Nieuwsbrief

JeugdRaad

Elburg, 9 maart 2021

Een JeugdRaad ‘op afstand’
JeugdRaad 2020/2021
De gemeenteraad geeft leerlingen van basisscholen de kans om samen dingen te
doen voor Elburg. Op woensdag 30 september 2020 zijn de leden en de
plaatsvervangers van de Elburger JeugdRaad plechtig geïnstalleerd. De
JeugdRaad is goed gevuld. Voor elke plek in de JeugdRaad heeft zowel een lid als
een plaatsvervanger beloofd zich in te zetten voor Elburg. Van de veertien
basisscholen hebben twaalf een lid en een plaatsvervanger afgevaardigd naar de
JeugdRaad.
Lid
Rutger Klein
Maaike Veldkamp
Brent Hulst
Ruben Bultman
Loïs Holstege
Roos van de Weg
Diederik Rolleman
Joël van Voornveld
Bas van der Veen
Ghislain Smulders
Sterre Vermeij
Sem Visch

Plaatsvervanger
Gerlissa Leusink
Ruben Spronk
Sara Docter
Ethan van de Poppe
Jente-Jasmijn Vendeville
Rodee Bisschop
Tirzah van Kolthoorn
Nynke van de Weg
Elisa Klaassen
Isis Brink
Rowan Droppert
Lisa van Zeeburg

Jeugdlintje en -burgemeester
Op 30 september dag heeft de burgemeester het Jeugdlintje uitgereikt aan
Thomas van ’t Veen. Josefien Camminga is geïnstalleerd als Jeugdburgemeester
van Elburg. Daarmee volgt ze Jesse Moling op. De Jeugdburgemeester doet met
de activiteiten van de JeugdRaad mee en heeft daarnaast taken als
Jeugdburgemeester.
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Corona
Dit jaar was de raadszaal in het Gemeentehuis niet geschikt voor die plechtige
bijeenkomst. Vanwege corona was de bijeenkomst erg sober. Per kandidaat
mochten slechts twee genodigden naar het multifunctioneel centrum Aperloo
komen. Toch werd het een mooie feestelijk gebeurtenis. Iedereen die beloofd
had om dit zich dit schooljaar in te zetten voor Elburg kreeg een blinkende
medaille en een certificaat met de handtekening van de burgemeester.

Suggesties
Na de installatie is de JeugdRaad aan de slag gegaan met het bedenken van
goede ideeën. Suggesties om Elburg mooier of leuker te maken. De JeugdRaad
kwam met veel leuke initiatieven. In een jaar tijd is het niet alles mogelijk om al
die ideeën uit te voeren. En de JeugdRaad kan ook niet erg veel geld uitgeven.
Dus moest er democratisch gekozen worden. De stemmen zijn geteld. De uitslag
is binnenkort bekend. Wat zal het worden?
Ideeën van de JeugdRaad om Elburg leuker en mooier te maken
•

Kinderboerderij en een moestuin
•

•
•

Crossbaan of een Skatebaan

Ontmoetingsplek of een spelletjeshal

Elburger maatjes: eenzaamheid verhelpen
•
•
•

Klimbos
Freerunplek

Speeltoestellen voor gehandicapten
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