
Het Debatbureau, Stichting BANEB (Bevordering Actief Nationaal en Europees Burgerschap) en MEP 
Nederland/het Montesquieu Instituut werken samen aan Generatie aan Zet. Dit project wordt 
mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. Zie ook www.generatieaanzet.nl. 

 
 

 
 
 

 
Geachte minister van der Wal, minister Wiersma, 

staatssecretaris van Ooijen, minister Kuiper, minister 
Staghouwer, minister Bruins-Slot, minister Dijkgraaf, minister 
Kaag, minister-president Rutte, colleges van B&W uit onze 

provincie, geachte heer Verbeek en gedeputeerden van Flevoland, 
 

Hoi Christianne, Dennis, Maarten, Ernst, Henk, Hanke, Robbert, Sigrid, Mark, 
Leen en beste burgemeesters en mede-Flevolanders, 

 
Wij, jongeren uit Flevoland, willen u graag dit manifest aanbieden. Omdat 
Flevoland voor jongeren een betere plek kan worden. Daarvoor hebben we een 

manifest opgesteld namens ons als jongeren en met hulp van Generatie aan Zet 
(onderdeel van de maatschappelijke diensttijd). Dat is een voorbeeld van een 

initiatief waar we blij mee zijn! Want de stem van jongeren is belangrijk en moet 
ook in Den Haag worden gehoord. Vergeet ons niet, zorg voor ons en geef ons 
een plek. 

 
We zijn benieuwd naar wat u van ons manifest vindt en hopen op een reactie via 

az248@pdc.nl. Kunt u wellicht per punt reageren? En we gaan natuurlijk graag 
verder in gesprek want Flevoland is mooi en kan nóg mooier! 
 

 
Met 

vriendelijke 
groet, 
 

Famke, Lieke, 
Sarah, Jiska, 

Tessel, Vera, 
Janouke, 
Anoek, Anne, 

Maureen, 
Benjamin, 

Bauke, Job, 
Sil, Kian, 
Kevin, 

Timothy, Iris, 
en Tom 
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   Flevoland Jongerenmanifest 
  

 

 
 
 

Vergeet ons niet 
• Jongeren zijn de toekomst. Dus geef ons die ook! Als er 

jongerenparticipatie is dan ligt de focus op de randstad, niet op 
plattelandsscholen of dorpen. Verleg deze focus door jongeren buiten de 
randstad te betrekken, hun mening te waarderen én er wat mee te doen. 

Participatie is geen vinkje maar een eerlijk verhaal over waar we wel én 
niet over kunnen meepraten. 

• Dit leidt ons naar het volgende punt: de agrarische sector. Voor jongeren 
in deze sector is er heel weinig perspectief meer. Als het op deze manier 

doorgaat gaan boerenbedrijven failliet en is er geen toekomst meer voor 
honderdduizenden jongeren. 

• Deze boerenjongeren hebben natuurlijk ook te maken met 

klimaatverandering en zijn hier druk mee bezig. We willen boerenbedrijven 
voortzetten op een klimaatbewuste manier, maar hiervoor moet er goede 

samenwerking komen tussen de regering en deze jongeren. Dat kan op 
deze manier niet. Om een klimaatvriendelijk Nederland te creëren moet je 
juist samenwerken met jongeren, die zijn de toekomst van onze 

boerenbedrijven! 
 

Zorg voor ons 
• In Nederland merken we dat iedereen hun woordje klaar heeft en we 

vinden dat we heel erg inclusief zijn. Maar is dat echt zo? Nederland is een 

plek gezakt in de LHBTI+ acceptatie ranglijst van de wereld. Iets dat wij 
als jongeren als een achteruitgang zien. Iedereen moet het gevoel hebben 

dat ze kunnen zijn wie ze zijn.  
• Eén derde van de jongeren voelt zich niet veilig op school en de 

prestatiedruk is hoger dan ooit. Lange wachtlijsten bij de jeugdzorg en de 

GGZ laten wat ons betreft ook zien dat er actie nodig is. We houden het op 
deze manier niet meer vol. We kunnen mentale problemen en 

prestatiedruk niet langer vooruit blijven schuiven. 
 
Geef ons een plek 

• Hoewel wij als Nederlanders verliefd zijn op onze fietsen, gebruiken wij 
jongeren in Flevoland ze liever niet. Onze fietsroutes zijn nog veel te vaak 

onveilig. Ze zijn niet verlicht en lang niet overal goed onderhouden. Wij 
zien dit graag veranderen: het is gezonder, beter voor het klimaat en we 
zijn minder afhankelijk van anderen!  

• Bibliotheken, zwembaden en buurthuizen verdwijnen, terwijl deze wel 
goed zijn voor onze (sociale) ontwikkeling. Hierdoor zijn wij zo goed als 

verplicht aangewezen op grote steden. Mede daarom verlaten veel 
jongeren onze provincie. Dus geef ons onze sociale voorzieningen terug. 

• Huizen voor Flevolandse jongeren zijn onbetaalbaar geworden. Omdat wij 

dicht bij voorzieningen willen wonen, worden deze woningen nóg duurder. 
Wonen is geen markt, maar een grondrecht. Maak er werk van zodat 

jongeren een betaalbaar huis kunnen krijgen in Flevoland. 
 

Want Flevoland is mooi en kan nóg mooier! 


