Plannen regeerakkoord
7B Elzenhagen
Ministerie van klimaat, landbouw & milieu (A-Status)
Beste dhr. Pander,
Dit zijn onze plannen voor het klimaat!
1. Bomen en planten
Wij willen meer bomen en planten, omdat wij daar van leven
en dan wordt de wereld groener en gezonder!
Bijvoorbeeld: bloemen, omdat ze mooi zijn en een weiland
mooier maken. Hier hebben wij zo'n 15 miljard euro voor.
2. Prullenbakken
Wij willen ook meer prullenbakken, zodat meer mensen hun
afval in de prullenbak gooien! En dat het niet in de zee beland.
Hieraan willen wij 5 miljard euro besteden.
3. Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn handig voor betere energie.
Hiervoor hebben wij ongeveer 20 miljard euro nodig.
4. Stranden schoner
Als de stranden schoner worden, wordt de oceaan ook
schoner. Deze kunnen we onderhouden met de
prullenbakken. Op de prullenbakken moet een goed deksel,
zodat het afval er niet uitvalt. Dit is ook van het geld voor de
prullenbakken (zie punt 2).
5. Benzine
We moeten benzine duurder maken, omdat mensen dan
eerder op de fiets naar werk of naar school gaan, maar dan
moeten er ook meer fietsen komen en daar hebben we ook
nog geld voor nodig. Daar hebben we 5 miljard euro voor
nodig.
Chris, Liam, Mayte, Milan, Rosa, Yasin

Ministerie van: Veiligheid & Justitie
Plannen:
● Politie & Leger meer salaris
Wij willen meer salaris voor politie en leger, omdat er dan meer
mensen willen werken, zodat mensen in sommige landen - waar
bijvoorbeeld oorlog is - gewoon weer op straat kunnen lopen.
● Microfonen
Wij hadden eerst (bedacht meer) camera´s, maar we zijn een
democratie en iedereen moet zich veilig voelen en sommige
mensen vinden camera’s niet fijn. En dat snappen wij, want wat
gebeurt er met die beelden, enz. Dat hebben we dus ingewisseld
voor microfonen, zodat we wel kunnen horen als er iets naars
gebeurt, maar zonder dat we weten wie dat is. We kunnen (dan)
horen wat er allemaal wordt gezegd en dan kunnen we daar iets
aan doen.
● Glijbanen
Wij willen geld voor glijbanen voor als er bijvoorbeeld brand is. Dan
kun je zo snel mogelijk op een knop drukken en dan komt er een
glijbaan, waardoor je zo snel mogelijk en veilig naar buiten kan.
● Justitie grotere zalen voor meer overleg
We hebben meer overleg nodig en daar kunnen we voor zorgen
door grotere zalen en meer ruimte ook. Allemaal een eigen plek
met eigen microfoon, zodat we sneller overleggen en sneller
plannen kunnen uitvoeren. En iedereen mag dan komen
overleggen; daar maken we speciale zalen voor.
● Rechters
We hebben meer geld voor rechters nodig, zodat meer mensen dat
werk gaan doen en dan hebben we meer mensen die daar
gespecialiseerd in zijn. Die hebben we namelijk hard nodig.

● Kabinet
Wat we al zeiden: we willen meer rechters en dan kunnen we een
groter kabinet (vormen) met verschillende mensen, zodat we
nieuwe plannen kunnen maken en daar met verschillende mensen
over na kunnen denken, want hoe meer mensen, hoe meer plannen
we kunnen maken.
Groetjes van Hugo, Indie, Jevon, Maurice, Munya, Priya
Ministerie van Sport & Cultuur (B-Status)
De plannen blijven hetzelfde (als B-Status i.p.v. A-Status - red.),
alleen vinden wij dat de bioscopen minder open gaan en dat er
maar 1 keer per dag films wel komen. Er moeten juist meer sporten
op de scholen komen en meer gymdagen en buiten les. Er moeten
meer train-dagen komen en er weer wedstrijden tegen andere clubs
mogen. Museums, daar moeten er (nu) minder van komen.
Bram, Ilias, Mohamed, Rayen

Ministerie van Onderwijs (B-Status)
7 miljard naar: Salaris
1. We willen hogere salarissen, zodat er meer juffen en
meesters komen. Dan komen er ook kleinere klassen voor de
kinderen; die krijgen dan betere instructie.
7 miljard naar: Bijles
2. We willen meer geld naar ouders die armer zijn, zodat zij
voor hun kinderen ook bijles kunnen krijgen en dan hebben ze
geen achterstanden meer.
6 Miljard naar: Meer leerzame uitjes
3. We willen meer geld naar leerzame uitjes. Bijvoorbeeld in
een bos buitenles of schooltuinen.
Amani, Eeke, Jupiter, Pien, Quinten

Ministerie van Gezondheid
Schone lucht:
omdat er fabrieken staan, die de lucht vervuilen en mensen daar
heel erg ziek van kunnen worden van die stoffen kunnen giftig zijn.
Betere vaccins:
omdat sommige mensen er soms ziek van worden en soms dagen
op bed liggen met hele erge buikpijn of hoofdpijn door het vaccin.
Betere medicijnen:
omdat er voor sommige ziektes geen goede medicijnen zijn en
mensen soms dood gaan, omdat de medicijnen niet goed zijn.
Grotere ziekenhuizen:
zodat er meer patiënten in kunnen komen en er meer mensen
tegelijk geopereerd kunnen worden.
Betere salaris voor de dokters:
zodat er meer dokters komen en dat we dan later niet met een
dokterstekort te maken krijgen.
Annina, Dounia, Fenne, Jemarley, Julie, Pepe

