Vergadering jongerenraad 01-04-2019
Aanwezige jongerenraadsleden:
• Ivo Struijk (voorzitter)
• Joost de Kater (secretaris)
• Lara van der Maas
• Ines Struycken
• Romé Kalisvaart
• Ralph Boer
Namens SMWO:
• Stefan Babic
Ambtelijk aanwezig:
• Christel Bergwerff
Afwezige jongerenraadsleden:
• Rose Tavenier
1. Opening
De voorzitter, Ivo Struijk, heet iedereen welkom en opent de vergadering. In het
bijzonder wenst de voorzitter, Christel Bergwerff, beleidsambtenaar van de
Gemeente Noord-Beveland welkom.
2. Mededelingen
Er wordt medegedeeld dat Christel Bergwerff, een beleidsambtenaar van de
Gemeente Noord-Beveland, deze vergadering zal bijwonen. Ieder
jongerenraadslid stelt zichzelf voor aan mevr. Bergwerff.
Tevens wordt er medegedeeld dat de vergadering met het adviesbureau
Futureconsult goed is verlopen. De onderwerpen, die gedurende deze
bijeenkomst/vergadering aan bod zijn gekomen, zullen in deze vergadering
worden besproken (zie 6. Vergadering/bijeenkomst Futureconsult (26-03-2019)
[Vergadering jongerenraad 01-04-2019]).
3. Vaststellen agenda
Deze vergadering zal er één onderwerp/agendapunt extra worden besproken.
Dit onderwerp zal betrekking hebben op het promoten van het Centrum voor
Jeugd & Gezin op de sociale media van de jongerenraad (zie 13. Centrum voor
Jeugd & Gezin (promotie) [Vergadering jongerenraad 01-04-2019]). De agenda
wordt hierna vastgesteld.
4. Vaststellen notulen (11-03-2019)
De notulen van de vorige vergadering is door iedereen gelezen en goedgekeurd.
Rose Tavenier is echter meerdere maanden niet aanwezig geweest bij de
jongerenraadsvergadering. Door het feit dat Rose Tavenier nauwelijks tot niet
aanwezig is bij de vergaderingen en de activiteiten van de jongerenraad heeft
men (via WhatsApp) overlegd en besloten dat zij vanaf maart 2019 niet langer
lid zal zijn van de jongerenraad. Ivo Struijk heeft haar dan ook uit notulen van de
vorige vergadering verwijdert. Tevens is Rose Tavenier van de website van de
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jongerenraad verwijdert. De secretaris, Joost de Kater, is het hier echter niet mee
eens. Men heeft Rose Tavenier namelijk nog niet medegedeeld, dat ze niet langer
lid is van de jongerenraad. Joost de Kater is dan ook van mening dat men een
jongerenraadslid pas van de website en uit de notulen mag verwijderen,
wanneer het desbetreffende lid persoonlijk is medegedeeld dat hij/zij niet langer
lid is van de jongerenraad. Dit is nu echter niet het geval. De overige leden van de
jongerenraad geven daarnaast wel aan dat Rose al een ruime tijd niet meer
aanwezig is en dat er ook niet meer op Whatsapp berichten wordt gereageerd.
Na overleg komt men tot de conclusie dat het inderdaad onverstandig is om
iemand uit de officiële documenten van de jongerenraad te verwijderen, zonder
dat het desbetreffende lid persoonlijk is ingelicht over het feit dat hij/zij niet
langer lid is van de jongerenraad. Stefan Babic zal deze maand (april) contact
opnemen met Rose Tavenier om haar mede te delen dat ze niet langer lid is van
de jongerenraad. Wanneer dit is gebeurt, dan zal men Rose Tavenier niet langer
vermelden in de officiële documenten van de jongerenraad, waaronder de
notulen. Rose Tavenier zal vanaf mei dan ook niet langer in de officiële
documenten van de jongerenraad worden vermeld. De notulen worden
vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken om te bespreken.
6. Evaluatie bijeenkomst/vergadering Futureconsult (26-03-2019)
Op dinsdag 26 maart van 16:30 tot 17:30 heeft er een ontmoeting
plaatsgevonden tussen het adviesbureau Futureconsult en de jongerenraad (zie
5. Toekomstvisie (Gemeente Noord-Beveland) [Vergadering jongerenraad 1103-2019]). Dit overleg heeft plaatsgevonden op het gemeentehuis te
Wissenkerke.
Tijdens deze bijeenkomst/vergadering zijn er vele verschillende onderwerpen
besproken, zoals het Openbaar Vervoer, de woon- en werkgelegenheid, het
toerisme en de aanwezige (sport-)voorzieningen op Noord-Beveland. Hierbij is
men vooral ingegaan op de huidige situatie en de manier waarop deze situatie in
de toekomst kan worden verbeterd/aangepast. Dit om ervoor te zorgen dat
Noord-Beveland in 2030 aantrekkelijk is voor jongeren.
Tevens zijn tijdens deze bijeenkomst de resultaten uit de enquête, die de
jongerenraad in 2018 onder de jongeren van Noord-Beveland heeft uitgezet,
besproken. De voorzitter deelt mee dat hij het enquêteverslag van deze enquête
aan het adviesbureau Futureconsult heeft gemaild. Hierdoor kan het
adviesbureau deze resultaten eventueel gebruiken voor de toekomstvisie van de
Gemeente Noord-Beveland.
Aan het einde van de vergadering/ontmoeting heeft het bureau Futureconsult
aangegeven dat de jongerenraad kan helpen met het opstellen van de
toekomstvisie van Noord-Beveland. Door één kernambitie voor de jeugd van
Noord-Beveland te formuleren kan de jongerenraad namelijk een bijdrage
leveren aan de toekomstvisie. Tijdens deze vergadering zal men de inhoud van
deze kernambitie vaststellen (zie 7. Opstellen kernambitie (toekomstvisie
Gemeente Noord-Beveland) [Vergadering jongerenraad 01-04-2019]).
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7. Opstellen kernambitie (toekomstvisie Gemeente Noord-Beveland)
Zoals eerder deze vergadering werd besproken zal de jongerenraad een
kernambitie voor de toekomstvisie van de Gemeente Noord-Beveland opstellen.
Deze kernambitie bedraagt één alinea, waarin duidelijk wordt verwoord wat er
in 2030 moet zijn veranderd om Noord-Beveland aantrekkelijk te maken voor
jongeren.
De voorzitter deelt mee dat hij enkele randvoorwaarden heeft geformuleerd,
waaraan de kernambitie moet voldoen.
Allereerst moet de kernambitie betrekking hebben op de jeugd (van NoordBeveland).
Daarnaast moet de beschreven kernambitie realistisch/haalbaar zijn. Daarnaast
moet de gemeente hierover kunnen beslissen.
Vanwege het feit dat de kernambitie realistisch/haalbaar moet zijn, kan men het
Openbaar Vervoer (OV) nauwelijks tot niet in de kernambitie vermelden. Dit
ondanks het feit dat er uit de enquête bleek dat het OV een belangrijke
rol/functie vervult in het leven van de jongeren. Men kan dit onderwerp echter
niet in de kernambitie opnemen, omdat de Gemeente Noord-Beveland geen
beslissingen kan/mag nemen over het OV. In Zeeland, waaronder NoordBeveland, is de Provincie Zeeland namelijk verantwoordelijk voor het reguleren
van het OV.
Er wordt lang gediscussieerd over verscheidene onderwerpen/voorzieningen,
die nu én in de toekomst belangrijk zouden kunnen zijn voor de jeugd op NoordBeveland. Zo wordt er gediscussieerd over de haalbaarheid van een zogenoemde
discobus en de realisatie van jongerencafés in de verscheidene dorpen op NoordBeveland. Na overleg heeft men echter nog geen definitieve kernambitie kunnen
opstellen. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat de verscheidene
plannen niet haalbaar/realistisch zijn. De voorzitter vraagt ieder lid daarom om
voor maandag 15 april (a.s.) een kernambitie op te stellen. De ideeën uit deze
verschillende kernambities zullen uiteindelijk worden gecombineerd tot één
kernambitie, die kan worden opgenomen in de toekomstvisie. Wanneer een lid
zijn/haar kernambitie heeft opgesteld, dan kan men deze naar de voorzitter
opsturen.
Wanneer er een definitieve kernambitie is opgesteld en/of wanneer er
vragen/opmerkingen zijn, met betrekking tot de kernambitie of de toekomstvisie
van Noord-Beveland, dan kan men deze mailen naar het volgende e-mailadres:
philipsen@futureconsult.nl
8. Movietour (05-04-2019)
De eerstvolgende Movietour zal plaatsvinden op vrijdag 5 april (a.s.). Ivo Struijk
heeft bij AMZ een bus (met voldoende zitplekken) gereserveerd. Tevens heeft hij
extra jongerenraadkaartjes geprint, zodat er voldoende kaartjes zijn om uit te
delen, wanneer de jongeren de bus betreden. Stefan Babic heeft een poster voor
de Movietour samengesteld en Ines Struycken heeft deze poster op de sociale
media van de jongerenraad geplaatst (Facebook en Instagram). Lara van der
Maas heeft contact opgenomen met de bioscoop in Vlissingen (CineCity).

3

Ralph Boer zal op woensdag 3 april (a.s.) voor 17:00 het filmoverzicht opstellen
en dit doorsturen aan Stefan Babic en Ines Struycken. In eerste instantie zal
Stefan Babic proberen dit filmoverzicht te printen. Wanneer Ralph Boer er, in
verband met school, echter niet in slaagt om het filmoverzicht voor 17:00 op te
stellen, dan zal Ines Struycken het filmoverzicht printen, zodat het overzicht kan
worden uitgedeeld in de bus.
Tijdens de vorige Movietour (op vrijdag 30 november) wisten enkele
jongerenraadsleden niet welke taak zij moesten vervullen. Vanwege het feit dat
er gedurende de vorige Movietour veel onduidelijkheid ontstond, heeft men voor
deze Movietour de volgende taakverdeling opgesteld:
- Leidinggevende: Ivo Struijk.
- Verantwoordelijk voor het houden van toezicht in de bus (onder): Ivo
Struijk, Lara van der Maas en Ines Struycken.
- Verantwoordelijk voor het houden van toezicht in de bus (boven): Romé
Kalisvaart, Joost de Kater en Ralph Boer.
- Verantwoordelijk voor het uitdelen van de jongerenraadkaartjes: Ivo
Struijk.
- Verantwoordelijk voor het in ontvangstnemen en het beheren van het
geld: Lara van der Maas.
- Verantwoordelijk voor het ophalen van de bioscoopkaartjes bij de kassa
van CineCity te Vlissingen: Ivo Struijk en Lara van der Maas.
- Ieder jongerenraadslid is in de bus en in CineCity verantwoordelijk voor
het uitdelen/beheren van de kaartjes van één film. Welke film dit betreft
zal tijdens de Movietour door de leidinggevende worden medegedeeld.
9. Lasergamen bij ’t Klokuus (03-05-2019)
Op vrijdag 3 mei (a.s.) wil de jongerenraad ’s avonds gaan lasergamen bij ‘t
Klokuus. Stefan Babic deelt mee dat hij contact heeft opgenomen met ’t Klokuus.
Er kunnen maximaal dertig jongeren tegelijkertijd lasergamen. De jongeren die
niet kunnen lasergamen, kunnen gebruik maken van de overige
speeltoestellen/voorzieningen, die op het terrein van ’t Klokuus aanwezig zijn.
Tevens zal er bij ’t Klokuus friet gegeten worden.
De kosten voor deze activiteit (lasergamen inclusief friet, een drankje én korting)
bedragen 12,50 per persoon. Het huren van een bus bij AMZ, met plek voor 58
personen, kost 400 euro inclusief btw. Na overleg heeft men besloten dat een
kaartje voor deze activiteit 10 euro kost. Een deel van de jongerenraadsleden
wilde dat één kaartje 15 euro zou kosten. Stefan Babic is echter bang dat veel
jongeren dit te duur zullen vinden, waardoor er minder jongeren zullen
deelnemen aan deze activiteit. Tevens is het voor het jongerenraadslid dat
verantwoordelijk is voor het in ontvangstnemen en het beheren van het geld
gemakkelijker om te werken met een bedrag van 10 euro in plaats van 15 euro.
Vanaf groep 7 van de basisschool mag men deelnemen aan deze activiteit. Na
overleg besluit de jongerenraad dat er maximaal 50 jongeren mogen deelnemen
aan deze activiteit. Dit is namelijk het maximale aantal zitplekken in een
(gewone) touringcar. Om te kunnen controleren/reguleren hoeveel jongeren er
gaan deelnemen aan deze activiteit, zal men bij deze activiteit gebruik maken van
een aanmeldingssysteem. De jongerenraad moet ’t Klokuus namelijk kunnen
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inlichten over het aantal jongeren dat zal komen lasergamen en eten. Bovendien
kan er slechts een beperkt aantal jongeren tegelijkertijd deelnemen aan het
lasergamen. Op de poster zal dan ook duidelijk worden vermeld dat men zich
moet aanmelden voor deze activiteit. De jongeren zullen zich via het volgende emailadres kunnen aanmelden: aanmelden@jrnb.nl.
Stefan Babic zal voor deze activiteit een poster samenstellen. Ines Struycken zal
deze poster op de sociale media van de jongerenraad plaatsen (Facebook en
Instagram).
De route van de bus zal beginnen in Kamperland en eindigen in Colijnsplaat. De
bus zal vervolgens naar ’t Klokuus in ’s-Heer Arendskerke rijden. Wanneer men
om 17:00 uit Kamperland vertrekt, dan verwacht men dat men om 18:00 bij ’t
Klokuus in ’s-Heer Arendskerke aankomt. De jongeren zullen eveneens met
behulp van een bus worden teruggebracht naar Noord-Beveland.
Stefan Babic zal contact opnemen met ’t Klokuus om het lasergamen te
reserveren. Tevens zal hij mededelen dat men om 18:15 friet wil eten en dat er
(naar verwachting) 58 jongeren (inclusief 8 jongerenraadsleden) aanwezig
zullen zijn. Vervolgens zal er een groep bestaande uit 25 personen gaan
lasergamen. De overige jongeren kunnen gebruik maken van de overige
speeltoestellen/voorzieningen, die op het terrein van ’t Klokuus aanwezig zijn.
Deze groepen jongeren zullen halverwege de avond van activiteit wisselen.
10. Citytrip (stedentrip)
In juni 2019 wil de jongerenraad, een stedentrip organiseren naar een stad in
Nederland of België. Aan deze activiteit zullen jongeren ouder dan 16 jaar mogen
deelnemen (zie 5. Activiteitenplanning 2019 [Vergadering jongerenraad 03-012019]). Na overleg komt men echter tot de conclusie dat het overgrote deel van
de jongerenraadsleden in juni, in verband met de zomervakantie, niet kan helpen
bij het organiseren van deze activiteit. Men besluit dan ook om de stedentrip na
de zomervakantie, op zaterdag 24 augustus, te organiseren.
De voorzitter deelt mee dat de stedentrip kan plaatsvinden naar een stad in
België, zoals Gent, Brugge en Antwerpen, of naar een stad in Nederland, zoals
Rotterdam, Breda en Den Haag. Het overgrote deel van de jongerenraadsleden is
van mening dat het leuker is om een stedentrip te organiseren naar een stad in
België. Men denkt namelijk dat de jongeren dit leuker zullen vinden, omdat men
België associeert met het buitenland. Na overleg besluit men dan ook om een
stedentrip naar Antwerpen te organiseren. De secretaris deelt echter mee dat
men er bij het organiseren van een stedentrip naar het buitenland rekening mee
moet houden dat de deelnemende jongeren in het bezit moeten zijn van zowel
een geldig identiteitsbewijs als een reisverzekering. Indien men dus een
stedentrip naar Antwerpen organiseert, dan moet men duidelijk op de poster
vermelden dat de jongeren in het bezit moeten zijn van deze documenten,
wanneer zij willen deelnemen aan deze activiteit. Tevens moet er op de poster
worden vermeld dat men op eigen risico de stad bezoekt en dat de jongerenraad
(de gemeente) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele
problemen (schade), die zich voordoen in de stad.
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Van tevoren zal men een WhatsApp groep aanmaken. In deze groep zullen alle
jongeren zijn opgenomen, die deelnemen aan de stedentrip. Hierdoor is contact
met deze jongeren mogelijk. Vanwege het feit dat men zo’n WhatsApp groep wil
aanmaken, zal men bij deze activiteit gebruik maken van een
aanmeldingssysteem. De jongeren zullen zich via het volgende e-mailadres
kunnen aanmelden: aanmelden@jrnb.nl. Jongeren die niet woonachtig zijn in de
Gemeente Noord-Beveland kunnen zich eveneens aanmelden voor deze
activiteit. Wanneer er echter onvoldoende zitplekken in de bus aanwezig zijn,
dan mogen deze jongeren niet deelnemen aan de stedentrip.
11. Nationale Buitenspeeldag
De nationale buitenspeeldag zal dit jaar op woensdag 12 juni vanaf 13:00 tot-enmet 16:00 plaatsvinden. Deze activiteit zal wederom in samenwerking met
SMWO en Het Wissebad te Wissenkerke worden georganiseerd. Stefan Babic
deelt mee dat hij het zwembad en het mountainbike parcours heeft
gereserveerd. Wanneer een jongerenraadslid kan helpen bij het organiseren van
de nationale buitenspeeldag, dan kan hij/zij zich aanmelden bij Stefan Babic.
12. ‘Veilig Honk’
In mei (voor de zomervakantie) zullen de jongerenraadsleden op iedere
basisschool van Noord-Beveland aan groep 7 en 8 uitleg geven over het ‘Veilig
Honk’. Zo zal men vertellen waar deze zich bevinden en wat de betekenis is van
een ‘Veilig Honk’. Uit de enquête, die de jongerenraad in 2018 onder de jongeren
van Noord-Beveland heeft uitgezet, bleek namelijk dat veel basisschoolkinderen
niet weten wat de betekenis is van een ‘Veilig Honk’. We hebben dit vorig jaar
ook gedaan en dit is zowel door leerlingen als leerkrachten positief ervaren.
Mevr. Bergwerff deelt mee dat zij bezig is met het samenstellen van een flyer,
waarin een beschrijving wordt gegeven van het ‘Veilig Honk’. Wanneer deze flyer
is voltooid, dan zullen de jongerenraadsleden deze aan de basisschoolkinderen
uitdelen.
Op de basisschool De Vliete te Wissenkerke heeft men in het klaslokaal een
bordje van het ‘Veilig Honk’ opgehangen. Hierdoor weten de jongeren hoe het
bordje/logo van het ‘Veilig Honk’ eruitziet. De jongerenraad is dan ook van
mening dat er op iedere basisschool op Noord-Beveland zo’n bordje moet
worden opgehangen. Mevr. Bergwerff zal ons daarom stickers geven, met daarop
het logo van het ‘Veilig Honk’. Deze stickers kunnen we op de basisscholen
ophangen.
13. Centrum voor Jeugd & Gezin (promotie)
De voorzitter deelt mee dat hij graag zou willen dat het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) wordt gepromoot op onze sociale mediakanalen. Uit de enquête
bleek namelijk dat veel jongeren, met uitzondering van de jongeren uit
Wissenkerke, niet weten wat het CJG betekent/inhoudt. Door ervoor te kiezen
om prijzen uit te reiken aan de jongeren die de informatie over het CJG via
sociale media delen, kan men ervoor zorgen dat meer jongeren weten wat het
CJG inhoudt. Zo zouden de jongeren kaartjes voor de Movietour en het
lasergamen bij ’t Klokuus kunnen winnen. Tevens kan de jongerenraad het CJG
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promoten door promotiemateriaal, zoals pennen en stickers, uit te delen tijdens
de presentaties over het ‘Veilig Honk’.
14. Rondvraag
Gedurende de rondvraag worden er geen vragen gesteld.
15. Sluiting
De voorzitter, Ivo Struijk, sluit de vergadering. De volgende vergadering zal
plaatsvinden op maandag 6 mei (a.s.) om 19:30 in het gemeentehuis te
Wissenkerke. Tevens deelt de secretaris, Joost de Kater, mee dat het, in verband
met tentamens en een schoolproject, enkele weken zal duren voordat de notulen
worden opgesteld.
Bijlage 1 (actielijst)
• Ieder jongerenraadslid zal voor maandag 15 april (a.s.) een
kernambitie voor de toekomstvisie van Noord-Beveland opstellen
en deze opsturen aan Ivo Struijk. Tevens moet ieder
jongerenraadslid controleren of hij/zij op woensdag 12 juni vanaf
13:00 tot-en-met 16:00 kan helpen bij het organiseren van de
nationale buitenspeeldag in Het Wissebad te Wissenkerke.
• Ines Struycken zal de poster voor het lasergamen bij ’t Klokuus op
de sociale media van de jongerenraad plaatsen (Facebook en
Instagram). Tevens zal zij het filmoverzicht printen, wanneer blijkt
dat Stefan Babic er niet in is geslaagd om het filmoverzicht te
printen.
• Ralph Boer zal op woensdag 3 april voor 17:00 het filmoverzicht
behorende bij de Movietour samenstellen en dit doorsturen aan
Stefan Babic en Ines Struycken.
• Stefan Babic zal in april contact opnemen met Rose Tavenier over
het feit dat ze niet langer lid is van de jongerenraad. Daarnaast zal
hij proberen het filmoverzicht te printen. Hij zal eveneens de
poster voor het lasergamen samenstellen. Tevens zal hij contact
opnemen met ’t Klokuus om het lasergamen (met korting) te
reserveren. Daarnaast zal hij mededelen dat men om 18:15 friet
wil eten en dat er (naar verwachting) 58 jongeren (inclusief 8
jongerenraadsleden) aanwezig zullen zijn.
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