
 

  

   

   Aan de ouders / verzorgers van de 

leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 

Bergeijkse basisscholen 
 

Ons kenmerk :  

Datum : september 2018 

Behandeld door : mevr. J.M. van Dongen-Hermans 

Afdeling : Griffier 

  

  
Onderwerp :  Jeugdgemeenteraad Bergeijk 

Beste ouders / verzorgers van de leerlingen uit de groepen 7 en 8, 
 

 
Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk T: 0497-551455 1 van 1 
I: www.bergeijk.nl E: info@bergeijk.nl   KvK:17.273.202 F: 0497-551499 

Vandaag heeft burgemeester Arinda Callewaert of  wethouder onderwijs Manon Theuws, een bezoek gebracht 
aan de klas van uw kind.  Zij heeft daarbij uitleg gegeven over de nieuw op te richten Jeugdgemeenteraad van 
de gemeente Bergeijk. Uw kind kan u daar vast meer over vertellen. 
 
Voor u goed om te weten zijn de onderstaande afspraken die er zijn, als uw kind graag in de 
Jeugdgemeenteraad zou willen. 
 
Elke school houdt zijn eigen verkiezingen in de groepen 7 en 8. Er wordt uit iedere groep (7 en 8) van iedere 
school 1 leerling gekozen, dus twee per school. 
Deze verkiezingen vinden uiterlijk op dinsdag 2 oktober a.s. plaats, op de scholen zelf. 
Op woensdag 3 oktober wordt bekend gemaakt wie er gekozen zijn. Deze kinderen worden, het liefst samen 
met ouders en andere belangstellenden, op woensdagmiddag 10 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur verwacht in 
de raadzaal van het gemeentehuis, om geïnstalleerd te worden als jeugdgemeenteraadslid. 
 
Verdere data waarop de Jeugdgemeenteraad zal gaan vergaderen zijn woensdagmiddag 14 november 2018, 
13 februari 2019, 17 april 2019 en 19 juni 2019, altijd  van 14.00 tot 16.00 uur, in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Het is de bedoeling dat de kinderen al deze middagen aanwezig zijn. 
Verder zal er ook nog een uitstapje gepland worden, maar dit gaat in overleg met de scholen en is afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de locatie. 
 
De Jeugdgemeenteraad zal begeleid worden door mijzelf en een aantal raadsleden van de gemeente Bergeijk. 
De burgemeester of de wethouder onderwijs zal de vergaderingen voorzitten.  
 
In de bijlage treft u het aanmeldformulier dat u kunt gebruiken voor het aanmelden van uw kind, als dat mee 
wil doen aan de verkiezingen voor de Jeugdgemeenteraad. Dit (ingevulde) formulier mag op school ingeleverd 
worden bij de eigen juf of meester. 
 
Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar via de mail op griffie@bergeijk.nl of via de App op 06- 55 75 45 79. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hanneke van Dongen-Hermans 
Raadsgriffier gemeente Bergeijk. 
 
Naar de gemeente? Maak een afspraak via www.bergeijk.nl/afspraak. 
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