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Raadsvergadering van 9 januari 2020 

 

 

Aanwezig   

Voorzitter : Hans Ubachs 

Griffier : Ingrid de Graaff 

Gemmy Verstralen 

Leden : Annabel Ho 

Florian Schoenmakers 

Jasper Cox 

Joost Mogendorff 

Jorian van Driel 

Lenne van den Oetelaar 

Lieke Hermans 

Lisa van de Wiel 

Mila Louwers 

Myrthe Egging 

Nienke van Rulo 

Rabab Houzmali 

Rayan Appeldoorn 

Sara Battjes 

Begeleiders : Ine van der Looij 

Monique van de Ven 

Rian de Vrij 

Extra bezoek : wethouder Wilma van der Rijt 

   

Afwezig  Shirly van Oeffelen-Santana 

Anita Bekkers 

   

 

 

1.  Openen van de vergadering 

 De voorzitter opent om 16.01 uur de vergadering. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3.  Vaststellen verslag vergadering 24 oktober 2019 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Vertellen over: 

Opening ijsbaan 

Rayan, Sara en Amy-Lee vertellen over de officiële opening van de ijsbaan op vrijdag 13 december. 

De jeugdraad mocht een lintje doorknippen. Daarna mocht iedereen schaatsen op de ijsbaan, wat 

heel leuk was om te doen. Veel kinderen zijn wezen schaatsen en daarna ook vaker geweest. Soms 

ook met school. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Annabel vertelt dat de jeugdraad op 4 januari bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Boterhoek 
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aanwezig was. Iedereen kon elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. Drie mensen werden extra in het 

zonnetje gezet: 

Lieve Warmoeskerken kreeg de Talent Award omdat ze sinds twee jaar op paaldansen zit en 13e 

is geworden op het WK. 

Teun Toebes heeft een stichting opgericht, Stichting sTeun en Toeverlaat, waarmee hij demente 

ouderen een geluksmoment wil bezorgen. Hij was ook al uitgeroepen tot Brabander van het Jaar. De 

gemeente is heel erg blij met alles wat hij voor deze mensen doet. 

Vertegenwoordigers van het Alzheimercafé Best werden ook in het zonnetje gezet voor hun werk 

waarbij ze ervoor zorgen dat mensen bij elkaar komen die dementie hebben en hun familie. 

Tussendoor werden heerlijke worstenbroodjes uitgedeeld aan de aanwezigen en aan de 

voorbijgangers. Het was een leuke ochtend. 

Lenne vertelt dat ze Lieve kent, en dat het heel grappig was om haar bij de prijsuitreiking te zien. 

Ook heeft ze Lieve weleens zien paaldansen, ze is erg goed, dus die award heeft ze wel verdiend! Ze 

was met een smoesje gelokt en was heel erg verrast. 

Florian kent Lieve ook! 

  

5.  Bijpraten: 

 Werkgroep Duurzaamheid 

Nienke leest haar tekst voor (zie aparte document). 

Vragen? 

Ine zegt dat ze van de Oud-Hollandse spelen (begin van dit schooljaar, bij 200 jaar Best) nog weet 

dat ook de Populierenvereniging nestkastjes maakt. 

Wethouder Van der Rijt geeft nog het advies om ook naar Vitalent te kijken. 

De burgemeester geeft de tip om samen met de werkgroep Spelen af te stemmen als je iets in het 

Wilhelminapark wilt doen. 

 

Werkgroep Jeugdlintje 

Lisa leest haar tekst voor (zie aparte document). 

De voorzitter geeft nog het advies: Promoot het jeugdlintje ook heel goed op je eigen school! We 

hopen dat we dit jaar meer kandidaten hebben. Als jullie er allemaal je schouders onder zet, dan 

komen er vast meer aanmeldingen! 

 

6.  Communicatie Jeugdraad op social media 

 Monique zit nog maar pas een paar maanden bij de jeugdraad. Ze zag dat de jeugdraad op facebook 

zit, maar: daar zit de jeugd niet. Die zitten wel op TikTok, Instagram en Snapchat. Daarom is de 

Jeugdraad daar nu ook te vinden. 

En, we vloggen tegenwoording ook! Joost en Lenne waren zo dapper om de eerste vlog te maken. 

 

We kijken naar deze vlog. 

 

Voorzitter: hoe was het om jezelf terug te zien? 

Joost: Ik was zo droog :-) 

Lenne: ik vond het heel raar om mijn eigen stem terug te horen. Maar wel leuk om het eindresultaat 

te zien. 

Voorzitter: binnenkort hebben we het uitstapje: dat is een uitgelezen moment om weer een of zelfs 

meer vlogs te maken. Dankjewel Monique! 

 

7.  Bijpraten 

Werkgroep Verkeer 

 Jasper en Myrthe lezen voor (zie aparte document). 
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Vragen? 

Florian: hebben jullie ook erover nagedacht dat de fietsers bij de rotonde beide kanten op kunnen? 

Myrthe: daarover hebben we het vorig jaar al gehad. Als je maar 1 kant op kunt, dan moet je 3 keer 

contact maken met de auto’s en dat is ook gevaarlijk. 
 

Werkgroep EHBO 

Myrthe vertelt nog wat over de werkgroep EHBO. Ze beginnen met de scholen van de werkgroep 

EHBO. 

 

 

8.  Rondvraag 

 Nienke: zijn de scholen al ingelicht over het uitje? 

Griffier: jazeker 

Monique: we gaan zeker door met de vlogs. Een van de volgende willen we graag met de 

burgemeester doen. De vloggers vragen zich af of ze alles mogen vragen? 

Voorzitter: daarmee overvallen jullie me wel! Maar, ja: jullie mogen me alles vragen, behalve mijn 

pincode of die van mijn vrouw. 

Nienke: moeten we de treinkaartjes van het uitje zelf betalen? 

Griffier: nee hoor! 

 

  

9.  Sluiting 

 De voorzitter sluit om 16.30 uur de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld door de jeugdraad van Best op 11 juni 2020 

 

  
Ingrid de Graaff Rik Dijkhoff 

griffier jeugdraad voorzitter b/a Hans Ubachs 
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