Agendapunt 02

Notulen van de raadsvergadering van 26 maart 2019
1.0 Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering.
2.0 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 december 2018
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
3.0 Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen:
Amélie is vandaag jarig en daarom niet op de vergadering. De voorzitter feliciteert
haar namens de Jeugdgemeenteraad.
Op 23 maart 2019 was de Nationale Opschoondag waarbij raadsleden afval hebben
opgeruimd rondom het Kindcentrum Mill.
Uitnodigingen:
Op 7 februari 2019 was de Nationale Voorleeswedstrijd waarbij de jeugdwethouders
zijn uitgenodigd om zitting te nemen in de jury.
Op 22 mei 2019 is het Kids congres in Cuijk waarvoor de leden zijn uitgenodigd;
echter het uitstapje van de raad is dan gepland.
4.0 Vragenrondje
Vraag 1: Amber
Tegenover de Leeuwerikstraat, richting Graafseweg, zijn struiken weggehaald. Wat was de
reden hiervoor?
Antwoord: Aan de Leeuwerikstraat/ Merelweg zijn we het plantsoen aan het verfraaien en
worden oude struiken die niet meer mooi zijn vervangen door nieuwe. Ook op deze locatie
zijn 2 stukjes met bloembollen beplant, zodat we daar in het voorjaar mooie veldjes met
bloemen krijgen.
Vraag 2: Amelie
Ook aan het begin van de Morgenstond, vanaf de Brugse Berg, zijn struiken weggehaald.
Waarom?
Antwoord: Op de Brugseberg/de Geer vindt plantsoenrenovatie plaats waarbij er weer
andere planten komen te staan.
Nabij de Morgenstond gebeurt dit ook. Op de Brugse Berg is het bosplantsoen gedund, dit
ziet er wel kaal uit, maar de struiken groeien vanzelf weer uit tot grote struiken.
Vraag 3: Koen
Hoe gaat het stemmen/kiezen voor het jeugdlintje in z’n werk?
Antwoord: Iedereen kan een kind aandragen voor een lintje. De jury (Finn en Esmee)
beslissen uiteindelijk samen met de burgemeester wie er uiteindelijk een lintje krijgt. Dit
kunnen ook meerdere kinderen zijn.
Vraag 4: Hannah
Waarom staan er in wandelgebieden zoals Tongelaar geen bankjes?
Antwoord: Tongelaar is een landgoed van Brabants Landschap. Zij beheren dit gebied. Er
staan wel bankjes hier en daar. Als er een wens is voor meer bankjes dien je je te wenden
tot Brabants Landschap.
05. Voortgang projecten
Koen en Sven: Klimbos:
Hebben een gesprek gehad met een ambtenaar hierover. De plek wordt bij de beweegtuin of
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bij Camping Van Rossum’s Troost. Ze zijn nog bezig om de plannen uit te werken.
Hannah/Amber: Jong ontmoet Oud:
Op 29 maart is dit in De Wester en op 18 april in Langenboom. Ze hebben een
voorbereidend gesprek gehad, een persartikel geschreven en posters/flyers gemaakt. De
burgemeester kijkt of hij kan komen op 18 april in Langenboom.
Esmee/Finn: Jeugdlintje/Pluktuintjes:
Twee dorpen: Mill en Sint Hubert, dezelfde plekken als vorig jaar. De Agrarische Natuur
Vereniging regelt zaadjes. Ook kunnen we bijv. groente gaan verbouwen. Voor de opening
wordt een datum geprikt.
Kanyee/Sven: goede doel:
Willen voor de Stichting Amara Foundation een paar dagen voor Moederdag spulletjes uit
Afrika gaan verkopen en zeepjes in een stand bij Jan Linders/AH.
Bente/Amélie: chillplek:
De locatie zou goed bij De Wissel kunnen of bij het veldje bij de Brugse Berg. Er is een
afspraak ingepland met een ambtenaar om hierover te praten.
6.0 Uitstapje 22 mei a.s.
Dit wordt de Tweede Kamer in Den Haag. We gaan er met de bus naar toe.
7.0 Presentatie ‘pesten’
Antoinette en Marijke van het Centrum voor Jeugd en Gezin geven een interactieve
presentatie over pesten waarbij veel vragen en voorbeelden aan de orde komen.
8.0 Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.

