
Leden van de Staten-Generaal, 

 

Terwijl in zovele landen het probleem is dat de bevolking te snel groeit, dat er teveel kinderen 

worden geboren hebben wij hier in Nederland een tegenovergesteld probleem. Onze natuurlijke 

bevolkingsgroei is niets tot nauwelijks. Wij hebben het probleem dat er te weinig kinderen worden 

geboren, we vergrijzen. En juist daarom pleit ik voor vergroening. Ik pleit voor het behoud van het 

groene hart, voor het behoud van de mooie natuurgebieden en vooral voor vergroening in politiek 

en bestuur. De beslissingen die nu worden gemaakt hebben gevolgen op het leven over 5, 10, 20 

jaar. Een leven waarin de jongeren van nu de volwassenen zijn. Wij zijn de ouders, de docenten, de 

dokters, de politici van de toekomst. Dus waarom niet nu al meedenken over die toekomst? Mijn 

vraag aan u is om ons die kansen te geven en om de politiek toegankelijker en aantrekkelijker te 

maken. Ik wil meebeslissen over mijn toekomst en met mij nog vele jongeren, maar in mijn ogen 

krijgen wij daar niet de kans voor. Waarom pas stemmen vanaf 18 en niet vanaf 16? Waarom geen 

maximum leeftijd voor het stemmen? Waarom mogen ouderen nog beslissen over onze toekomst en 

hebben wij, de jongeren, daar veel minder invloed op? En dit alleen omdat wij met minder zijn. Mijn 

plan is om jongeren van jongs af aan op een leuke en goede manier te onderwijzen over de politiek, 

laat ze zien dat politiek niet alleen wat is voor mensen in pakken met zakenkoffertjes die heel veel 

moeilijke woorden gebruiken. Ik ben voor de partij voor de toekomst en ik hoop dat dat een 

toekomst zal zijn met een groener dan groen groene hart. Een toekomst waarin de jongeren van nu 

met hun kinderen nog wilde dieren kunnen zien, nog kunnen genieten van een duik in een meer of 

van een lange boswandeling, nog schone lucht kunnen inademen, Als we nu geen actie ondernemen 

gaan onze kinderen of kleinkinderen dit niet meer meemaken.  Leden van de staten generaal, ik 

vraag u om een stem voor de jongeren, een stem voor onze toekomst. 

 

Sterre van Wirdum 

Goes 


