
 

 
 

Afsprakenlijst van de vergadering van de Jeugdgemeenteraad gehouden op 11 maart 2021, 
aanvang 16:00 uur in de Raadszaal.  
 

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, Femke Perry, Robin Heemels, Faye van Hout, Tijs 
Dijkstra. 
Begeleiders: Jan-Maarten Lombarts, Ruud Sanders, Aimee Lombarts, 
Marianne van der Putte-Verhoeven. 
Voorzitter: Hans Gaillard, griffier: Moniek Weerts, Kirsty Lochten 

Afwezig Leden: Luc van Gerven, Begeleiders: Monique van Zwieten 

 

• De voorzitter heet alle leden welkom. De agenda en het verslag van vorige 
keer worden vastgesteld.  

• Mededelingen:  
- Ruud is weer terug als begeleider.   
- De steenlegging was een succes!  
- Iza, Luuk, Erik, Arun, Faye, Sam, Juka en Joline willen meedenken over de 
invulling van de duurzaamheidsprijs. Zij worden binnenkort uitgenodigd via de 
mail.  
- Klimaattop: Vanuit de Jeugdgemeenteraad wordt een bericht naar de scho-
len gestuurd en naar het CDA, dat de Jeugdgemeenteraad het een goed idee 
vindt om hier aan mee te doen.  

• Vraag skatepark: 
De Jeugdgemeenteraad vindt het skatepark een goed idee, maar wil eerst kij-
ken hoeveel kinderen dit leuk zouden vinden. Eerder zijn er namelijk twee 
skateparken weggehaald. Kunnen we misschien eerst een paar kleine dingen 
plaatsen? Kan er ruimte worden gemaakt bij de Molenwiek? Is het betaalbaar 
en is er geld voor beschikbaar? We sturen de brief door naar de wethouder.  

• Vraag Caroline Kersten:  
Caroline geeft een presentatie over een symposium over langer leven in Son 
en Breugel. Ze vraagt of de Jeugdgemeenteraad mee wil denken over het 
thema ‘wonen’. De werkgroep die kijkt naar de volwassen gemeenteraad gaat 
hier mee aan de slag.  

• Stand van zaken, groepje meekijken bij de Volwassen Gemeenteraad 
Het groepje heeft gekeken naar de vergadering over de Bongerd. Nu gaat het 
groepje aan de slag met de vraag van Caroline over het thema ‘wonen’. De 
vraag wordt gesteld of er een presentatie kan komen over hoe een besluit bin-
nen de gemeente tot stand komt. Actie: griffiers.  

• Stand van zaken, filmpje plastic soup  
Alle kinderen hebben aan het begin een toestemmingsformulier ingevuld 
waarop staat of hij/zij gefilmd mag worden. Het groepje gaat het plan eerst 
verder uitwerken.  

• Stand van zaken, borden Nieuwstraat 
Juka en Joline hebben borden gemaakt. Femke gaat nog een bord ontwerpen.  
We gaan kijken of de borden van Juka en Joline kunnen worden gemaakt en 
kunnen worden opgehangen.  

• Rondvraag 
- Wanneer wordt de autoloze dag georganiseerd? Dit schuiven we vanwege 
corona door naar volgend jaar. Sonnewijzer wil nu ook mee doen.   
- Kan er iets worden gedaan met een losloopveldje voor honden? De Jeugd-



 

 2 

gemeenteraad heeft hier eerder naar gekeken en is toen tot de conclusie ge-
komen dat het lastig is dit van de grond te krijgen.  
 

• De voorzitter sluit de vergadering om 17:10. 
 
 
Moniek Weerts & Kirsty Lochten 
Griffie Jeugdgemeenteraad  


