Persbericht
Dinsdag laatste zomerraad 2014 in Atolplaza: thema Jongeren
Op dinsdag 26 augustus gaan Lelystadse raadsleden in het kader van de Zomerraad 2014 (zie
www.zomerraad.nl) nog een keer de stad in. Dit keer is de aandacht gericht op jongeren.
In het voorjaar besprak de raad een evaluatie van de aanpak rond Antilliaans – Nederlandse en Marokkaans – Nederlandse risicojongeren. Er bleek te weinig tijd te zijn voor die bespreking en raadsleden gaven ook aan bij een vervolgbespreking graag ook anderen (w.o. jongeren zelf en de betrokken organisaties) te willen betrekken.
In het kader van de zomerraad is nu de bedoeling dat de raadsleden nader geïnformeerd worden
over het Jongerenwerk, met bijzondere aandacht voor de relatie tussen culturele diversiteit en de
kansen en belemmeringen die daar voor jongeren uit voort komen als het gaat om meedoen in de
samenleving.
De Stichting Welzijn Lelystad heeft de raadsleden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in het Jongerenlokaal van Atolplaza, dat op dinsdagavond open is voor de inloop van jongeren. Er wordt daar
gekookt, jongeren hebben hun eigen activiteiten en professionele en vrijwillige bemensing vanuit
de Stichting is aanwezig.
Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 18.00u bestaat de mogelijkheid om binnen te lopen en
informeel met de dan aanwezige jongeren en begeleiders te spreken. Uitgangspunt is dat de raadsleden proberen in ieder geval vanaf 19.00u aanwezig te zijn (de bijeenkomsten in het kader van
de zomerraad tot nu toe zijn van 19.30u – 21.30u). Vanaf ca. 19.30u is er tijd voor enkele presentaties, te weten door St. Welzijn (inzet Jongerenwerk + toespitsing op het thema), Meeting Point
van Youth for Christ (jongerenwerk Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in de Zuiderzeewijk)
en van andere initiatieven van jongeren zelf, zoals Yousra Kaddouri (vrijwilliger, die met allerlei
activiteiten voor meiden verschillende doelgroepen bereikt en verbind). Vanaf 21.00u gesprek met
jongeren en organisaties over de presentaties en het thema. De bedoeling is de avond rond
21.30u af te sluiten.
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