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Raadsvergadering van 10 januari 2019
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
Leden

:
:
:

Begeleiders

:

Extra bezoek

:

Hans Ubachs
Ingrid de Graaff
Florian Schoenmakers
Niels Kluijtmans
Joost Mogendorff
Nienke Franse
Len Pijl
Nienke van Rulo
Lisa van de Wiel
Shirly van Oeffelen-Santana
Lotte van Zeijl
Sil van den Heuvel
Maikel Fioole
Teun Luybregts
Mats Prevoo
Timo Bondt
Myrthe Egging
Anita Bekkers
Paul Vos
Ine van der Looij
wethouders Stan van der Heijden, Rik Dijkhoff, Marc van Schuppen en Wilma van der
Rijt

Afwezig
Merijn Vos (met bericht)
Sara Battjes (met bericht)
1.

2.
3.
4.

5.

Openen van de vergadering
De voorzitter opent om 16.02 uur de vergadering. We missen 2 leden vandaag. Merijn kan het niet
redden en Sara is ziek.
We vergaderen voor het eerst in de vernieuwde raadzaal: hij is heel mooi geworden. En er komt nog
een toevoeging: een kaartje dat aan je naam is gekoppeld: dan kun je zien wie er spreekt via de
microfoon.
De raadzaal is al voorbereid voor 23 raadsleden, daarom staan er meer stoelen. Vanaf 30.000
inwoners krijgt de ‘grote raad’ namelijk 2 extra raadsleden.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vaststellen verslag vorige vergadering
Het verslag van 15 november wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vragenuurtje
Wethouder Rik Dijkhoff beantwoordt de vraag van de werkgroep Verkeersveiligheid.
Het antwoord staat in het formulier Raadsvraag.
Uitreiking cheque aan KiKa
Op 30 juni heeft de Jeugdraad zelfgemaakte kaarten verkocht in de Boterhoek. Hiermee is € 124,85
opgehaald voor KiKa, de Stichting Kinderen Kankervrij.
Vandaag is Pamela van de Loo aanwezig om het ingezamelde geld in ontvangst te nemen. Teun, Len
en Timo reiken de cheque aan Pamela. Ze is heel blij met het geld, hiermee kan KiKa onderzoek doen
om kinderen met kanker beter te maken.
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6.

Bijpraten diverse werkgroepen

Werkgroep Speelgelegenheid, Lotte:
We zijn aan het kijken naar speeltoestellen voor in het Wilhelminapark. Die moeten nog in 1
plattegrond worden gezet, samen met de ideeën die er al waren.

Werkgroep Todo, Anita:
Gisteren heeft Anita met de teammanager van Lumens gesproken. Het was namelijk onduidelijk voor
de werkgroep hoe verder te gaan.
De werkgroep ‘Raad van skate’ gaat door. Wanneer de skatemiddag wordt gehouden wordt nog
bekeken. Alle andere activiteiten gaan ook gewoon door, misschien op andere manier. De jongeren
komen nog gewoon. Er komen ook veel kinderen die bezig zijn met gamen. Jongeren worden bij
Todo betrokken en mogen verantwoordelijkheid nemen. Dat is wel heel leuk.
Werkgroep Todo wil graag samenwerken, niet alleen wat betreft skaten, ook met andere activiteiten.
Bv disco voor heel Best. De eerste prioriteit van de werkgroep is de skatemiddag. Daarna kijken we
voor verdere activiteiten.
Lumens nodigt de hele Jeugdraad uit naar Todo te komen. Ze wil ook een soort coach zijn voor
afgevaardigden van groep 7 en 8, voor op school.
Op woensdag 13 februari is er waarschijnlijk een open dag bij Todo, om te laten zien wat ze doen.
Vraag uit de raad: is Thijs er nog?
Nee, helaas niet.

Werkgroep 200 jaar Best, Paul:
Begin deze week heeft Paul het laatste nieuws gekregen van de organisatie van 200 jaar Best. Ze zijn
zó enthousiast geworden over ons voorstel, dat het wordt opgenomen in het hoofdprogramma! Dit
wordt nu verder uitgewerkt, daarom duurt het nog even voordat we definitief horen hoe het verder
gaat. Maar dit is dus wel een heeeeeel groot schouderklopje voor de werkgroep van de jeugdraad!

Werkgroep Jeugdlintje, Shirly:
We hebben flyers ontworpen. Die gaan we zo snel mogelijk verspreiden op het Wilhelminaplein en de
weekmarkt in het centrum.
De datum van aanmelden hebben we een beetje verschuiven, naar 15 februari. Dan is er nog genoeg
tijd om de aanmeldingen te kunnen beoordelen.

Werkgroep Uitje en Verkiezingen, Nienke
We gaan een nieuw verkiezingsfilmpje maken. Omroep Best helpt ons hierbij. Ze maken vandaag ook
al opnamen.

Werkgroep Uitje en Verkiezingen, Ingrid
Het uitje is op 30 januari, dus niet op de 23e, zoals we eerdere bespraken. Jullie hebben hierover al
een mail gekregen. We verzamelen om 9.15 uur bij het gemeentehuis en gaan van daaruit met auto’s
naar Eindhoven. We zijn met het avondeten weer terug in Best. Jullie krijgen nog een mail met alle
details.

7.

Vraag van Florian: mijn zus is op die dag jarig.
Je bent ’s avonds thuis voordat de taart wordt aangesneden.
Sluiting
De voorzitter sluit om 16.22 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de jeugdraad van Best op 21 maart 2019
[ Ondertekening.Ondertekening1]
[ Ondertekening.Ondertekening2]
Ingrid de Graaff
Hans Ubachs
griffier jeugdraad
voorzitter
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