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1.

2.
3.
4.

5.

Openen van de vergadering
De voorzitter opent om 16.01 uur de vergadering.
We zitten vandaag in Bestwijzer, omdat de Raadzaal wordt verbouwd. Voor de installatie van de
nieuwe burgemeester is ie klaar.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vaststellen van het verslag van de vergadering van 14 juni 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslagje herdenking Bevrijding van Best
Lotte vertelt, Mats vult aan.
De voorzitter vertelt nog dat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Best is bevrijd. Hij vindt het
belangrijk dat we blijven gedenken en roept de jeugdraad op om er dan met zoveel mogelijk leden
bij te zijn.
Even bijpraten
5.1 Werkgroep Speelgelegenheid
Vraag van Nienke wordt beantwoord: de speeltuin is bedoeld voor zowel grote als kleinere kinderen,
met elk eigen stukjes.
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5.2 Werkgroep Todo
Vraag van Lotte wordt beantwoord: de Ladiesnight in Todo was niet van het project van de
werkgroep.
De voorzitter vult nog aan dat Lumens het werk van WBO gaat overnemen, en het zou zelfs kunnen
dat het dezelfde mensen zijn die het werk gaat doen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat dit jullie
belemmert, je kunt doorgaan met het werk.

6.

7.

5.3 Werkgroep 200 jaar Best
De andere jeugdraadsleden vinden het een leuk idee.
De voorzitter vraagt of de werkgroep dan ook kleren van toen aantrekt. Daarover denken ze nog na.
Raadsvoorstel Uitje
De vraag van Lotte over het voorstel wordt beantwoord: met het avondeten zijn we weer thuis.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. Zie document Raadsbesluit.
Vragenuurtje
Vragen worden behandeld van:
7.1 Teun Luybregts: dyslexie-boeken in de bibliotheek
Mats, Florian, Timo en Merijn willen wel meegaan met Teun naar de directeur van de bibliotheek om
hun vraag te stellen.
7.2 Werkgroep Speelgelegenheid: spelen onder hoogspanningsleidingen
7.3 Merijn Vos: bovenschoolse plusklas
Merijn legt nog uit wat een bovenschoolse plusklas is: een speciaal moment buiten school, in een
speciale klas om daar te leren.
Florian zegt dat op zijn school (De Heydonck) vroeger zo’n plusklas was. Hij kan Merijn wel met hen
in contact brengen.
Sara vertelt dat er op de Immanuel zo’n klas is.
Teun zegt dat op De Klimboom ook zo’n mogelijkheid is: kinderen gaan dan naar het Heerbeeck.
Niels vertelt dat hij ook naar het Heerbeeck gaat: voor wiskunde en computer science (2x een halve
dag per week).
Myrthe vertelt dat bij haar op school, De Kiezel, ‘uitdagers’ zijn: kinderen kunnen dan 3 kwartier naar
een apart lokaal en aan de slag met hun onderdeel.
7.4 Werkgroep Jeugdlintje: jurylid jeugdlintje
De voorzitter vraagt alle aanwezigen alvast na te denken over iemand die een jeugdlintje verdient.

8.

9.

* De antwoorden van de wethouders staan in de aparte Raadsvraag-documenten. *
Rondvraag
Myrthe zegt dat er nog veel onveilig is, bij De Kiezel in de Secr. Janssenstraat.
De voorzitter legt uit dat er nu nog wordt gewerkt en vraagt het in de gaten te houden: als het klaar
is, en het is dan nóg onveilig, dan moeten we ernaar kijken.
Sluiting
Om 16.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld door de jeugdraad van Best op <…>
[ Ondertekening.Ondertekening1]
[ Ondertekening.Ondertekening2]
Ingrid de Graaff
Hans Ubachs
griffier jeugdraad
voorzitter
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