Overzicht activiteiten jongerenraad April – Juli
Wanneer Wat
23 april
Start invulling nieuwe casus voor
democratiespelen in de raadzaal
23 april
Pitch: idee voor ‘chillplek’ in
binnenstad voor jongeren, groen
en duurzaam uitgewerkt
24 april
Meegedacht bij bijeenkomst
over Heel Almelo Schoon
17 mei

Centraal overleg JR

24 mei

Meedenksessie Poort voor de
Stadstuin
Invulling – aftrap adviesgroepje

25 mei

28 mei

Bijeenkomst Rabobank:
maatschappelijk plan

6 juni

Bijeenkomst Armoedepact

4 juni

Geplande voorbereiding politiek
beraad
Politiek beraad
Centraal overleg JR
Geplande voorbereiding training
voor JR leden
Training argumenteren /
gespreksvoering voor JR leden

12 juni
14 juni
18 juni
12 juli

Bijzonderheden
Samen met een tweetal gemeenteraadsraadsleden. Leden
pakken verder uitwerking op in mei.
Tweetal leden hebben voor het idee een stadscheque
ontvangen en gaan met de werkgroep binnenstad het idee
verder uitwerken.
De jongerenraad was niet heel enthousiast over dit
‘evenement’. Een van de leden sloot aan om mee te denken
hoe het interessanter gemaakt kan worden voor jongeren.
Aangesloten is een potentieel nieuw lid. Verder is gesproken
over de voorbereiding van het politiek beraad, voorbereiding
van de training voor de JR leden en de verschillende
uitnodigingen aan de jongerenraad.
Drietal leden denken mee met ideeën / uitwerking van de
poort.
Het groepje wil aan de slag met het geven van advies over
aantrekkelijk vergaderen (voor publiek) en wacht voor
verdere onderwerpen verder de bijeenkomst op 12 juni af.
Tweetal leden geven een presentatie over wat ze doen binnen
de jongerenraad, wat ze (kunnen) betekenen voor de stad en
sluiten aan bij de brainstorms over verschillende
maatschappelijke thema’s.
De leden van de jongerenraad en de jongeren (ambassadeurs)
van Speaking Minds zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst van
het Armoedepact
Gewenst samen met gemeenteraadsleden
Invulling wordt 4 juni voorbereid
Gewenst samen met gemeenteraadsleden
Uitvraag is gedaan naar raadsleden om dit voor te bereiden
(samen met JR leden) en te begeleiden.

Leden Jarne en Nynke in actie bij het stadscafé

