Verslag van een bijzondere openbare dorpsraadvergadering op Acht op 20 juni 2017.
Thema: jeugd-politiek, een project van groep 8 van de basisschool op Acht in samenwerking
met de Dorpsraad. Karin van Rosendaal maakte van de bijeenkomst een verslag voor het
Eindhovens Dagblad.
Na een inleiding door de voorzitter van de Dorpsraad Remco van Dooren vertelde de
directeur van de school de heer Geert van Stiphout dat groep 8 vijf weken lang druk was
geweest met dit project. De leerlingen hadden geleerd en geoefend wat er nodig is als je je
met politiek bezig houdt: voor school en Acht belangrijke verbeteringen bedenken, daarover
argumenteren met elkaar, goed luisteren wat anderen zeggen en dan samen het resultaat
presenteren. Het resultaat mag er zijn. Voor school hadden de leerlingen vier verbeterpunten
opgesteld waar de directeur samen met leerlingen mee aan de slag gaat.
Hierna volgden 11 presentaties van verbeteringen voor het dorp.
1
Markt op Acht (Julia, Angelina, Veroni)
Waarom?
is gezellig
Wat?
klein maar met leuke sfeer
Waar?
bij de kiosk
Wanneer?
liefst op zaterdag, niet op zondag
Hoe?
reclame in Kijk op Acht, handtekeningenactie is gestart
Wat er op?
sieraden, kleding, muziek, gezelligheid
Nodig?
mensen die op de markt werken, fietsenstalling
2
Skatebaan (Bas, Harm, Feie, Zara)
Situatie nu: 4 dingen waarvan één veel te moeilijk en één kapot
Voorstel: beter asfalt, rails weg, nieuwe obstakels + opknappen
3
Te hard rijden (Youri, Noah, Karsten)
Waar?
Rijnstraat, Maasstraat , Cor Gehrelslaan
Oplossingen: scheldborden
kinderhelden zoals bijv. Donald Duck
smileyborden
flitspalen
hoge boetes
4
Voetbalveldje Merwedeveld (mooi filmpje van Milan, Koen, Thijs, Kees)
Problemen: er is geen bankje bij het veld
spijlen van de goal zijn veel te wijd. De voetballers moeten steeds de bal van
ver halen.
5
Speelplek voor 11 tot en met 14 jarigen (Dilay, Tjerk, Alex, Isa, Selena)
Waarom?
Basketbalveldje wordt niet gebruikt
Idee:
Hangplek met Wifi paal,
oplaadpunt
overkapping
banken
tafels
voor totaal 2600 euro
6

Prullenbakken (Dani, Timo, Martijn)

Waarom?
Er ligt veel afval op straat
Oplossingen meer prullenbakken plaatsen (wel pimpen)
vaker legen
cameratoezicht
boete
blikvangers plaatsen
bij kiosk veel jongeren
meer glascontainers plaatsen, voornamelijk in Acht-Zuid
7
Crossbaan op Acht (Niek, Nick, Evren)
Waarom?
Kan nu niet
Waar?
Weg naar het industrieterrein bij het spoor
Nodig?
Zand
Personeel
plein
afzetting
vergunning
Voor wie?
10 tot 15 jaar
lol en nieuwe vrienden maken
Ontwerp
Door Nick gemaakt
Nodig
Hulp van iedereen in de gemeente en sponsering van bedrijven.
8
Geluidsoverlast (Indy, Thijs, Isabel)
Last van
op de Boschdijk rijden auto's te hard
treinen
vliegtuigen
Aqua Best
Oplossing: geluidswallen
9
Grotere kermis (Denyce, Kristy, Thijn, Stan, Femke)
Waarom?
meer attracties, meer verschillende soorten
Waar?
ook in de Merwedestraat en bij de kiosk
Welke atracties? hele lijst
Hoe lang?
7 dagen
Mening gevormd uit interviews groep 5 t/m 7
10
Hobbelige fietspaden/losse tegels (Luc, Liselot, Norah, Kiki, Loes)
Door boomwortels liggen veel tegels los. Bijv. in de Merwedestraat, Rijnstraat, Haringvliet,
Rien van Bruggenpad (versleten asfalt)
Al spelend ontdekken de kinderen dat ook voetpaden hobbelig zijn.
Oplossing: de BuitenBeter App gebruiken.
11
Supermarkt op Acht (Rens, Roel, Chloe, Maura)
Waarom?
handig, lopend boodschappen doen, beter voor milieu
Welke plek? sauna of Merwedeveld
Interviews van ouderen, kinderen, volwassenen.
85 handtekeningen opgehaald.

Conclusie: een grote variatie in ideeën. Er zitten een paar realiseerbare tussen, ook qua geld.
Alle ideeën worden "beloond" met aandacht bijv. in de vorm van meedoen met vergaderingen
van de dorpsraad.

