
Notulen Jeugd en Jongeren (9-9-2015)                  

1. Opening 

2. Mededelingen 

Door de dorpsondersteuners zijn de resultaten van de enquete teruggekomen. Helaas zijn deze 

verstuurd aan het begin van de zomervakantie wat minder gunstig is. 

Desondanks zijn er 32 teruggekomen (leeftijd middelbare school). Resultaten: bijna alle 

kinderen zijn lid van een vereniging in Bakel (vaak zelfs meerderen), met name sport. 

Voor muziek en cultuur wijken ze vaak uit naar andere gemeenten. 

Er is behoefte aan een soort “huiskamer” in Bakel waar ze samen kunnen komen. 

Randvoorwaarde is de aanwezigheid van internet. 

Daarnaast een soos voor 12 tot 16 jarigen/uitgangsmogelijkheden voor kinderen tot 18 jaar 

denk aan disco of filmavonden. 

9 kinderen hebben zich aangemeld om ook echt mee te denken. 

Huiskameridee (de ontwikkeling hiervan) wordt als actie overgenomen door de Fuse met 

terugkoppeling van de status naar DSVB. 

3. Communicatie deelnemers van de diverse doelgroepen 

De namen van de deelnemers zullen gecommuniceerd worden op de website. 

Trekker van deze tak: Sylvia Conijn. 

4. Planning dorpsvisie 

De werkgroepen moeten toe gaan werken naar structurele bijdragen aan de dorpsvisie voor 

Bakel. De planning is om het eerste concept in december klaar te hebben om deze Q1 2016 

verder uit te werken. 

5. Speeltoestellen 

Vanuit deze tak is men op bezoek geweest in Boekel die een heel mooi initiatief hebben 

opgezet wat betreft speeltoestellen. E.e.a. is opgehangen onder een Stichting en is tot stand 

gekomen met de inwoners van Boekel (buurtparticipatie). DSVB is erg gecharmeerd van het 

initiatief en gaan kijken, in samenwerking met de gemeente hoe we iets dergelijks ook voor 

Bakel op kunnen zetten. 

Er is aan de inwoners van Bakel beloofd om een infoavond over het vervolg “speeltoestellen 

voor Bakel” te organiseren. Gezien het feit dat we het initiatief van Boekel willen volgen, wat 

meer tijd gaat kosten, kiezen we nu voor een communicatiebericht. 

Actie: persbericht: Siel Pijs, wanneer: oktober 2015. 

6. Olleke Bolleke 

Binnenkort vindt een gesprek plaats tussen gemeente en Fuse over Olleke Bolleke. Eén van de 



onderwerpen is de status van het gebouw. DSVB zal ook door de Fuse (Mathijs) uitgenodigd 

worden voor dit overleg. 

7. Rondvraag 

– Actie: Wilma zal een inventarisatie maken wat er aan activiteiten zijn voor de jongeren van 

12 tot 18 jaar. 

– De Fuse zoekt vrijwilligers. Mathijs zal de flyer waarin deze oproep wordt gedaan 

doorsturen aan DSVB zodat we hem kunnen plaatsen op de Site van DSVB en Facebook. 

De vergaderingen worden structureel gepland op de 3e dinsdag van de maand. De volgende 

vergadering is dan 20 oktober om 20:00 uur in het Parochiehuis. 

 


