
 

 

Notulen en actielijst Jeugd en Jongeren 17-11-2015 
 
Aanwezig: Silvia Conijn, Wilma van Wuijtswinkel, Johan Habraken, Fred Kuijpers,  Jannine 
Brugman, Marhijs de Haas en Joris van Loon 
Afwezig: Siel Peijs,  

 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen Expertsessie van werkgroep Ondernemen 
van 11-11 wordt kort besproken 

 

3. Notulen Geen opmerkingen  

4. .speeltoestellen Werkgroep speellocaties is druk bezig met 
schrijven visie, 

Persbericht is uitgegaan, 
Met de gemeente is afgesproken dat 

overleg van gemeente inzake besluit 
speeltoestellen neerakker/rozenbuurt word 
overgenomen door DSVB. DSVB zal dit 

besluit ook meenemen in de visie. 
Silvia is hiervoor contactpersoon en heeft 

al diverse berichten hierover gehad. 
Madeleine neemt binnenkort contact op 
i.v.m. budget speeltoestel. Toegezegd is 

reeds dat budget voor neerakker ook 
wordt overgedragen. 

Streven is om voorjaar 2016 
visie gereed te hebben 

 
 

 
 
 

 
 

Silvia neem contact met 
madeleine over toezegging 
afvalbak zandseberg 



 

 

5. olleke bolleke Werkgroep is bij elkaar geweest. 

Oproep is in media geweest. 
In de werkgroep zijn al diverse ideeën 
ontstaan. Er worden diverse 

ontmoetingsplaatsen in omliggende 
dorpen bezocht op korte termijn. 

Commerciële  partijen hebben zich ook 
gemeld. 
 

Afgesproken is dat er in het plan van 
aanpak goed wordt gekeken wat er al is in 

Bakel. 
 
Silvia en Wilma hebben zojuist een 

bijeenkomst gehad met enkele jongeren ca 
12 – 14 jaar oud. Jongeren willen graag 

klein  beginnen bijv. met een filmavondje 
wat door henzelf mee georganiseerd kan 
worden. Idee is om jongeren met ideeën te 

laten komen en DSVB te laten faciliteren. 
 

Fred en Mathijs gaan met bestuur fuse 
bespreken of fuse een avond per week of 
maand fuse kan openstellen exclusief voor 

deze doelgroep. Eventueel alternatief is 
Den Adder 

 

Werkgroep moet goed 

afstemmen met 
willibrorduszaal (ad janssen) 
en parochiehuis dat initiatieven 

elkaar niet gaan overlappen. 
 

Jannine blijft contact houden 
met kbo (joke verberkt)  
 

 
 

 
 
 

In januari is er weer een 
nieuwe afspraak met deze 

jongeren gepland. 
 
 

 
 

 
Fred en Mathijs komen hier 
volgende vergadering op terug 

 
 

6. stand van zaken 
bijeenkomst 14-1-

2016 

Binnen alle werkgroepen besproken. 
Iedereen wil meewerken. Hoe gaan we 

deze avond indelen.  

Binnen het DB zal hiervoor een 
soort van format worden 

afgesproken. 
 

Werkgroepen speeltoestellen 
en olleke bolleke geven 
volgende bijeenkomst aan wat 

ze 14-1 willen  

7. wvttk Picknicktafel groene long verplaatsen. 

Is overleg over geweest met gemeente. 
Wij hebben in de media  gevraagd of er 
suggesties of problemen vanuit de buurt 

zijn. 
 

Joris blijft in contact met 

gemeente / wethouder hierover 

8. ..   

9. Rondvraag Geen  

10. Sluiting Volgende bijeenkomst 15-12-2015 20.00 
uur 

 

 
 


