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Verslag 

 

 

Raadsvergadering van 4 februari 2021 

 

 

Aanwezig   

Voorzitter : Hans Ubachs 

Griffier : Ingrid de Graaff 

Leden : Amy-Lee Kluitmans 

Annabel Ho 

Jasper Cox 

Jorian van Driel 

Lenne van den Oetelaar 

Lessa Kramer 

Lieke Hermans 

Linne Bielars 

Lisa Hendrikussen 

Lynn van Hoorn 

Mila Louwers 

Rabab Houzmali 

Rayan Appeldoorn 

Tess Herps 

Willem Janssen 

Begeleiders : Monique van de Ven 

Extra bezoek : College van B en W: wethouders Ria van der Hamsvoord-Huijbers en Stan van der 

Heijden  Journalisten: Jens Verhagen (ED), Theo Louwers (Groeiend Best) en Nienke 

Habraken (MooiBestNieuws) 

   

Afwezig  Lieze van de Velde, Karin Janssen 

   

 

 

 

 

1.  Openen van de vergadering  

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Vaststellen verslag 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Even bijpraten 

 We praten bij over de afgelopen tijd: online les, maar nu weer naar school. Hoe fijn het is om (weer) op 

school te zijn. Het zelf kunnen plannen wanneer je wat doet had ook wel voordelen. En thuis ging het 

leren soms ook beter. Samen Sinterklaas vieren was ook heel leuk. 

De burgemeester vertelt dat ook hij niet veel meer kan doen wat betreft bezoekjes. Hij vindt het knap 

hoe de jeugdraad toch zoveel voor elkaar krijgt, ondanks alles. 

 

5.  Werkgroep Verkeer – Jeugdlintje 

 a. bijpraten 

- Verkeer: Jasper vertelt (zie bijlage) 
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- Jeugdlintje: Annabel vertelt (zie bijlage) 

b. Raadsvraag jury jeugdlintje: Jorian 

De wethouder wil heel graag in de jury. (zie bijlage) 

c. Raadsvoorstel budget jeugdlintje: Jorian 

Het wordt unaniem aangenomen 

 

6.  Werkgroep Spelen 

 a. bijpraten 

- Rayan vertelt over natuurlijk spelen op de Spinnerstraat. 

- Linne vertelt over de toestellen aan de Zweefheuvel. 

- Mila vertelt over de zweef in het Speelheidepark. 

- Tess vertelt over het idee voor een graffitimuur in Best. 

(zie bijlage) 

b. Tess stelt de raadsvraag over de graffitimuur. 

De wethouder vindt het een heel goed idee en wil eraan meewerken. Samen gaan we kijken naar de 

beste plek. (zie bijlage) 

 

7.  Werkgroep Groen en duurzaamheid 

 a. Lenne vertelt wat de werkgroep de afgelopen tijd heeft gedaan. 

b. Lisa brengt het raadsvoorstel in over het budget voor insectenhotels (zie bijlage). 

Het wordt unaniem aangenomen. 

 

8.  Rondvraag 

 Geen punten 

 

9.  Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld door de jeugdraad van Best op 8 april 2021 

 

 

  
Ingrid de Graaff Hans Ubachs 

griffier jeugdraad voorzitter 
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