
 

 

 

13 NOVEMBER 2018 
RAADSLEDEN 
BIJEENKOMST 
 
Wij willen u van harte uitnodigen voor de raadsledenbijeenkomst op 
13 november 2018.  
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Van oudsher zijn de raadsledenbijeenkomsten gericht geweest op 
het over en weer elkaar informeren over de ontwikkeling binnen het 
onderwijs (met name PO en(V)SO) en binnen de politiek. 

Vanaf januari tot aan de zomervakantie 2018 hebben de 
bijeenkomsten in het teken gestaan van het maken van het 
Manifest Jeugd Arnhem. Het manifest is gemaakt door jeugd, 
onderwijs (PO, (V)SO, VO en MBO), politieke partijen, 
peuterspeelzalen en kinderopvang, wijkteams (sociaal en 
leefomgeving) en diverse andere instanties.  
Het Manifest is overhandigd aan burgemeester Marcouch als inzet 
voor de coalitieonderhandelingen in Arnhem.  

Na de zomervakantie is er een themabijeenkomst geweest over 
kansengelijkheid en wat dat betekent voor de jeugd van 0 - 23 jaar 
in Arnhem.  

Vanuit het Manifest Jeugd wordt o.a. door de jeugd en betrokken 
organisaties gewerkt aan het organiseren van de First Edition 2019 
en het Manifestival in 2020 met ruimte voor ontspanning, plezier, 
met elkaar in gesprek over serieuze onderwerpen die ons allemaal 
raken. Zij vertellen u graag hun ervaringen met de pre-party en de 
verdere stappen die nodig zijn om de grotere Manifestivals te 
kunnen organiseren. Ook u kunt hier een bijdrage aan leveren op 
13 november. 

 

 

 

 De volgende 
raadsleden-

bijeenkomsten zijn 
gepland op: 

 
19 februari 2019  
14 mei 2019 
3 september 2019 
12 november 2019  
18 februari 2020 
12 mei 2020  
8 september 2020  
10 november 2020 

 

VMBO ‘T VENSTER 
Thomas à Kempislaan 82 

Arnhem 
17:00 - 19:30 uur 

 



 

  

RAADSLEDENBIJEENKOMST 13 NOVEMBER 2018 
 

Vanuit de bijeenkomsten, zien/horen/merken we dat er veel 
initiatieven/organisaties zijn in Arnhem die aansluiten bij waar het 
Manifest Jeugd Arnhem voor staat. Alleen zijn veel van deze 
initiatieven/organisaties soms minder goed zichtbaar voor andere 
organisaties, zowel in de wijken alsook Arnhem-breed.  Het 
zichtbaar maken van deze “sociale kaart Arnhem” gaat ons helpen 
om het beste te doen voor de Jeugd in Arnhem.  Maar hoe gaan we 
dat nu met elkaar regelen? Welke bijdrage kunt u hieraan leveren 
vanuit uw expertise, organisatie om een toegankelijke, slimme 
sociale kaart te ontwikkelen waardoor iedere professional en 
inwoner snel toegang heeft tot datgene waar hij/zij behoefte aan 
heeft. 

De politieke partijen in Arnhem hebben in hun 
verkiezingsprogramma’s hun visie, wensen voor de Jeugd in 
Arnhem opgenomen. In het coalitieakkoord is opgenomen waar de 
stad Arnhem voor staat. Maar hoe gaan wij nu met alle betrokken 
partijen ervoor zorgen dat het Manifest Jeugd Arnhem omgezet 
gaat worden naar een Collectieve ambitie Jeugd waarbij wij recht 
doen aan de uitgangspunten. Wat is hiervoor nodig van de 
betrokken partijen? Hoe kunnen we dit met elkaar realiseren? 
Kortom welke bijdrage kunt u, vanuit uw rol/organisatie, leveren om 
dit te realiseren. We gaan graag met u in een werksessie aan de 
slag op 13 november om de eerste stappen voor verdere uitwerking 
te zetten.  
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Het programma voor de raadsledenbijeenkomst 13 november ziet 
er als volgt uit: 

 

17:00 uur  Inloop 

17:30 uur  Welkom en pitches 

18:00 uur  Werksessies 

19:00 uur  Terugkoppeling en afsluiting 
 

Locatie:  

VMBO ‘t Venster, Thomas à Kempislaan 82 in Arnhem 

 

U bent van harte welkom!  
Kent u nog andere personen/organisaties die bij deze bijeenkomst 
willen aansluiten? Stuur dan deze uitnodiging door.  

Aanmelden: 

Graag uiterlijk donderdag 8 november 2018 bij Nanja Stam in 
verband met reservering en indeling.  
Zij is bereikbaar op nanja.stam@debasisfluvius.nl.  
Wij zorgen voor een kleine maaltijd. Heeft u dieetwensen, dan deze 
graag bij het aanmelden doorgeven. 

In elk geval namens, 

DeBasisFluvius; Delta; De Onderwijsspecialisten; Quadraam; 
Arentheem College en PAS 
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