
 

 
 

Afsprakenlijst van de vergadering van de Jeugdgemeenteraad gehouden op 15 april 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, Tijs Dijkstra. 
Begeleiders: Jan-Maarten Lombarts, Ruud Sanders, Marianne van der 
Putte-Verhoeven (digitaal) 
Voorzitter: Hans Gaillard, griffier: Moniek Weerts, Kirsty Lochten 

Afwezig Leden: Luc van Gerven, Faye van Hout  
Begeleiders: Monique van Zwieten, Aimee Lombarts 

 

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

• Mededelingen:  
- Er was een afspraak ingepland voor het meedenken over de duurzaam-
heidsprijs. Deze is afgezegd door corona. Binnenkort komt er een nieuwe uit-
nodiging via de mail.  

• Naamgeving pleintje achter de Plus.  
Shannon leest zijn brief voor waarin hij voorstelt om een wedstrijd te organise-
ren voor de naamgeving van het pleintje achter de Plus. De Jeugdgemeente-
raad vindt het een goed idee. Er wordt een artikel in de Mooi Son en Breugel 
krant geplaatst, met de oproep om ideeën voor de naamgeving aan te leveren. 
Actie: griffiers 
In de tweede helft van mei komt de jury bijeen om een naam te kiezen. De jury 
bestaat uit Shannon, Sam, Joline en Erik.  

• Stand van zaken, groepje Wonen in Son en Breugel 
Het groepje heeft nagedacht over een plan van aanpak om tot een presentatie 
te komen voor het symposium van de Adviesraad Sociaal Domein. De ko-
mende weken gaan zij hier verder mee aan de slag. 

• Stand van zaken, groepje filmpje plastic soup  
Het groepje heeft foto’s en filmpjes gemaakt over afval in Son en Breugel. 
Hans vult aan dat er tegenwoordig veel mensen bezig zijn met het opruimen 
van afval met behulp van prikstokken. Een filmpje om aandacht te vragen voor 
afval kan behulpzaam zijn. Er zijn veel ideeën over wat er in het filmpje opge-
nomen kan worden. Het groepje gaat het plan verder uitwerken.  

• Stand van zaken, borden Nieuwstraat 
Juka en Joline hebben borden gemaakt. Femke heeft ook nog twee borden 
gemaakt. De jeugdgemeenteraad vindt het driehoekige bord het beste. Joline 
zal nog wat meer kleur in het ontwerp aanbrengen. De borden worden besteld 
en in overleg met de wethouder zal worden gekeken waar en wanneer de 
borden worden geplaatst. De jeugdgemeenteraad wil graag dat de borden in 
het centrum komen te staan.  

• Rondvraag 
- De prullenbakken bij de Regenboog zijn vaak vol. Kunnen die vaker geleegd 
worden? 
- Gaan we dit jaar nog op bezoek bij het waterschap? Kirsty zal navragen of 
dit bezoek nog dit schooljaar kan plaatsvinden. 
- De kinderen uit groep 7 hebben nog geen keycord gekregen. Dat wordt ge-
regeld voor de volgende vergadering. 
- Wanneer is het Dorpshuis klaar? Er wordt hard gewerkt aan de kerk, daarna 
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kan er gebouwd worden. De bedoeling is dat het Dorpshuis in februari of 
maart 2022 klaar is.   
- Krijgt de jeugdgemeenteraad nog een rol bij 4 en 5 mei? Hans licht toe dat 
hier nog over wordt nagedacht. Juka en Luuk worden hier bij betrokken.  

• De voorzitter sluit de vergadering om 16:55. 
 
Kirsty Lochten & Moniek Weerts 
Griffie Jeugdgemeenteraad   
  


