WAT WIL JIJ DAT ER VERANDERT IN RIJSWIJK?
DIT IS JE KANS!

Date.
Debate.
Celebrate.
www.facebook.com/DateDebateCelebrate

Politiek: Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!
Op maandag 12 maart organiseert 125Procent voor de gemeente Rijswijk een jongerendebat, voor alle jongeren uit
Rijswijk van 16 tot en met 26 jaar. We benaderen u als organisatie, omdat het voor u en ons interessant is om hierbij
aanwezig te zijn. Hieronder alvast de belangrijkste informatie.

Date

Tijdens het jongerendebat kunnen jongeren speeddaten met lokale politici en zelfs met de burgemeester. Eén op één kunnen ze
in gesprek om vragen te stellen over specifieke onderwerpen.

Debate

Alle lijsttrekkers zijn uitgenodigd om antwoord te geven op de vragen van de Rijswijkse jeugd. Rijswijkse jongeren vragen via
vooraf opgenomen filmpjes vragen aan de politici en de hele zaal doet mee met het debat. Jongeren kunnen ook via hun
smartphone antwoorden geven op stellingen.

Celebrate

Om het jongerendebat zo leuk mogelijk te maken voor jongeren is er een DJ, die het hele evenement door muzikale
intermezzo’s verzorgd. Er is drinken voor iedereen (geen alcohol) en er worden hapjes verzorgd. Het jongerendebat eindigt met
een feest in het theatercafé.

Goodybags

Voor alle jongeren is er een goodybag, met o.a. onderwaterhoesjes voor je mobiel, gratis dagpas Sportcity, voucher voor een
proefles bij Trias, voucher voor Boostcamp van Welzijn Rijswijk, voor 1 euro sporten bij Happy Fit en lekkers van de Albert Heijn.

Locatie: Rijswijkse Schouwburg:
• Dating lounge
• Debate theatercafé
• De Celebrate hang out
Programma
 15.30 u: Inloop met DJ
 16.00 u: Start programma
 speed daten met lokale politici
 in debat over jouw toekomst
 filmpjes van jongeren uit Rijswijk
 prijs voor beste vraag van de dag
 19.00 u: Afsluitend feest

Generaal Spoorlaan 10, Rijswijk

300 Goodiebags / gratis drankjes
DJ / limousine / hapjes / en meer…

WAAR BESLIST DE GEMEENTE ALLEMAAL OVER VOOR JOU:
Onderwijs. Sport. Vrijetijd. Inrichting openbare ruimtes. Veiligheid.
Ondernemen. Openbaar vervoer. Werkgelegenheid. Uitkeringen.
Jongerenhuisvesting. Jongerenwerk. Subsidies. Horeca- en uitgaansbeleid.
Schulden. Koopavond. Fietsbeleid OFTEWEL JOUW TOEKOMST(KANSEN)

Programma
15.30 – 16.00 uur: inloop met DJ
16.00 – 16.30 uur: 1e ronde debat met 6 partijen en tegelijkertijd speeddaten met andere 6 partijen.
16.30 – 17.15 uur: politici uit debat beantwoorden vragen van jongeren uit vooraf gemaakte filmpjes.
17.15 – 17.45 uur: 2e ronde debat met 6 partijen en tegelijkertijd speeddaten met andere 6 partijen.
17.45 – 18.15 uur: politici uit debat beantwoorden vragen van jongeren uit vooraf gemaakte filmpjes.
18.15 – 18.30 uur: centrale terugblik op speed daten.
18.30 – 19.00 uur: debat met alle twaalf de partijen met de jongeren uit de zaal
19.00 - 20.00 uur: afronden en afsluitend feest met DJ

Waarom zou u als organisatie meedoen?

Het is interessant voor jongeren om kennis te maken met de lokale politiek. De gemeente beslist over veel belangrijke zaken,
ook voor de jeugd. Ook is het voor u als organisatie interessant om aanwezig te zijn, want wat besluit de politiek de komende
jaren over uw sector? Voor elke organisatie die met meer dan 5 jongeren aanwezig is, bieden we:
o
o
o
o
o

Logo van uw organisatie op digitale schermen
Vereniging wordt officieel welkom geheten door presentator
Eindverslag van jongerendebat aan alle politieke partijen met uw organisatie specifiek benoemd
Mogelijkheid tot het inbrengen van een specifieke vraag in het belang van uw organisatie in laatste vragenronde
Specifieke post op social media over uw organisatie naar de achterban (jongeren in Rijswijk)

Social media campagne

Op Valentijnsdag start een social media campagne voor jongeren over ‘Date, Debate, Celebrate’ onder het motto ‘Vandaag
geen date? Kom dan daten met politici op 12 maart.’ Check www.facebook.com/DateDebateCelebrate en deel onze berichten
op uw eigen social media kanalen. Let vooral op de prijs van de winactie: een limousine-rit naar de locatie voor 6 jongeren!

