
 

 
 

Afsprakenlijst van de vergadering van de Jeugdgemeenteraad gehouden op 21 januari 2021, 
aanvang 16:00 uur digitaal via MS Teams 

Aanwezig Leden: Joline Bruggeman, Erik Beukers, Epke Hessels, Luuk van den 
Akker, Iza van Zon, Juka de Bruin, Sam Kranen, Dayen van der Veen, 
Arun van Egmond, Robin Heemels, Femke Perry. 
Begeleiders: Jan-Maarten Lombarts, Monique van Zwieten, Aimee Lom-
barts 
Voorzitter: Hans Gaillard, griffier: Moniek Weerts, Kirsty Lochten 

Afwezig Leden: Luc van Gerven, Faye van Hout, Tijs Dijkstra  
Begeleiders: Patrick la Fleur 

 

• De voorzitter heet alle leden welkom.  

• Mededelingen:  
-Nieuwe griffier  
Ria stopt binnenkort met werken want zij gaat met pensioen. Vanaf nu zijn 
Moniek en Kirsty griffier van de Jeugdgemeenteraad.   
-Speeltuin Limburglaan 
Jullie weten allemaal dat een aantal bewoners zich zorgen maakt over de 
speeltuin vanwege mogelijke overlast door bijvoorbeeld kinderen die nog laat 
in de speeltuin zijn. Wethouder de Bruin is in gesprek met deze bewoners om 
te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk overlast is. 

• Alle leden geven aan dat het goed gaat, ook op school. De volgende wensen 
voor 2021 worden besproken:  
Het nieuwe gemeentehuis zien, weer met zijn allen bij elkaar komen, dat Co-
rona weg gaat, minder plastic in de natuur, minder hondenpoep op straat, 
denken aan de oudere mensen die nu heel eenzaam zijn, Son en Breugel nog 
beter maken, kinderen van de basisschool laten zien wat de plastic soep is, 
voor iedereen een Corona vaccin, minder hard rijden in de Nieuwstraat.  

• Eerste steenlegging gemeentehuis 
De leden van de Jeugdgemeenteraad krijgen een grote rol bij de eerste steen-
legging van het gemeentehuis. Het is de bedoeling dat jullie allemaal een 
stukje steen in gaan voegen!  
Zet 23 februari om 15:30uur alvast in je agenda! Het is ook mogelijk om het 
nieuwe gemeentehuis te bekijken. We maken er een feestelijk moment van, 
maar vanwege de Corona maatregelen is het niet mogelijk om je papa of 
mama mee te nemen. 

• Wat kunnen we nog wél doen in deze Corona tijd? De volgende ideeën wor-
den besproken:  
1. Een filmpje maken over de plastic soep. → Juka, Iza, Femke, Robin, Luuk, 
Sam.  
2. Kijken hoe de volwassen gemeenteraad werkt (Aimee). Op 4 februari om 
20:00uur een gedeelte van de vergadering kijken. Je kunt de vergadering live 
kijken maar ook op een later moment terug kijken → Luuk, Juka, Femke, Jo-
line.  
3. Minder hard rijden in de Nieuwstraat. Borden maken die mensen hier be-
wust van maken. Deze borden kunnen dan worden geplaatst op de plaatsen 
waar te hard wordt gereden. Iedereen kan een ontwerp maken voor een bord.   
4. Hondenpoep → Het filmpje wat eerder gemaakt is door de Jeugdgemeente-
raad wordt meegestuurd. Jullie kunnen er over nadenken of jullie nog iets met 
dit filmpje willen doen.  
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• Femke heeft aangegeven dat haar klas graag een keer afval op wil ruimen in 
de wijk. Hiervoor hebben wij gele hesjes en grijpers die gebruikt kunnen wor-
den. Dit kan wel pas als de scholen weer open zijn. Als andere scholen dit ook 
willen, kunnen ze dit laten weten aan de griffiers.  

• De regering heeft geld beschikbaar gesteld voor de gemeente om activiteiten 
voor jongeren te organiseren. Hebben jullie ideeën voor activiteiten? Dit kan 
bijvoorbeeld een sportactiviteit zijn, of een workshop waar je iets kunt leren, of 
een online game activiteit. Ideeën kun je doorgeven aan de griffiers.  

 
 
 
 
Moniek Weerts & Kirsty Lochten 
Griffie Jeugdgemeenteraad  


