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Meneer Tonckens –  de gemeente  

Wie is de baas in Noordenveld?  
  

 

De bouw van een sporthal of zwembad, regels voor koopzondag of 
de zorg voor mensen die geen huis hebben; dat zijn voorbeelden van  
taken waar de gemeente Noordenveld voor verantwoordelijk is. De 
burgemeester is de baas van de gemeente. Maar hij kan niet alleen 
beslissen over wat er in een gemeente moet gebeuren. De 
burgemeester werkt samen met de Gemeenteraad en de 
wethouders. Ben je achttien jaar of ouder, dan mag je één keer in de 
vier jaar stemmen wie er in de gemeenteraad moet komen. De 
mensen waar je op kunt stemmen, zijn lid van een politieke partij, 
zoals de VVD of Lijst Groen Noordenveld. Je kiest dan iemand die 
ongeveer hetzelfde denkt als jij over wat er in de gemeente moet 
gebeuren. 
De mensen in de gemeenteraad kiezen de wethouders. Zij vormen 
samen met de burgemeester het ‘College’.  Zij besturen samen met 
de burgemeester de gemeente. De Gemeenteraad houdt in de gaten 
of zij dat goed doen.  
De burgemeester zelf wordt benoemd door de regering van 
Nederland. De gemeenteraad mag wel laten weten wie zij graag als 
burgemeester zouden zien.  

 

A. Lees de tekst bij 1. Vul daarna de 
ontbrekende woorden in het 
schema in.  
Kies uit: Gemeenteraad – College 
– wethouders – burgemeester 

 
B. De gemeenteraad van 

Noordenveld vergadert in de 
Raadszaal. Op de foto hier boven 
zie je de Raadszaal. Beschrijf kort 
wat je op de foto ziet. 
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

 
C. Lees nu de tekst bij opdracht 1 

over Johannes Tonckens nog een 
keer. Schrijf een verschil en een 
overeenkomst over de 
raadsvergadering van vroeger en 
nu op.  
 
Overeenkomst:…………………
…………………………………
………………………………….. 
 
Verschil:…………………………
…………………………………
………………………………….. 

 

  

De regering en de koning 
………… van 
burgemeester en 
………………… 
 

 ………………... 
  Geeft advies 

……………………...... 

Kiezers gemeente 
Noordenveld 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meneer Tonckens –  de gemeente  
 

Verkiezingen 

Nieuwe  partij gezocht!  

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Iedere politieke partij probeert dan zoveel mogelijk 
stemmen te halen. Dat doen ze bijvoorbeeld door flyers uit te delen waar hun standpunten op staan. Hier zie je 
de flyer van  Lijst Groen Noordenveld van de verkiezingen van 2014.  
Bekijk de flyer goed. Beschrijf daarna in je eigen 
woorden wat de LGN aan het bestuur van de  
gemeente Noordenveld wil veranderen. 
 
…………………………………………............... 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
 

Deze opdracht doe je in een groepje van 4. 
 
Nodig: A2- papier, stiften, kladpapier 
 
Voor de komende gemeenteraadverkiezingen in de gemeente Noordenveld gaan jullie samen een politieke 
partij oprichten. Je doet het zo:  
 

A. Wat vinden jullie belangrijk in de gemeente? Wat moet er volgens jullie gebeuren? Denk bijvoorbeeld 
aan een nieuw zwembad of gratis sporten voor ieder kind. Overleg samen en bedenk 4 standpunten. 
Schrijf ze hieronder op: 
1………………………………………………………………………….................................................................. 
2………………………………………………………………………….................................................................. 
3………………………………………………………………………….................................................................. 
4………………………………………………………………………….................................................................. 

 
B. Bedenk een naam voor jullie partij:…………………………………………………………………………... 
C. Ontwerp een poster waarop jullie de naam van jullie partij schrijven en in het kort de standpunten die 

jullie bij opdracht A bedacht hebben. Zorg dat de poster opvalt en dat de kiezers gelijk weten wat jullie 
willen bereiken voor de gemeenten Noordenveld. Tip: bekijk de poster bij opdracht 3 nog eens goed. 

 


