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Agenda 
 
1. Mededelingen 
- Er zijn geen mededelingen 
 
2. Spreektijd voor toeschouwers en jongerenwerkers 
- Inmiddels zijn er bankjes bij het tennispark gerealiseerd en daar wordt gebruik van gemaakt door een 

groep jongeren. Er zijn echter brieven gestuurd naar de gemeenteraad van buurtbewoners uit angst voor 
overlast. Volgens Thijmen zijn er nog geen meldingen geweest van overlast bij de politie. CK gaat dit bij 
de politie navragen.  

- De JAC besluit om bij de jongens langs te gaan om te vragen hoe zij staan in de bezwaren tegen de 
nieuwe hangplek. VV gaat samen met Thijmen bij de jongens langs om te vragen of ze zelf vinden of ze 
overlast veroorzaken en om hen te vragen rekening te houden met omwonenden.   

- Pim Limburg heeft gesprekken gevoerd met de bewoners en hiervan zijn notulen gemaakt. De JAC zal 
deze notulen opvragen om te zien waar de bewoners precies bezwaar tegen hebben. Als uit die notulen 
blijkt dat de bewoners nog steeds problemen hebben met de jongeren dan zal de JAC proberen te 
bemiddelen tussen beide partijen. 

 
3. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
- Ingekomen: mail Mirjam Verbruggen (RVB raadslid): de JAC wordt genoemd in het concept beleidsplan 

en zij adviseert de JAC om in te spreken op één van de inspreekavonden in de dorpskernen. MM en NB 
gaan donderdag naar de concept beleidsplan bijeenkomst in Wilnis en zullen de JAC 
vertegenwoordigen. 

- Ingekomen: Wendy de Waal biedt een presentatietraining aan voor 20,- euro.   
- Ingekomen: e-mail Emiel Hoogendijk (raadslid CDA): hij vraagt de JAC meer adviezen te geven omdat 

hij meent dat dit de primaire functie is van de JAC. Op zijn brief zal nog formeel gereageerd worden door 
de JAC.  

§ via de social media zal gevraagd worden welke onderwerpen jongeren graag besproken willen 
hebben op de gemeenteraadsvergadering. Die onderwerpen kunnen dan ingebracht worden 
door de JAC.  

§ RR schrijft een concept brief als reactie op Emiel en stuurt deze door naar MK.  
- Uitgegaan: uitnodiging vergadering 5 april 
- Uitgegaan: notulen vorige vergadering.   
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4. Vaststellen agenda 
- Nieuw vergaderpunt: de JAC is niet tevreden over de lay-out van de agenda. MK zal een voorstel tot 

wijziging doen. Verschillende punten kunnen veel makkelijker ondergebracht worden onder één enkele 
noemer. Dat staat overzichtelijker.  

- FB meldt dat de fietslampjes nog steeds niet betaald zijn door de gemeente. Petra Verschoor heeft 
gezegd dat het niet mogelijk is om dit van het budget van 2010 af te halen, terwijl hier expliciet om 
gevraagd is bij de aanschaf van de lampjes in 2010. De factuur is daarom nog speciaal op 28 december 
gezet en op 10 maart 2011 ingediend. FB gaat nogmaals vragen waarom het niet mogelijk is om de 
fietslampjes van het oude budget af te halen. Mocht dat niet lukken houdt de JAC nauwelijks budget 
over voor dit jaar en is er veel verloren gegaan van het budget van vorig jaar. Dat zou zij zeer betreuren. 
Ook vraagt FB een financieel overzicht op zodat de JAC zelf meer inzicht krijgt in haar uitgaven.  

 
5. Jaarverslag 
- Ieder krijgt een hard-copy van het concept jaarverslag uitgereikt. Voor zondagavond 10 april kunnen de 

laatste reacties opgestuurd worden naar RR. Hij stuurt dit door naar NB die de eindredactie zal doen.  
 
6. Estafetteproject 
- De bijeenkomst waar FB en WK aanwezig waren namens de JAC ging voornamelijk over de inrichting 

van woon-service gebieden. Over starterswoningen is helaas nauwelijks gesproken. WK zal opvragen 
hoeveel starterwoningen er nu gerealiseerd zullen gaan worden binnen het Estafetteproject. Mocht het 
zo zijn dat binnen dit project niet 25% voor starters wordt gereserveerd (zoals eerder is beloofd door de 
gemeente), dan zal de JAC het advies uitbrengen aan de gemeente hierop toe te zien.  

- De JAC vraagt zich af wat nu exact de definitie van een ‘starter’ is. Hiernaar zal geïnformeerd worden. 
Om hierover meer informatie in te winnen zal gevraagd worden naar de definities van een starter in 
andere gemeenten en bij Groen West.  

- In de structuurvisie van Abcoude staat vastgelegd dat één derde deel van de nieuwbouwprojecten 
bestemd moet zijn voor starterswoningen. WK heeft gecontroleerd of bij het nieuwbouwproject in 
Abcoude Zuid bij de winkelbuurt dit percentage gehaald wordt en volgens hem komt het nu neer op 30% 
starterswoningen. Daarmee lijkt dit nieuwbouwproject niet te voldoen aan de eis die verwoord staat in de 
structuurvisie. 

 
7. Communicatie (nieuwsbrief, social media: hyves, facebook, twitter) 
- AB & LS gaan de nieuwe nieuwsbrief schrijven omdat MM hier geen tijd meer voor heeft. Volgende 

maand vertrekt zij voor een aantal maanden naar China en daar is ze heel druk mee.  
- Via Wzzp zijn heel veel reacties binnengekomen op de fietslampjes. Zo zijn de lampjes getest door 

verschillende jongeren en daar zijn allerlei filmpjes van op internet gezet. De JAC is aangenaam verrast 
door deze media aandacht. De fietslampenactie is daarmee definitief geslaagd.  

 
8. Promotiemateriaal 
- Het vector-logo moet nog aangepast worden omdat ook de website genoemd moet worden. NB regelt dit 

en zal dan de vlaggen bestellen. NB vraagt hiervoor ook eerst toestemming aan Petra Verschoor.   
 
9. JAC Design wedstrijd 
- De oproep hiertoe is nog niet geschreven. MM zal dat alsnog doen.  
 
10. Website 
- RR heeft de inlognaam algemeen gemaakt zodat iedereen onder zijn inlognaam en wachtwoord kan 

inloggen. Iedereen is nu gemachtigd nieuwe dingen op de site te plaatsen.  
- Het smoelenboek staat nog steeds niet online omdat nog niet iedereen een foto heeft aangeleverd. 

Iedereen moet dat zo snel mogelijk aanleveren bij VV. 
 
11. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 
- FB zal een advies schrijven waarin hij verschillende verbeteringen van de sportvoorzieningen zal 

aandragen. Hij vraagt hiervoor inbreng van Thijmen.  
- AB heeft nog een aantal ideeën voor de Beursvloer. Zij wordt vanaf nu verantwoordelijk gemaakt voor dit 

project en zal alle ideeën inventariseren. Voor 2 mei leveren alle JAC-leden haar ideeën aan. AB zal de 
JAC ook officieel aanmelden voor deze bijeenkomst.  

 
 
12. Actielijst 
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Wat Wie 
Stukje schrijven over laatste bijeenkomst servicegebieden estafetteproject  FB 
Jaarverslag JAC afmaken en rondsturen NB & RR 
Declaratie promotiemateriaal indienen en aanschaffen promotiemateriaal NB 
Foto’s maken tijdens activiteiten (heel belangrijk voor nieuwe site!!) 
- NB en MM maken een foto voor op de website van de bespreking van het concept 
beleidsplan 

LS 

Mogelijkheden sportvoorzieningen verbeteren advies schrijven 
- vragen naar input van Thijmen 

FB 

Beursvloer initiatieven inventariseren plus aanmelden beursvloer (iedereen ideeën 
aanleveren voor 2 mei) 

AB 

Laatste controle jaarverslag iedereen 
Bierviltjes bij Lindi ophalen (14 april NB) VV 
Afspraak maken met de wethouder/ uitnodigen vergadering RR 
Persbericht schrijven over het uitdelen van de fietslampjes  MM 
Onderzoeken hoe je ook woonplaats en leeftijd kunt registreren op de website RR 
Nieuwsbrief schrijven en doorsturen naar NB AB & LS 
Nieuwsbrief versturen door RR RR 
Artikel schrijven om jongeren te werven voor de poster ontwerp actie MM 
Aanpassen Vector logo VV/ NB 
Offerte vlaggen aan Petra Verschoor aanbieden NB 
Kopen gastenboeken  AB 
Onderzoeken verkeersveiligheid, waarom is de situatie veranderd? Ze zal dit schriftelijk 
ter sprake brengen bij de de verantwoordelijke commissie.  

LS 

Aanleveren foto smoelenboek  iedereen 
Smoelenboek online plaatsen  VV 
Afmaken verordening en rondsturen NB 
Doorsturen verordening naar Petra Verschoor VV 
Voorstel nieuwe lay-out agendavergadering MK 
Langs bij de politie om te vragen of er meldingen zijn geweest van overlast bij bankjes 
tennispark 

CK 

Opvragen notulen Pim Limburg en langsgaan bij jongeren samen met Thijmen VV 
Aanwezig zijn op de bespreking van het conceptbeleidsplan in Wilnis donderdag 07-04 NB/ MM 
Verspreiden JAC t-shirts  VV 
Conceptreactie rondsturen op e-mail Emiel Hoogendijk  Iedereen 
Nogmaals vragen waarom de factuur van de fietslampjes niet van het budget van vorig 
jaar afgeschreven kan worden (plus aanvragen financieel overzicht) 

FB 

Opvragen hoeveel procent binnen het estafetteproject is gereserveerd voor 
starterwoningen en mocht dit te weinig zijn dan zal de JAC hierover advies kunnen 
uitbrengen.  

WK 

Opvragen in verschillende gemeenten/ Groenwest wat de definitie is van een ‘starter’  
Ook zal hij een concept schrijven om te vragen aan de Raad wat zij verstaan onder een 
‘starter’.  

WK 

Doorsturen declaratieformulier naar AB VV 
2 grote stickers uitprinten met het JAC-logo voor op het gastenboek VV 
Controleren of de nieuwe JAC-site staat vermeld op de gemeentepagina VV 
 


