
 

 

Notulen vergadering Werkgroep Jeugd en jongeren  15 maart 2016 

 

De Werkgroep jeugd en jongeren Houdt zich momenteel bezig met drie items: 

1. JONGEREN 

Deze subwerkgroep komt waarschijnlijk  donderdag 31 maart 2016 bij elkaar. Hiervoor zijn de 

jongeren die eerder aangegeven hebben mee te willen denken uitgenodigd. Door Wilma is een 

appgroepe aangemaakt, waardoor het communiceren hopelijk makkelijker wotdt. Voor deze datum 

wordt ook JIBB uitgenodgd, om te bezien wat zij eventueel voor de jongeren in Bakel kunnen 

betekenen.  Ook Jonathan zal dan aanwezg zijn. 

 

Wat betreft de activiteiten op de woensdagmiddag voor kinderen in de Fuse: met name kinderen uit 

groep 7 nemen deel aan deze activiteiten.  Ook kinderen uit groep 6 vinden steeds meer aansluiting 

hierbij. Vanuit groep 8 is er weinig belangstelling.  Zaak is te bezien hoe voor de kinderen die op 

woensdagmiddag in de Fuse komen,  ook activiteiten buiten georganiseerd kunnen worden, met   het 

oog op het naderende mooie weer. JIBB kan hierin ook een rol spelen. 

Bij de Fuse gaat komend schooljaar een stagiaire aan de slag. De stagiaire zal worden ingezet om de 

activiteiten met jongeren een meer structureel karakter te geven. Tevens wordt dan ook aandacht 

besteed aan activititeiten voor meiden.  

 

2. OLLEKE BOLLEKE 

Op 7 april is ere en bijeenkomst met JIBB. Er is met  Zorgboog in Balans gesproken. Deze is op zoek 

naar een ruimte in Bakel. Zij zit nu in de Jan de Wit-kliniek.  Zij zoeken een ruimte in het dorp en 

vinden het in B-fitt en Wilbertdries te klein.  

De Gemeente Gemert-Bakel is momenteel bezig met het bezien van haar vastgoed in de gehele 

gemeente. 

De Stem van Bakel krijgt  eerst gegevens van vastgoed ten aanzien van de invulling van gemeentelijke 

gebouwen tot nu toe. Wat de gebouwen in Bakel betreft zou het onder meer gaan om JNW /IVN/ 

Gildehuis/Olleke Bolleke/ Sportjuis/Parochiehuis/ De beek/ de Fuse. 

Voor de volgende  volgende bijeenkomst is het de bedoeling om de lijst te bekijken en  dan te bezien 

welke organisaties worden benaderd om samen op te trekken. Joris vraagt de  lijst op bij Maurice 

Emonds. 

De suggestie wordt gedaan om ook de VVV te benaderen.  

 



3. SPEELTOESTELLENBELEID 

Op 24 februari  is ere en bijeenkomst geweest met betrekking tot het speeltoestellenbeleid. Deze 

avond is positief verlopen. Ten aanzien van de Neerakker moet een besluit worden genomen over de  

definitieve plaats van het speelterrein. Hierin moeten alle aspecten  worden meegenomen.  Het 

document speeltoestellen wat de Werkgroep aan het schrijven is, wordt nog doorgelezen door een 

college van Pieter-Jan, die beleidsmatig veel te maken heeft met speeltoestellen.  Na deze 

aanpassingen kan het einddocument worden opgesteld.  

Joris vraagt na of verwijderen van de speeltoestellen eerst moet worden gemeld aan de raad. 

 


