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Jeugdraad 

 
Verslag  

 

 

Raadsvergadering van 9 december 2021 

 

Aanwezig  

Voorzitter:   Hans Ubachs 

Griffier:   Lisa Boons 

Leden:    Lynn van Hoorn   Yusuf Mirza 

    Kamiel Appeldoorn  Danique Huijberts 

    Fleur van Dijk   Vera Ivanov  

    Willem Janssen   Lisa Hendrikussen 

    Vincent van Empel  Caro Battjes 

    Lieze van de Velde  Brent Koopmans 

    Tess Boelen   Lonneke Hermans    

    Jasper Mathijssen   

Begeleiders:  Anita Bekkers 

    Monique van de Ven 

    Gerard Reijnen 

Extra bezoek: Ria van der Hamsvoord (wethouder) 

 

Afwezig  Iris Graumans 

    Lessa Kramer 

 

 

1. Openen van de vergadering en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en de agenda wordt zonder wijzigingen 

vastgesteld.  

 

2. Installatie nieuwe begeleider van de jeugdraad 

Gerard Reijnen wordt geïnstalleerd als derde begeleider van de jeugdraad. Hiervoor legt hij een eed 

af die door de burgemeester wordt voorgelezen en die luidt als volgt:  

 

“Ik beloof dat ik, als begeleider van de jeugdraad Best, mij zal inzetten voor de belangen van alle 

kinderen van Best en dat ik me houd aan onze afspraken”  

 

Het antwoord van Gerard was: “Dat beloof ik”. Daarmee is hij officieel benoemd als begeleider van 

de jeugdraad.  

 

3. Even bijpraten algemene zaken 

De voorzitter vraagt hoe het met iedereen gaat nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. 

Verschillende jeugdraadsleden, waaronder Yusuf, Vincent en Brent, geven aan dat zij onlangs 

corona hebben gehad. Zij zijn hier gelukkig goed van opgeknapt.  

 

Ook zijn er onlangs sinterklaasvieringen geweest, zowel thuis als op school. Verschillende 

jeugdraadsleden hebben aan surprise gedaan, waaronder Tess, Vera, Lynn en Yusuf. Yusuf vertelt 

dat degene die hem had met surprise op school, helaas thuis zat door corona. Dat was jammer.  
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Tess vertelt nog kort iets over hoe zij de herdenking van Best op 24 oktober ervaren heeft. Tess: 

“het was een mooie bijeenkomst. Ook de muziek was erg mooi”. Lynn: “Ik vond het erg mooi. Het 

was zo stil dat je alle vogels goed kon horen”.  

 

4. Werkgroep Spelen 

a. Raadsvraag over gezamenlijke speeldag organiseren. 

Fleur stelt de raadsvraag aan wethouder Rik Dijkhoff en aan voorzitter Hans Ubachs. Zie bijlage 

voor de vraag en het antwoord.  

b. Voorstel voor een freerunbaan in Best 

Vincent vertelt namens de werkgroep dat zij in Best een freerunbaan missen. Nu moeten de 

kinderen uit Best naar Eindhoven om te kunnen freerunnen. Dat vinden zij jammer. Vincent 

heeft daarom meerdere tekeningen gemaakt van hoe een freerunbaan eruit kan zien (zie 

bijlage). Het zijn betonnen blokken (platte rechthoeken op heuphoogte), die op een bepaalde 

afstand van elkaar worden gepositioneerd, zodat men eroverheen kan rennen en springen.  

 

Wethouder Ria van der Hamsvoord reageert op deze vraag van de werkgroep spelen:  

Wethouder van der Hamsvoord vindt het een erg leuk initiatief. Zij gaat dit met wethouder 

Dijkhoff bespreken. Het voorstel van de freerunbaan kan wellicht goed gecombineerd worden  

met de beweegtuin en het cruyff court die ontwikkeld worden bij Todo. Dit besluit is pas op 7 

december genomen door het college van B&W. Wethouder van der Hamsvoord gaat met 

Wethouder Dijkhoff overleggen of de freerunbaan hierbij past en of er voldoende ruimte is om 

het op die plek realiseren. Vincent geeft aan dat één blok ongeveer 1 meter groot (breed en 

hoog) is en dat je aan ongeveer 7 x 7 meter genoeg ruimte hebt voor de freerunbaan. 

Wethouder van Hamsvoord gaat dit verder uitzoeken en komt hierop terug.  

 

5. Werkgroep Groen en duurzaamheid 

Vera en Lonneke vertellen (zie bijlage voor de bijdrage van de werkgroep). 

De voorzitter vertelt dat er in de nieuwe wijk ‘Aarlese Erven’,  als die klaar is, stukken komen waar 

fruit kom, zodat de buurt dit zelf kan verzorgen en ook plukken. Daar gaat de gemeente dus met 

hetzelfde idee aan de slag, maar dat duurt nog een paar jaar voordat dat klaar is. De voorzitter 

vindt het een geweldig leuk idee van de werkgroep en kijkt uit naar de verdere uitwerking.  

 

6. Werkgroep Verkeer/ jeugdlintje en overig 

Yusuf vertelt over zijn idee voor een plek waar kinderen die gepest worden of een moeilijke 

thuissituatie hebben, terecht kunnen (zie bijlage voor de bijdrage van de werkgroep). 

Wethouder van der Hamsvoord geeft aan dat zij dit een erg goed idee vindt. Ze stelt voor om aan te 

sluiten bij de eerstvolgende werkvergadering van de werkgroep, samen met een ambtenaar van de 

gemeente die over jeugdzaken gaat. Het idee is om dan samen te kijken naar de manier waarop we 

dit voorstel het beste kunnen inpassen in datgene wat er al in de gemeente is om kinderen met 

deze problemen te helpen. Dan kijken we samen hoe we dit idee het beste kunnen realiseren. 

 

Danique vertelt over het wandelpad in het Wilhelminapark (zie bijlage voor de bijdrage van de 

werkgroep). De werkgroep heeft opgemerkt dat het wandelpad in het Wilhelminapark op sommige 

plekken niet meer goed is. De stoep komt omhoog en daardoor is het lastig voor mensen met een 

rollator om hier goed overheen te gaan. Ook vallen kinderen nog weleens als zij hier spelen of 

lopen. Danique heeft op de plattegrond omcirkeld om welke plekken het gaat. Ook heeft zij foto’s 

toegevoegd (zie bijlage). Er is al contact geweest met Wilco van den Berg van de gemeente. De 

vragen hoe het verder moet met het pad worden ook nog besproken met wethouder Dijkhoff.  

 

Iris zou een toelichting geven over de verlichting op het voetbalveld in het Wilhelminapark. Iris was 

ziek en kon niet bij de vergadering aanwezig zijn. De voorzitter heeft besloten dat dit agendapunt 

verplaatst wordt naar de volgende raadsvergadering op 27 januari 2022.  
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Brent geeft een korte toelichting over het jaarlijkse uitje van de jeugdraad op 26 januari 2022. Hij 

geeft aan hier nog niet veel over kwijt te willen, aangezien het een verassing is voor de hele groep. 

Meer informatie volgt nog. De voorzitter vraagt of hij voor drie dagen kleren mee moet nemen of 

dat we binnen 1 dag terug zijn. Brent antwoord dat we onze ski’s mogen meenemen.  

 

7. Rondvraag  

Tess heeft een vraag aan de voorzitter over de oude goaltjes van haar school. Sinds zij verhuisd zijn 

van locatie worden deze goaltjes door de leerlingen van de school gemist. Zij stelt deze vraag dan 

ook namens hen. Er is ook een brief gestuurd door de leerlingen van de Platijn aan de gemeente 

hierover. Wethouder van der Hamsvoord geeft antwoord op de vraag van Tess. Zij stelt voor dat 

Tess gaat navragen bij directeur Roel Timmers of de nieuwe goaltjes ook passen op de nieuwe 

locatie. Dan zoekt wethouder van Hamsvoord verder uit of de oude goaltjes er nog staan, of ze op 

dit moment gebruikt worden en zo nee, of ze dan verplaatst kunnen worden naar de nieuwe locatie. 

Ria stuurt haar reactie aan Lisa per mail. Lisa deelt dit met Tess.  

 

8. Afsluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur.  

 

Aldus vastgesteld door de jeugdraad van Best op 27 januari 2022 

 

 

 

 

Lisa Boons     Hans Ubachs 

Griffier jeugdraad   Voorzitter  


