
 

 
 

Afsprakenlijst van de vergadering van de Jeugdgemeenteraad gehouden op 15 juli 2021, 
aanvang 16:00 uur bij De Zwaan.  
 

Aanwezig Leden: Joline Bruggeman, Erik Beukers, Epke Hessels, Faye van Hout, 
Iza van Zon, Juka de Bruin, Sam Kranen, Dayen van der Veen, Femke 
Perry, Robin Heemels. 
Begeleiders: Jan-Maarten Lombarts, Aimee Lombarts, Ruud Sanders, 
Marianne van der Putte-Verhoeven  
Voorzitter: Hans Gaillard, griffier: Moniek Weerts  

Afwezig Leden: Luc van Gerven, Arun van Egmond, Luuk van den Akker en Tijs 
Dijkstra  
Begeleiders: Monique van Zwieten  
Griffier: Kirsty Lochten 

 

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

• Mededelingen:  
- Sandor Paulus is aanwezig om van alle leden van de Jeugdgemeenteraad 
een karikatuurtekening te maken; 
- Op 4 mei mochten Juka en Luuk samen met de burgemeester een krans leg-
gen bij het monument bij de Vijver. Daarna mochten zij helpen met het planten 
van een Anne Frank boom in Park Vroonhoven. 
- Omwonenden hebben veel overlast van het lawaai door de kabelbaan bij de 
Plus. De bewoners zijn niet tegen een speeltuin, maar vinden de kabelbaan 
een probleem. Daarom is afgesproken dat een nieuwe plek wordt gezocht 
voor de kabelbaan. Op de plek van de kabelbaan moet dan een nieuw speel-
toestel komen. Dat mag de Jeugdgemeenteraad volgend schooljaar samen 
met de bewoners bedenken. 
- Eerder heeft Simon Rademakers de Jeugdgemeenteraad gevraagd of zij het 
een goed idee vinden om een skatebaan te plaatsen in Son en Breugel. De 
Jeugdgemeenteraad heeft dit verzoek met adviezen doorgestuurd naar wet-
houder Jos de Bruin. De wethouder heeft aan Simon gevraagd of hij een lijstje 
wil maken van namen van kinderen die geïnteresseerd zijn. 
- In april heeft Shannon Bijl de Jeugdgemeenteraad gevraagd of zij een naam-
wedstrijd willen organiseren voor de speeltuin bij de Plus. Dat is gebeurd en er 
zijn best veel reacties gekomen. Shannon, Erik en Joline hebben de winnende 
naam gekozen: Houtenhoek. Het naambord wordt op 22 juli onthuld bij de 
speeltuin. 
- Voorafgaand aan deze vergadering zijn de verkeersborden aan de Nieuw-
straat onthuld die Juka, Joline en Femke hebben ontworpen om mensen erop 
te wijzen dat ze zachter moeten rijden. 
- Het uitstapje naar het waterschap kan vanwege corona dit schooljaar niet 
meer plaatsvinden. We hopen dat het uitstapje volgend schooljaar kan plaats-
vinden. 
- Iza, Luuk, Erik, Arun, Faye, Sam, Juka en Joline hebben meegedacht over 
de duurzaamheidsprijs. Joline heeft ook nog een filmpje opgenomen over de 
duurzaamheidsprijs. 

• Werkgroep: ‘Wonen’ in Son en Breugel  
Het groepje heeft een raadsvoorstel geschreven met onderwerpen voor de 
presentatie tijdens het symposium van de Adviesraad Sociaal Domein op 9 
november. De leden van de jeugdgemeenteraad vinden dat er goede 
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onderwerpen zijn benoemd in het voorstel, iedereen kan dan ook instemmen 
met het voorstel. De afspraak wordt gemaakt dat de werkgroep leden die vol-
gend jaar naar de middelbare school gaan op 9 november mogen meedoen 
met de presentatie. 

• Werkgroep: filmpje Plastic Soep  
Juka vertelt dat de leden van de werkgroep foto’s hebben gemaakt van plastic 
soep en filmpjes hebben opgenomen. Het resultaat is nog niet helemaal af, 
maar er ligt wel al een eerste versie van het filmpje. Deze wordt getoond.  
De leden van de jeugdgemeenteraad vinden het mooie beelden en zijn blij dat 
er aandacht aan wordt besteed. Het filmpje wordt nog verder uitgewerkt. 

• Rondvraag 
Juka vertelt dat veel mensen niet weten dat de maximum snelheid in de 
Nieuwstraat 30 is. Ze zou daar graag volgend schooljaar aandacht voor vra-
gen door ’30 borden’ op de grond te plakken. 

• Afscheid groep 8 
Het is een bijzonder jaar geweest voor de jeugdgemeenteraad. Door corona 
zijn er niet veel fysieke bijeenkomsten geweest en konden er geen uitstapjes 
plaatsvinden. Desondanks is er hard gewerkt. De burgemeester bedankt de 
leden van de jeugdgemeenteraad, en in het bijzonder de kinderen van groep 
8, voor hun inzet. Zij krijgen allemaal een oorkonde en een afscheidscadeau. 

• Afscheid Ria 
Aimee vertelt dat de jeugdgemeenteraad is gestart in 2016. Er is de afgelopen 
jaren veel bereikt en Ria heeft de kinderen altijd met veel enthousiasme bege-
leid. De jeugdgemeenteraad is zo’n groot succes geworden dankzij de energie 
en creativiteit van Ria. Ria gaat binnenkort met pensioen, haar taken als grif-
fier zijn overgedragen aan Kirsty en Moniek. 

 
 
Kirsty Lochten & Moniek Weerts 
Griffie Jeugdgemeenteraad   
  


