
 

Notulen Jeugd en Jongeren 20-10-2015                                   
 
Aanwezig : Silvia Conijn, Mathijs de Haas, Wilma van Wuijtswinkel, Janine Brugman,  
Fred Kuijpers, Johan Habraken, Siel Peijs, Joris van Loon  en (Janie Relou, toehoorder),  

1 opening 

2 Mededelingen: 
Silvia vindt het wenselijk als we voor de komende bijeenkomst een vaste notulist zouden hebben en vraagt aan de aanwezigen wie dit eventueel zou willen 
gaan doen. Mathijs geeft aan dat de volgende keer Nicky aan wil sluiten en die wil dan waarschijnlijk wel gaan notuleren. 

Voorstel bijeenkomst januari 2016 : 
vanuit de werkgroep speellocaties is er een voorstel om in Januari 2016 een bijeenkomst te plannen voor alle inwoners van Bakel waarin alle 
werkgroepen zich kort voorstellen en waarin de werkgroep speellocaties de actuele stand van zaken mbt de speellocaties kan toelichten aan de 
belangstellenden. Afgesproken is dat het DB in alle werkgroepen gaat inventariseren wat zij van dit initiatief vinden. Het DB komt hier in de volgende 
bijeenkomst op terug. 

3 notulen 9-9-2015 
- geen bijzonderheden 
- inventarisatie Wilma activiteiten jongeren 12 tot 18 jaar, wordt aan gewerkt is op dit  
  dit moment nog niet voorhanden. Dit komt de volgende keer weer op de agenda. 
- Mathijs levert binnenkort een nieuwe flyer aan waarin OJC Fuse een oproep gaat doen 
   voor vrijwilligers (voor met name woensdagmiddag). Aangegeven is dat het wenselijk is 
  dat de flyer in Word of JPG formaat aangeleverd zal worden. 

4 speeltoestellen 
Vorige week heeft de werkgroep een gesprek gehad met beleidsmedewerker speeltoestellen (Madeleine Frelier) van Gemert-Bakel. Met haar is 
besproken wat de  
werkgroep tot nu toe heeft ondernomen en wat de komende acties zullen zijn. 
Afgesproken is dat de werkgroep begin december komt met een eerste inventarisatie. 
Er is ook gesproken over inrichting speellocatie neerakker/rozenbuurt en dat dit proces is vanuit gemeente volgens vele direct betrokkenen  niet goed 
is geleid. Met de wethouder Hoppezak is de afspraak gemaakt dat dsvb dit gaat oppikken om de inrichting in goed overleg met de betreffende inwoners af 
te stemmen. Inrichting hiervan zal dan in het nieuwe speelocatieplan van DSVB worden opgenomen. 
Plan is om de beleidskaders in het voorjaar van 2016 gereed te hebben. 

Persbericht inzake vorderingen plan speellocaties wordt in goed overleg met de gemeente uitgebracht. 

5 olleke bolleke 
Hier zijn de afgelopen diverse gesprekken met de gemeente over geweest. Het blijkt nu 
dat het gebouw om de paar jaar een soort van keuring krijgt en dat  er met de uitkomsten van deze keuringen mbt onderhoud weinig is gedaan. 

Dhr. Paaijmans van de gemeente heeft aangegeven om binnenkort de fuse en olleke bolleke op te knappen (dit betreft de buitenkant oa. kozijnen). 
Mathijs geeft aan dat het huidige bestuur van de fuse niet de ambitie heeft om olleke bolleke bij de fuse te betrekken. Wel willen zij actief meedenken 
naar een invulling van Olleke Bolleke. Vanuit de Fuse wordt aangegeven dat zij het wenselijk zouden vinden als er onderzocht kan worden om in de 
toekomst een beheerder aan te stellen welke verantwoordelijk is voor het gehele pand (Olleke Bolleke en OJC Fuse). 

Er is vanavond een aparte werkgroep ingericht die zich actie gaat bezig gaat houden met het maken van een plan voor het voormalige olleke bolleke 
gedeelte. Deze werkgroep bestaat voorlopig uit : Mathijs, Wilma, Janine en Fred. Kartrekker Fred Kuijpers. 
Het db zal in de andere werkgroepen ook vragen of er iemand vanuit iedere groep wil aanhaken bij de groep olleke bolleke dit met de intentie om de 
uiteindelijke invulling zo breed mogelijk gedragen te krijgen. 

6 stand van zaken huiskameridee : 
Jonathan is met de fuse bezig om dit verder uit te werken. 
Jonathan is op zoek naar vrijwilligers en stagiaires hiervoor, dit is op dit moment niet eenvoudig. Er hebben wel enige jongeren aangegeven dat ze wel 
interesse hebben als hier activiteiten voor georganiseerd kunnen worden (leeftijd ca 12 tm 18) 
Er wordt nu iets gezocht voor leeftijd groep 6 tm 8 voor bijvoorbeeld de vrije woensdagmiddag. 

7 drugproblematiek in bakel,  
Mede naar aanleiding van het krantenartikel in het ED van deze week weer erg actueel in Bakel. Als overlastplekken worden de Skatebaan en de 
Picknicktafel bij de Groene Long aangegeven. Deze locaties zijn bij de dorpsondersteuners en de wijkagent bekend en worden ook actief in de gaten 
gehouden. Voorstel om aan de gemeente te vragen om de 
picknicktafel bij de groene long (voorlopig) te laten verwijderen om het voor de hangjongeren onaantrekkelijker te maken. 
8 december  wordt door de dorpsondersteuners (o.a. in samenhang met DSVB) weer een infoavond georganiseerd dé doen die van ons niet..   
Vraag vanuit dsvb aan dorpsondersteuners om dsvb nadrukkelijk te betrekken bij organisatie van  dé doen die van ons niet. 

8 rondvraag  
Verzoek van Jannie om bij het onderzoeken van mogelijkheden van invulling van het 
Olleke Bolleke pand ook zeker rekening te houden met eventuele behoeften vanuit ouderen. (Jannie is vervolgens ook aangesloten bij de werkgroep 
Olleke Bolleke) 

9 sluiting 

 Volgende bijeenkomst : 17 November 20.00 uur (parochiehuis) 


