Agendapunt 02

Notulen van de raadsvergadering van 18-12-2018
1.0 Opening door de voorzitter
Als agendapunt 5 wordt ‘Stand van zaken projecten’ toegevoegd. Hierdoor verschuiven de
andere agendapunten.
2.0 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 23 oktober 2018
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
3.0 Ingekomen stukken en mededelingen
-

Uitnodiging jeugdreceptie Sint Hubert 8.12.18 door ‘onze’ Jeugdprins Finn

-

Uitnodiging gemeente Mill aan JGR voor stemmen op speeltoestel Langenboom aan
de Wilgenlaan

-

Werkgroep ‘Mensen met dementie tellen mee’ wil in 2019 de JGR graag betrekken in
activiteiten ‘Dementie Vriendelijke Gemeente Mill’.

-

Uitnodiging gemeente Mill – nieuwjaarsreceptie 2 januari Myllesweerd
Binnenkort komt een jeugdconsulent in de raadsvergadering vertellen over
‘pesten’en de werking van ‘Appke’.

4.0 Vragenrondje
Vragenuurtje jeugdgemeenteraadsvergadering 18 december 2018
Vraag 1 (Sil)
Kan er in de Willibrordusstraat in Wilbertoord ook een speeltuintje komen?
Antwoord wethouder Jos: begin 2019 wordt het nieuwe beheerplan ‘spelen’ behandeld. We
willen meer aandacht besteden aan de inrichting van uitdagende centrale terreinen waar
kinderen meer hun fantasie gebruiken en samenspelen. De aanwezigheid van speeltoestellen
is minder belangrijk. Kleinere speelplekken gaan we in sommige gevallen omvormen tot
aantrekkelijke plekken zonder toestellen maar juist met variatie in hoogten,
inrichtingselementen die aanleiding bieden om op / mee te spelen, struingroen, hutten
bouwen, etc.
Bij de uitvoering van het beheerplan vindt overleg plaats met de dorpsraad en de
jeugdgemeenteraad en natuurlijk bewoners die geïnteresseerd zijn om mee te denken.
Ik kan nog niet zeggen wanneer we het project oppakken. Dat hangt af van de
meerjarenplanning die we begin 2019 gaan opstellen.
Vraag 2 (Hannah)
Waarom worden er zoveel bomen gekapt aan de Graafseweg tegen over de Maurikstraat?
Antwoord wethouder Jos: Hier is Natuurmonumenten in het bos aan het dunnen. Dit is in
kader van bosbeheer om meer variatie in begroeiing te krijgen, de bomen die gekapt zijn
horen van nature niet thuis in Nederland. In dit geval gaat het om de Amerikaanse eik en
die zien ze niet graag in het bos. Dus het zijn geen laanbomen die gekapt worden, maar een
stukje bos.
Vraag 3 Amber:
Ik zou graag iets willen vragen over de verkeerssituatie bij de brede school in Mill. Het is
namelijk zo dat als de verkeersbrigadiers er niet zijn er onveilige situaties zijn. Als je lopend
de zebra wil over steken wordt er regelmatig gewoon doorgereden. Afgelopen jaren zijn er
diverse ongelukken geweest, zo was er afgelopen jaar na schooltijd ook een ongeluk met
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een oma na schooltijd en ook auto’s hebben gebotst. Kan de verkeerssituatie veiliger en
overzichtelijker gemaakt worden zodat het voor iedereen voor en na school duidelijk is?
Antwoord wethouder Jos: Met de bouw van deze school, nu 5 jaar geleden, is de openbare
ruimte rondom de school opnieuw ingericht. Hierbij heeft een gespecialiseerd bureau samen
met de scholen en de omgeving een ontwerp voor deze omgeving uitgewerkt waarin
aandacht is gegeven aan de verschillende weggebruikers. Daarbij is met de aanleg van een
middengeleider tussen de rijbanen de oversteekbaarheid van de Langenboomseweg
verbeterd zodat men nu in twee delen deze weg kan oversteken. Hierdoor is ook op
momenten dat er niet wordt gebrigadierd de verkeersveiligheid verbeterd. Echter wanneer
je als voetganger een zebra oversteekt krijg je helaas niet vanzelfsprekend voorrang.
Hiervoor is het van belang dat je voor het oversteken oogcontact zoekt met het naderend
verkeer zodat je ook weet dat deze auto daadwerkelijk gaat afremmen om jou voorrang te
verlenen.
Vraag 4 (nagekomen vraag van Hannah)
In Langenboom gaat D'n Bens weg inclusief het voetbalveld en de cafetaria. Komt er nog
iets terug waar we carnaval kunnen vieren en frietjes kunnen eten?
Antwoord wethouder Jos: eigenaar wil zelf stoppen, de gemeente gaat meewerken om
huizen op deze locatie te bouwen. Wel hoopt de gemeente dat er een horecagelegenheid
blijft met een cafetaria.
05. Goede doelen + stemmen, Kanye en Sven
Sven via een presentatie over dierenambulance
keuze voor middelen: financieel of via materialen
Kanye geeft een presentatie over de Amara foundation: Kisumu in India met o.a. opvang
ouderloze kinderen
Stemming:10 voor unaniem aangenomen het project Amara van Kanye.
6.0 Voortgang projecten
- Klimbos Koen voorstander in sint hubert/mill/wilbertoord
- Pluktuintje: Finn vertelt dat het vorig jaar erg droog was
- Jeugdlintje
Bente: een hangplek voor jongeren van 13 tot 18 jaar, muur banken parkeerplaats is een
van de ideeen.
Hannah Jong ontmoet Oud; gekozen voor Mill en Langenboom.
Amelie: project pesten samen met Koen en Maarten.
7.0 Sluiting
De voorzitter wenst iedereen fijne dagen en sluit de vergadering.

