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1. Opening	  

De vergadering wordt geopend om 20.04.  
 

2. Mededelingen 
MM	  is	  voor	  een	  maand	  in	  China	  	  en	  RR	  is	  afwezig	  vanwege	  studieverplichtingen.	  Ook	  Thijmen	  heeft	  zich	  
afgemeld.	   

3. Spreektijd voor toeschouwers en jongerenwerkers 
Er is geen spreektijd aangevraagd. Er zijn echter wel twee toeschouwers.  

 
4. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 

In: rekening Sitesoft onderhoud (20-03-2011 tot 20-03-2012) en vernieuwingen site (196,- euro).  
In: jaarverslag woning advies commissie, activiteiten in 2010. 
Uit: notulen vorige vergadering 
Uit: uitnodiging huidige vergadering 

 
5. Vaststellen agenda 

Toevoegen bij communicatie: Training voor JAC-leden, Beursvloer en het woonwensenonderzoek. 
 

6. Jaarverslag 
De laatste versie van het jaarverslag is af en NB zal deze rondsturen.  

 
7. Boomstambanktjes Tennispark 

VV heeft met Thijmen de plek even bezocht om te zien of de jongeren waarover wordt geklaagd daar 
waren. Helaas was dat niet het geval. De jongeren die om de bankjes gevraagd hebben die willen graag 
in contact treden met de omwonenden, maar de jongeren waarvan de omwonenden last hebben horen 
niet tot diezelfde groep. De JAC zal proberen met deze jongeren in contact te komen. Wellicht is voor 
hen de drempel lager om met de JAC in gesprek te komen, dan met ambtenaren of politie.  
 
CK heeft navraag gedaan bij de politie en daaruit bleek dat er wel degelijk overlast klachten zijn gedaan. 
Thijmen had echter gezegd dat er geen klachten waren.  
Er was geen vergunning nodig om de bankjes te plaatsen omdat het geen JOP is. Er wordt nu nagegaan 
of de wethouder rechtmatig gehandeld heeft.  



- 2 - 

 
Pas na het eerste overleg is de JAC betrokken bij de hele kwestie. De JAC heeft daarna aangedrongen 
op aanwezigheid bij een bijeenkomst met omwonenden, jongerenwerkers en de betreffende jongeren, 
maar hierbij werd de JAC geweigerd. Er werd gezegd dat aanwezigheid van de JAC te bedreigend voor 
de omwonenden zou overkomen. De JAC betreurt dit.  
 
NB schrijft een brief over de boomstambankjes en stuurt deze rond zodat de brief nog voor de volgende 
raadsvergadering verstuurd kan worden (dat is op 26 mei).  
 
Verder zijn ons geen meldingen van overlast bekend bij andere bankjes in de gemeente.  

 
8. Communicatie (nieuwsbrief, social media: hyves, facebook, twitter) 

AB en LS schrijven de nieuwsbrief over de boomstambankjes en de beursvloer initiatieven.  
 

Beursvloerinitiatieven: AB zal de JAC aanmelden 
Vragen:    Aanbieden: 
JAC vlaggen   Vermelding op de website/ nieuwsbrief/ media 
Flyers en posters    Reclame op de flyers en posters 
Relevante training JAC-leden  
  
VV schrijft een enthousiasmerend artikel voor in de krant en maakt een kaartje waarop staat wat de JAC 
aanbiedt en vraagt om uit te delen op de beursvloer.  

 
Petra Verschoor kan buiten het JAC-budget om een training regelen voor de JAC-leden in het schrijven 
van een formeel advies. VV zal hierover contact opnemen met Petra want alle JAC-leden willen dit 
graag. Omdat de fietslampjes niet van het budget van vorig jaar betaald kunnen worden – terwijl dit wel 
gevraagd is en beloofd werd – zal de training buiten het JAC-budget om geregeld worden. De JAC is 
heel tevreden over deze oplossing.  

 
Woningonderzoek 
Groen West en de gemeente hebben een woningonderzoek gestart en verschillende JAC-leden hebben 
deze al gemaakt. De JAC betreurt het dat ze pas zo laat betrokken is bij deze enquête en niet betrokken 
is bij het vaststellen van de vragen. Uit de vragen bleek duidelijk dat men niet gericht is op jongeren, 
terwijl dat vooraf wel beloofd was. De vraagstelling is weinig gericht op jongeren/ starters. We spreken af 
dat alle JAC-leden de enquête gaan maken en dat per mail overlegd wordt welke actie ondernomen 
wordt naar aanleiding van de enquête.  
  
WK stuurt een conceptreactie rond zodat deze gestuurd kan worden naar mevrouw Lambregts 
(ruimtelijke ordening) en andere raadsleden.  

 
9. Promotiemateriaal 

De vlaggen zijn nog niet besteld omdat dit een mooie vraag is voor op de beursvloer. Mocht de 
beursvloer niets opleveren dan zal VV alsnog de taken verdelen zodat de JAC de vlaggen zelf 
aanschaft.  

 
10. JAC Design wedstrijd 

VV schrijft een artikel om te laten plaatsen in de lokale media en een kaartje om op de beursvloer aan te 
bieden. De eisen aan de inzending zullen duidelijk geformuleerd worden.  

 
11. Website 

Het smoelenboek staat nog steeds niet online omdat nog niet iedereen een foto heeft aangeleverd. 
Iedereen wordt verzocht dit alsnog, zo spoedig mogelijk, te doen.  

 
12. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 

Er zijn geen vragen.  
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12. Actielijst 
 
Wat Wie 
Stukje schrijven over laatste bijeenkomst servicegebieden estafetteproject  FB 
Jaarverslag JAC afmaken en rondsturen NB 
Foto’s maken tijdens activiteiten LS 
Mogelijkheden sportvoorzieningen verbeteren advies schrijven 
- vragen naar input van Thijmen 

FB 

Beursvloer aanmelden AB 
Bierviltjes bij RR vragen VV 
Afspraak maken met de wethouder/ uitnodigen vergadering RR 
Andy van de Radio benaderen voor een interview naar aanleiding van de fietslampenactie 
die erg goed is verlopen. 

CK 

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 VV 
Aanpassen Vector logo VV/ NB 
Offerte vlaggen aan Petra Verschoor aanbieden NB 
Kopen gastenboeken plus schrijven introductie tekst voor voorin het boek 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 
Conceptreactie rondsturen op e-mail Emiel Hoogendijk  RR 
Budget achterhalen en benoemen penningmeester FB 
2 grote stickers printen met het JAC-logo voor op het gastenboek VV 
Informeren of de jongeren die overlast bezorgen bij de boomstambankjes in contact willen 
komen met de JAC 

VV 

Fietslampjes uitdelen op de volgende raadsvergadering VV 
Maken brief over de boomstambankjes aan de raadsleden NB 
Artikel ontwerpactie maken plus kaartjes beursvloer VV 
Achterhalen visitekaartjes en vragen of RR meegaat naar de beursvloer VV 
Stukje schrijven voor op de website dat de JAC naar de beursvloer gaat FB 
VV schrijft een stukje na afloop van de beursvloer voor op de website ( plus foto ). Ook 
brengt hij verslag uit van de bijeenkomst en de initiatieven die zijn blijven liggen verdeelt 
hij onder de JAC-leden. 

VV 

Enquête maken woonwensenonderzoek iedereen 
Maken conceptreactie woononderzoek WK 
E-mail Emiel Hoogendijk doorsturen naar MK VV 
E-mail adres van Maarten van der Greft doorsturen naar WK MK 
Regelen cursus advies schrijven bij Petra Verschoor VV 
 


