JEUGDADVIESRAAD
GEMEENTE BOEKEL
Ik meld mij aan voor de Jeugdadviesraad Gemeente Boekel
Naam…………………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………
Groep……………………..

□

School…………………………………………………

ik kom naar het gemeentehuis voor de 1e bijeenkomst op woensdag 9 oktober
a.s. om 12.45 uur (tot 14.15 uur)
(als je komt, zet dan even een vinkje in het vierkantje; dan rekenen wij op je op 9 oktober!)

Onderstaand gedeelte in te vullen door ouder/verzorger van de aanmelder; voor meer informatie z.o.z.

Naam…………………………………………………………………………………………..
Bereikbaar onder
telefoonnummer……………………………emailadres……………………………………
(wij willen u graag kunnen bereiken mocht dit t.b.v. uw kind tijdens bijeenkomsten van de Jeugdadviesraad nodig
zijn en wij willen u op de hoogte stellen van bijeenkomsten van de Jeugdadviesraad)

□
□
□
□

stemt in met deelname van de aanmelder aan de Jeugdadviesraad Gemeente
Boekel
stemt in met het gebruiken van de gegevens van zijn/haar kind om een
adressenlijst te maken voor bijeenkomsten van de Jeugdadviesraad en met
het maken van een telefoon- en emaillijst van ouders van deelnemende
kinderen door de gemeente
stemt er mee in dat er foto’s/filmpjes worden gemaakt van de Jeugdadviesraad en dat deze worden gepubliceerd op de gemeentelijke website/andere
publiciteitsdragers van de gemeente Boekel en in de plaatselijke pers
stemt er mee in dat de persoonsgegevens van leden van de Jeugdadviesraad (naam, groep, school) worden gepubliceerd op de gemeentelijke website/
andere publiciteitsdragers van de gemeente Boekel en in de plaatselijke pers

…………………………………….
(handtekening)

Informatie t.b.v. ouders/verzorgers over de Jeugdadviesraad Gemeente Boekel.
Beste ouders/verzorgers,
de gemeenteraad van Boekel vindt het belangrijk om te weten wat de jongeren
binnen de gemeente Boekel beweegt, wat voor ideeën zij hebben over onze
gemeente, wat zij goed vinden, wat beter kan en welke tips zij willen geven aan de
gemeenteraad over zaken waarover de gemeenteraad gaat beslissen.
De volwassenen binnen onze gemeente kunnen op diverse manieren hun stem laten
horen: bijvoorbeeld door gebruik te maken van het kiesrecht tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen of door gebruik te maken van het spreekrecht tijdens de
vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies.
Voor jongeren binnen onze gemeente die nog niet kiesgerechtigd zijn is het lastiger
om hun stem te laten horen. En dat is heel jammer want zij vormen ook een
belangrijk deel van onze Boekelse gemeenschap. Zij zijn ook onze toekomst, zij
brengen hun tijd voor een groot deel door in de gemeente Boekel, zij ervaren hun
omgeving en hebben er ongetwijfeld ook een mening over.
En de gemeenteraad zou daar graag met hen over praten. Wat vinden zij, wat willen
zij, wat leeft er bij hen en ook, wat kunnen wij van hen leren. Kan hun blik op onze
gemeente, onze blik verruimen.
Dat is de reden dat de gemeenteraad graag een Jeugdadviesraad wil samenstellen
waarmee 2x per jaar een gesprek gaat plaatsvinden. De gemeenteraad richt zich
daarbij op leerlingen van de groepen 5-6-7-8 van de basisscholen in onze gemeente.
Wij hopen natuurlijk dat veel jongeren hun geluid aan ons willen laten horen en
hopen dat u daarmee in kunt stemmen. Daarom vragen wij u dit aan te geven op dit
formulier, alsmede of u toestemming wilt geven om bepaalde gegevens van uw kind
te gebruiken. Ook willen wij graag uw toestemming voor het maken en gebruiken van
foto’s/filmpjes van de bijeenkomsten waarop uw kind dan ook voor komt.
Wilt u meer informatie of hebt u specifieke vragen dan kunt u contact opnemen met
de griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer 326806 (Margie Philipse of
Cathalijn Savelkoul). U kunt ook een mail sturen naar: jeugdadviesraad@boekel.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van Boekel,
Gea van Mensvoort
Sharon de Bruin
Joop van Lanen
Nicole Dijcks

U kunt dit formulier afgeven bij de balie van het gemeentehuis of in de brievenbus
van het gemeentehuis doen.

