Vergadering Jongerenraad Noord-Beveland
7 november 2017
Aanwezig: Lisanne, Ivo, Amber, Roel, Joost, Lara, Stefan
Afwezig: Gast: Jacqueline Dijkinga
Voorzitter: Lisanne
Notulist: Ivo

1. Opening
Lisanne heeft de vergadering geopend en heet Jacqueline Dijkinga van harte welkom bij onze
vergadering
2. Mededelingen en aanvullende agendapunten
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vorige vergadering
Iedereen heeft de notulen gelezen en ze zijn goedgekeurd.
5. Jacqueline Dijkinga, D66
Jacqueline heeft zichzelf voorgesteld. Volgend jaar wilt D66 zich verkiesbaar stellen in de
gemeente Noord-Beveland. Ter voorbereiding hiervan wilde ze graag aan de Jongerenraad
vragen wat er speelt onder de jongeren voor het verkiezingsprogramma van D66. Wij hebben
aangegeven wat de grootste problemen zijn voor de jongeren op Noord-Beveland, maar we
hebben ook aangegeven wat er juist goed geregeld is. We hebben de nadruk in het gesprek
vooral op het openbaar vervoer en alcoholbeleid gelegd. Wat wij merken is dat de bustijden
overdag wat ons betreft prima zijn. De bus sluit goed aan op de schooltijden en op de trein.
We hebben wel aangegeven dat de jongeren op Noord-Beveland het jammer vinden dat er in
de avonden, zaterdagmorgen en zondag weinig of geen bussen rijden. We vinden de
haltetaxi een goed alternatief voor de slechtere bustijden in de avond en op zondag. De
jongeren zijn hier erg blij mee. Wij vinden wel dat de haltetaxi meer promotie verdiend. Veel
jongeren hebben nog nooit van een haltetaxi gehoord, laat staan dat ze er gebruik van is
gemaakt. Gelukkig zit er wel een stijgende lijn in. Voor wat betreft de alcohol heeft
Jacqueline aangegeven dat er in huishoudelijke kring vaak alcohol wordt geschonken aan
jongeren onder de 18. Dit komt, omdat ouders vaak niet op de hoogte zijn van de gevolgen.
Ze zou het fijn vinden als hiervoor meer bijeenkomsten en aandacht komt. De Jongerenraad
wist van het alcoholprobleem onder de 18 maar wij vinden het lastig hier wat aan te doen.
We hebben aangegeven dat er tijdens onze activiteiten vaak verschillende soorten preventie,
waaronder alcoholpreventie aanwezig is. Deze preventie wordt meestal door Indigo
verzorgd. Verder wensen wij Jacqueline heel veel succes in haar campagne voor D66 en
hopen haar vaker te zien.

6. Evaluatie Walibi Fright Nights
Het was een zeer succesvolle activiteit. De bus was nagenoeg vol en de jongeren hielden zich
goed aan de regels en gedroegen zich, zowel in het park als in de bus fatsoenlijk. Wel willen
we de volgende keer proberen de jongeren die van Schouwen-Duiveland komen en geen
enkele connectie hebben met Noord-Beveland te weren bij de activiteiten. Het moet niet de
bedoeling zijn dat er activiteiten worden georganiseerd waarbij er in een stijgende trend
jongeren uit andere gemeentes deelnemen. Er was wel iemand in het park flauwgevallen.
Gelukkig was Roel daarbij en is alles goed afgelopen. Er is weinig begeleiding nodig tijdens
een activiteit als deze, maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid. We willen bij dit soort
activiteiten voor de promotie de nadruk meer leggen op social media en minder op de
posters.
7. Enquête
Roel heeft de enquête aangepast. Daarna hebben we samen de enquête doorlopen en
nogmaals aangepast.
8. Presentatie gemeenteraad
Lisanne heeft de presentatie laten zien die zij samen heeft gemaakt met Ivo. De rest van de
leden vond dat de presentatie er goed uitzag. We hebben een half uur de tijd. We zullen dit
eerlijk verdelen. Stefan krijgt een kwartier en de jongerenraad krijgt een kwartier. Daarnaast
hebben we afgesproken dat iedereen zijn zwarte polo aan doet. Tenzij iemand de zwarte
polo niet heeft dan mag hij/zij het groene activiteitenshirt aandoen. De presentatie is op 23
november en begint om half 8. We zorgen dat we ruim op tijd aanwezig zijn. Na de
presentatie mogen we in principe weg. Blijven mag natuurlijk wel.
9. Movietour
De datum van de movietour is vastgesteld op 15 december. We gaan de nadruk vooral
leggen op social media en minder op de posters. We willen dit als experiment doen om te
kijken hoe de opkomst zonder posters is. De posters ophangen kost veel tijd als je op de fiets
naar een ander dorp moet. En het is natuurlijk ook slecht voor het milieu. Jongeren
gebruiken steeds meer social media. Daarom willen we kijken wat de opkomst is als we geen
posters ophangen.
10. Activiteitenplanning 2018
Movietour: februari, mei, september, december.
Kinderdisco: maart (Colijnsplaat)
Buitenspeeldag: Juni
Walibi: Oktober
Discozwemmen: eind augustus (eerste week na de zomervakantie)
11. Rondvraag
Ivo: Het lijkt hem een goed idee dat als we met de gemeenteraad in debat willen over de
enquête, dat we dat beter in het dorpshuis in Geersdijk kunnen doen. De gemeenteraad
heeft maar 12 zetels. Dit is erg weinig als je met meerdere jongerenraden en de
gemeenteraad in debat wilt. In het Drenthehuis is meer ruimte. We gaan kijken of dit
mogelijk is.
12. Sluiting
Lisanne heeft de vergadering gesloten.
Volgende vergadering: dinsdag 12 december

Actielijst:
 Ivo bestelt een bus voor de movietour.
 Lisanne prikt een datum voor de eindejaarsactiviteit.
 Stefan past de poster voor de movietour aan.

