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1.

Openen van de vergadering en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 16.03 uur.
De agenda wordt na het voorstellen van de wethouders ongewijzigd vastgesteld.
Voorstellen wethouders:
- Rik Dijkhoff
Gaat over geld, riolering, wegen, cultuur, afval. Hij is vader van 3 jongens, heeft al een kleinkind en
een tweede is op komst.
- Stan van der Heijden
Gaat over economie, dienstverlening, inwonersparticipatie: dus hoe inwoners mee kunnen praten met
de gemeente. Dit geldt natuurlijk ook voor de jeugd!
- Wilma van der Rijt
Gaat over jeugd, onderwijs, oudere mensen en wmo, armoedebeleid, gezondheid. Ze vindt het leuk
dat er hier in Best ook een jeugdraad is!

2.

Verslag d.d. 29 maart 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Werkgroep Todo: even bijpraten
Mats leest de uitnodigingsbrief aan het college voor. Zie bijlage.
De burgemeester en wethouders worden uitgenodigd om op 8 juli de officiële opening te vieren van
nieuwe skatetoestellen bij JC Todo.
De wethouders en de burgemeester gaan kijken wie er komt!
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Wethouder Rik Dijkhoff vraagt wat de bedoeling is? Moeten ze ook op skates?
Mats: nee dat hoeft niet. Alleen openen.
De burgemeester vindt dat dit ook best op skates mag.
Mats deelt aan alle jeugdraadsleden posters uit om op hun school op te hangen. Ook voor in het
gemeentehuis laat hij er een achter.
4.

Werkgroep Spelen: even bijpraten
Sevde vertelt de stand van zaken van de grote speeltuin in het Wilhelminapark. Zie bijlage.
Tijn vertelt over het vervangen van de speeltoestellen aan Koevelden.

5.

Werkgroep Afval: even bijpraten
Janieke vertelt de stand van zaken van de versierde prullenbakken bij de scholen. Zie bijlage.
De werkgroep krijgt applaus van alle aanwezigen voor hun werk!!
De burgemeester vertelt dat er 4 collegeleden komen om de prullenbakken te helpen onthullen. Dit
betekent dat ze er allemaal 3 doen. Dit doen ze met veel plezier, zeker ook omdat het echt samen
gebeurt met de kinderen van de jeugdraad én het kind dat het ontwerp heeft gemaakt.
Lotte vraagt welke leerlingen erbij zijn: alleen de maker of ook het jeugdraadslid van die school?
Janieke: allebei.
De burgemeester zegt dat als er nog méér kinderen komen, dat altijd leuk is.
Begeleider Ine: de Paersacker is helaas op 19 juni, datum onthulling, op schoolreisje.
Ze gaan naar Toverland. Voor de onthulling wordt een ander moment gezocht.

6.

Werkgroep Hondenspeelveldjes: even bijpraten
Nienke vertelt de stand van zaken. Zie bijlage.
De burgemeester zegt dat hij het heel goed vindt dat de jeugdraad contact zoekt met het
bewonersoverleg en ook dat ze buurtbudget willen gebruiken om het hondenspeelveld aan te leggen.

7.

Werkgroep Kansen voor kinderen: raadsvoorstel Prikkelarme kermis
Britt leest het raadsvoorstel voor.
De burgemeester vraagt wie er meehelpt. Merijn, Len, Britt, Timo, Lotte, Teun, Mats, Nienke, Floris
en Maikel helpen mee bij het maken van een tekening voor op de kaarten. Dit sturen ze uiterlijk
zondag 23 juni naar de jeugdgriffier (jeugdraad@gembest.nl) of ze geven het af bij het
gemeentehuis.
Floris vraagt of ze dan ook moeten helpen verkopen?
Britt zegt dat de werkgroep de kaarten gaat verkopen. Maar als er nog andere jeugdraadsleden zijn
die mee willen helpen of willen komen kijken: dan is dat natuurlijk leuk!
De burgemeester vraagt nog aan de mensen op de tribune of ze willen meehelpen bij de prikkelarme
kermis. Zo ja: even bij Ingrid melden.
Over het goede doel wordt gestemd: het wordt Kika, met 11 stemmen!
Zie raadsbesluit.

8.

Werkgroep Uitje en Verkiezingen
Er zijn al 3 kinderen gekozen (van Immanuël, Heydonck en De Kiezel). Die zitten ook op de tribune!
Ook op de Antonius is al een naam bekend.
Len vertelt over het afscheid van volgende week. Zie bijlage.
Er wordt gevraagd of je alleen maar broertjes/zusjes mee mag nemen.
Griffier: als je nou weinig broertjes of zusjes hebt (of ouders), dan mag je ook een
vriendje/vriendinnetje meebrengen.
Floris, Sevde en Zere moeten nog even aan de griffier doorgeven met wie ze komen.
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9.

10.

Rondvraag
Nienke vertelt dat bij de Kiezel de zebra voor de Aldi weg gaat. Ze vraagt zich af of het er dan niet
heel onveilig wordt.
Wethouder Rik Dijkhoff: ik weet er nog niet alles van, maar ik ga het uitzoeken. Wat ik wel weet is
dat de straat opnieuw wordt ingericht, en dat die inrichting veiliger zou moeten zijn. Volgende week
bij het afscheid kom ik ook en dan zal ik je antwoord geven.
Lotte vraagt waar de prullenbakken komen. Op het schoolplein?
Janieke: nee, wel dichtbij de school. Dat is omdat ze dan op grond van de gemeente staan.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur.

Aldus vastgesteld door de jeugdraad van Best op 15 november 2018

Ingrid de Graaff
griffier jeugdraad

Hans Ubachs
voorzitter
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