULIER
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