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Beste leden van de jeugdraad,
Afgelopen zomer stuurden jullie ons een brief met een aantal vragen. Eerder hebben wij jullie via de griffie laten weten
dat de beantwoording van deze brief enige vertraging had opgelopen. Met deze brief willen wij alsnog ingaan op jullie
vragen en verzoek. Wij zullen deze brief in afschrift ook aan de gemeenteraad sturen.
Overleg met college
In jullie brief verzoeken jullie om kennismakingsgesprek met ons college. Inmiddels is hiertoe een datum gepland, nl.
dinsdag 11 december'18, vanaf 15.30u (tot uiterlijk 17.00 uur), in de collegekamer van het oude Stadhuis op de Grote
Markt. Inmiddels hebben jullie via de griffie een uitnodiging hiervoor ontvangen. Graag horen wij tijdig van jullie wie er bij
dit gesprek zullen aansluiten.
Daarnaast hadden jullie in jullie brief twee (ongevraagde) adviezen bijgevoegd met verzoek om reactie. Hierna gaan wij
op beide adviezen in:
EHBO
Vraag: De jeugdraad vraagt om samen met het Rode Kruis en de middelbare scholen in gesprek te gaan over de
mogelijkheden van EHBO-lessen op deze scholen.
Uit de bijgevoegde mails van de middelbare scholen blijkt dat de middelbare scholen open staan vooreen dergelijk
initiatief maar dat tijd en geld beperkt zijn. Tevens is men van mening dat een dergelijk initiatief op vrijwillige basis dient
te gebeuren. De vraag is wat de gemeente in deze kan doen.
Reactie: De gemeente kan indien wenselijk (eenmalig) als verbinder en facilitator optreden. Zo kan er door de
beleidsafdeling een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij het Rode Kruis informatie kan verstrekken over de
specifieke EHBO- trainingen die zij aanbieden voor middelbare scholieren. Daarbij zouden we scholen de mogelijkheid
kunnen bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan en bij interesse en mogelijkheden kunnen de scholen zelf
eventueel de samenwerking zoeken. Daarbij moet duidelijk worden gesteld dat het initiatief bij de scholen ligt.
Jaarlijks wordt er door de gemeente subsidie verstrekt aan de plaatselijke EHBO verenigingen in de gemeente. Enige
andere vorm van subsidie om dit initiatief te ondersteunen is niet mogelijk.
Verbinding met Antwerpen
Vraag: Lopen er nog gemeentelijke acties richting een (goed aansluitende busverbinding richting Antwerpen, met name
gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de treinverbinding?
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Reactie: Vervoersmaatschappij Arriva is in opdracht van de provincie Noord Brabant verantwoordelijk voor het
busvervoer in onze regio. Wij zijn als gemeente regelmatig met Arriva en de provincie in gesprek over het verbeteren van
de openbaar vervoerslijnen binnen en naar Bergen op Zoom. Het verbeteren van de verbindingen van Bergen op Zoom
met de omliggende steden, waaronder Antwerpen, vinden wij belangrijk. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar
de verbindingen waar de meeste reizigers gebruik van maken. Voor ons zijn dat de buslijnen naar Rotterdam en
Roosendaal. De hoeveelheid reizigers naar Antwerpen is relatief beperkt. Arriva kijkt wel samen met De Lijn (de Vlaamse
vervoersorganisatie) of de verbinding naar Antwerpen met overstap in Putte verder verbeterd kan worden.
Daarnaast wordt vanuit de regio West-Brabant en Roosendaal geprobeerd te directe treinverbinding tussen Roosendaal
en Antwerpen verder te versterken. De gemeente Bergen op Zoom steunt dit standpunt.
Het gesprek van 11 december kan ook dienen om over jullie adviezen en onze bovenstaande reacties met elkaar van
gedachten te wisselen.
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