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Feestelijke preview Jongerencentrum Floriande

2 8 JUMI 2012

Geachte heer, mevrouw,
Na een lange tijd van voorbereiden staat het Jongerencentrum aan de Waddenweg in
Floriande klaar om in te richten. Ik nodig u uit omdat u of betrokken bent geweest bij het
werk van dit gebouw of betrokken buurtbewoner bent.
Het gebouw is in samenspraak met jongeren e n de buurt neergezet. Nauw overleg met de
klankbordgroep, waarin bewoners, jongeren, jongerenwerkers en leden van de wijkraad
zaten heeft geleid tot dit gebouw.
Die intensieve samenwerking heeft geleid tot een uniek ontwerp voor een voorziening dat
echt past bij de wensen van de omwonenden e n de jongeren uit Floriande en Overbos.
Samen met jongeren is nagedacht over het programma van zowel de preview, de opening
als in de toekomst de programmering. Hiermee wordt het echt een Centrum vóór en dóór
jongeren zelf. Ook de inrichting wordt de komende maanden door de jongeren zelf aan de
hand gepakt. Uiteindelijk als zij klaar zijn, wordt in september wordt het Centrum feestelijk
geopend voor buurtbewoners en jongeren.

Bekendmaking naam
Op 11 juli wordt ook de naam van het Centrum onthuld door, onder andere, wethouder
Jeugd, John Nederstigt. De naam is verzonnen door de aanwezige en betrokken jongeren
zelf. Eerder hebben zij al de werktitel 'Buurthuis Floriande' bedacht. Dat was omdat zij ook
de ruimte voor andere gebruikers open wilden stellen.
We willen u graag uitnodigen voor de eerste Preview van het buurthuis.
Datum:
11 juli 2012
Tijd:
17.00 - 18.00 uur
Rond 18.45 bekendmaking nieuwe naam Jongerencentrum
Locatie:
Buurthuis Floriande, Waddenweg 3
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Op deze middag krijgt u toelichting op het proces en werkwijze en wordt u rondgeleid door
de architect. Ook kunt u het aangrenzende park met speelveld bekijken.

Onderwijs

