Agenda AV Jeugdraad 02/03/2021
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Richmond Banahene, Sander Bridts
Jeugddienst: Fien De Smet
Jeugdschepen: Jan Van Otten

Agendapunten:
1) Welkomsdrankje, joepie!
Om het nieuwe jaar goed in te zetten en vergaderen helaas nog digitaal is… bezorgden we iedereen
een pakketje met ’n hapje en een drankje. Proost!
2) Welkom Dieter & Karlien
Onze collega’s Dieter en Karlien stellen zich voor.
Dieter is het nieuwe diensthoofd op de jeugddienst.
Karlien zet zich in voor de communicatie en projecten rond participatie binnen de jeugddienst.
3) Wat gebeurt er momenteel achter de schermen bij de Futur?
Tijdens de coronapandemie hebben ze in de Futur niet stil gezeten: er zijn heel wat renovatie en
opfriswerken gebeurd, zodat we na de maatregelen er dubbel zo hard van kunnen genieten. Zo is er
onder andere geïnvesteerd in een overkapping van de rokerspatio, in de licht- en geluidsinstallatie,…
Joost toont dit aan de hand van een presentatie en foto’s.
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4) Wat heeft jeugdhuis Wollewei in petto voor de laatste 100 dagen?
Helaas, corona gooit nog steeds roet in het eten voor de organisatie van evenementen. Het jeugdhuis
blijft niet bij de pakken zitten en organiseert een 100 dagen om nooit te vergeten! Met de “Hertste
show” organiseren zij niets minder dan een live stream vanuit de Turnovatoren. Verwacht je maar aan
unieke dronebeelden over Turnhout, zalige artiesten die je al te lang niet meer hebt gehoord en een
geweldige presentatie door Average Rob!
Deelnemen aan het evenement is gratis, de deelnamelink vind je terug in het evenement.
Meer info over het evenement kan je hier terugvinden.
Hopelijk tot dan!

3

5) Wat kan het klimaatplan Turnhout voor de kinderen en jongeren in Turnhout betekenen?
Collega’s Katrien en Ive lichten de plannen toe van het klimaatplan in Turnhout. Via verschillende
inspraaktrajecten willen zij een plan uitwerken om maat van Turnhout en diens inwoners.
Ook de jeugdraad willen zij meenemen in dit verhaal. Aan de hand van enkele tools bevragen zij de
mening en ervaringen van de jeugdraad vandaag.
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