
Geachte leden van de raad van Altena,  
 
Het zal je buurjongen maar zijn die zich al jaren als vrijwilliger inzet bij de voetbalclub in je dorp, of je 
buurmeisje die al tijden mantelzorg verleent aan haar zieke opa. Misschien heb je wel een neefje die 
een bijzondere prestatie heeft geleverd op sportief gebied, of het is je eigen kind die een fantastisch 
mooie actie heeft opgezet voor het goede doel.  
We kennen allemaal wel een jong iemand die zich inzet voor de regio. Het zijn precies dié jongeren 
die Altena op de kaart zetten en het zijn precies dié jongeren die Altena leefbaar houden. 
 
Tijdens de landelijke lintjesregen rond koningsdag worden veel 
inwoners onderscheiden in de orde van Oranje-Nassau. Dit zijn 
voornamelijk volwassen mensen die ieder op zijn of haar eigen 
manier bijzonder werk heeft verricht de afgelopen jaren, 
waarover niks anders dan lof! 
Maar waar blijft de erkenning voor al die jonge mensen die zich 
ook inzetten voor onze gemeente en voor mensen uit onze 
gemeente? 
 
De jongerenraad Going4Altena vindt dat deze jongeren 
erkenning moeten krijgen voor hun daden.  
De jongerenraad Going4Altena wil deze jongeren belonen met 
het jeugdlintje. 
 
De jongerenraad Going4Altena wil dit gaan bewerkstelligen op 
de volgende manier: 

1. Het opzetten van een reglement voor het toekennen van een onderscheiding aan de 
jongeren van gemeente Altena. 

2. Het ontwerpen en produceren van een jeugdlintje voor Altena, zoals in bovenstaande 
afbeelding. Links staat het lintje dat men krijgt bij de benoeming tot lid in de orde van 
Oranje-Nassau, rechts staat een eerste opzet van het lintje dat een jongere uit de gemeente 
Altena krijgt na het verrichten van een bijzondere da(a)d(en) en de aanvraag hiervoor is 
goedgekeurd door de jury. 

3. Het samenstellen en benoemen van een jury; als zijnde een onafhankelijk panel die de 
aanvragen omtrent de jeugdlintjes beoordeelt. 

4. De uitreiking van de jeugdlintjes op dezelfde dag te laten plaatsvinden als de landelijke 
lintjesregen.  

 
De jongerenraad Going4Altena heeft een drietal vragen voor de leden van de raad: 

1. Zijn de leden van de raad en het college het met ons eens dat jongeren die een bijzondere 
prestatie(s) hebben geleverd hiervoor beloond moeten worden met een jeugdlintje? 

2. Kan de gemeenteraad instemmen met het instellen van een jeugdlintje als waardering voor 
bijzondere prestaties van jongeren? 

3. Wil de raad het college vragen om dit idee in een nauwe samenwerking met de jongerenraad 
verder uit te werken, zodat het lintje vanaf najaar 2021 geïntroduceerd kan worden? 

 
De jongerenraad ziet uit naar de beantwoording van de bovengenoemde vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De leden van de jongerenraad Going4Altena 
 
 


