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Planning

Jong N-VA in beweging

“By failing to prepare, you are preparing to fail”, schreef
Benjamin Franklin. Het voorjaar van 2018 staat compleet
in het teken van de voorbereidingen voor de campagne
van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is tijd om de
campagneplannen en verkiezingsprogramma’s uit te
tekenen. Jongeren die voor het eerst opkomen bij de
verkiezingen, doen er goed aan na te denken over hun
eigen programmapunten en over de manier waarop zij hun
boodschap kenbaar willen maken aan de bevolking.
Het zijn enthousiaste jongeren die de huidige generatie
politici nieuwe ideeën en een frisse kijk op het beleid
aanreiken. Overal in Vlaanderen zullen jongeren op de N-VAlijst komen te staan met vernieuwende inbreng. Dat doen ze
niet alleen. Jong N-VA zet bewust in op het versterken van de
competenties van nieuwe kandidaten. Daarom organiseert
Jong N-VA rondetafelgesprekken in elke provincie zodat men
ervaringen uit 2012 kan overdragen aan een nieuwe politieke
generatie. Bovendien staat ook ons Wintertreffen, waarmee
we in 2018 afstevenen op een recordeditie, volledig in het
teken van politieke communicatie. We leren rechtstreeks van
onze ministers hoe je sterke politieke communicatie voert.

Jong N-VA Brussel uit de
startblokken!
In november herstartte Jong N-VA
Brussel met een nieuwe ploeg van 13
bestuursleden uit alle windstreken van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De studenten en jonge werkende
Brusselaars willen zich inzetten voor
de broodnodige verandering in onze
hoofdstad.

Schotse avond bij Jong
N-VA Kanton Aalst
Op 14 oktober organiseerden we
voor het eerst een Schotse avond,
met de Graanmarkt van Aalst als
openluchtdecor. Highland Games,
Fish and Chips, Jong N-VA’ers in een
kilt en een doedelzakspeler zorgden
voor een op en top Schotse beleving.
Op naar een tweede editie.

Jong N-VA reikt onze jongeren alle middelen aan voor een
optimale voorbereiding richting oktober 2018!

Wie is de Slimste Mens van
Diepenbeek?

Hartelijke groet
Tomas Roggeman

Op 1 december ging Jong N-VA
Diepenbeek op zoek naar de ‘Slimste
Mens van Diepenbeek’. Plezier, leuke
filmpjes en tal van weetjes voor jong
en oud waren zoals steeds de vaste
recepten van deze jaarlijkse quiz.
Daarnaast ging elke ploeg met een
leuke prijs naar huis.

Nationaal voorzitter

Nieuw bestuur voor Jong N-VA
Antwerpen
Op 24 oktober werd in het hartje van ’t
stad een nieuw bestuur verkozen. Een
groep getalenteerde jongeren staat
klaar om Jong N-VA Antwerpen van een
frisse start te voorzien. Deze ambitieuze
welpen zullen hun tandje bijsteken in
aanloop naar de verkiezingen van 2018.
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Colofon

Ronduit! wordt uitgegeven door Jong N-VA vzw
Hielpen mee aan dit nummer: Tomas Roggeman, Thomas Villa,
Sybren Verhoeven, Sarah Van Hassel, Niels Vandeweyer, Jente
Deckers, Ine Bosschaerts, Niels Van Eygen, Filip Kegels, Fleur De
Buck, NIels Willems
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Afdeling in de kijker

JONG N-VA TONGEREN
V.l.n.r.: Geert Peters, Martijn Jans, Maarten Scholberg, Marie-Laure Dubois, Jordi Boulet, Niels Vandeweyer, Christiaan Lambrix, Charlotte Aerts. Niet
op foto: Yves Chanson, Thomas Vangertruyden, Joren Vergauwen, Peter Herlitska, Femke Jacobs.

Jong N-VA Tongeren heeft heel wat bestuursleden.
Wat is jullie geheim?
Jong N-VA Tongeren is uitgegroeid tot een (h)echte
vriendengroep. Dat groepsgevoel blijft jongeren
aantrekken en zorgt voor een leuke en ontspannen
sfeer. We willen vooral inzetten op activiteiten waardoor
jongeren zich niet alleen professioneel kunnen vormen,
maar ook sociale vaardigheden kunnen aanleren en
ontwikkelen.
Op welke acties en activiteiten van de afgelopen jaren
zijn jullie het fierst?
Onze jaarlijkse opruimactie is de populairste actie die
we op poten zetten. Als afdeling krijgen we één of twee
deelgemeenten toegewezen waar we zwerfvuil gaan
opruimen. De inwoners krijgen van ons een pamflet in
de brievenbus met uitleg over onze actie. Die actie heeft
niet alleen een maatschappelijke bijdrage, maar maakt
bovendien ook duidelijk dat we onze omgeving en de
natuur moeten koesteren en zorgvuldig beheren. Vorig
jaar haalden we maar liefst 12 kilogram afval op!

stond bol van de activiteiten: kajakken, paintball, een
cocktailworkshop,… . Als vanzelfsprekend kon een
barbecue niet ontbreken en ook aan drank was er geen
gebrek.
Wat willen jullie nog graag realiseren in de toekomst?
Momenteel zijn we bezig met het organiseren van een
debatavond rond drugsbeleid. Met die activiteit proberen
we een onderwerp dat bij jongeren leeft vanuit een
deskundige invalshoek te belichten.

“

Als jongere is het fijn
om gelijkgezinden te
vinden die dezelfde visie,
waarden en normen
delen”
Naast het serieuze werk willen we ook graag voor een
vierde keer de cantus van Jong N-VA organiseren.
Ten slotte zou Jong N-VA Tongeren in de toekomst het
galabal van Jong N-VA willen organiseren in de Kleine
Graaf in Tongeren.

Onze meest memorabele groepsactiviteit was
ongetwijfeld ons lustrumweekend in de Ardennen.
We verbleven er in een ruime chalet. Dat weekend

Welke boodschap willen jullie geven aan de andere
afdelingen van Jong N-VA?
Houd het luchtig en plezant. Politiek is een serieuze
aangelegenheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als
jongere is het fijn om gelijkgezinden te vinden die dezelfde
visie, waarden en normen delen. Jong N-VA is daarom het
ideale platform om met elkaar in discussie te gaan en om
van elkaar te leren.
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Jongeren in de politiek
Dit jaar staat voor de moederpartij zonder
twijfel volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor ons wordt 2018
zonder meer een boeiend jaar. Heel wat Jong
N-VA’ers zullen op een lokale lijst staan. Om
hen daarbij te ondersteunen, organiseren we
een reeks activiteiten onder de vlag ‘Jongeren
in de politiek’. Een gesprek met de bezieler van
het project, Sarah Van Hassel.

Wat is het belangrijkste dat je hieruit geleerd hebt,
als je terugkijkt op die verkiezing?
Als jongere wil je natuurlijk een topscore behalen
om te bewijzen wat je in huis hebt. Dat is een goeie
ingesteldheid, maar tegelijkertijd blijf je het best met
beide voeten op de grond en schep je voor jezelf
niet al te hoge verwachtingen. Een gezonde mix van
realiteitszin en ambitie is ideaal. Ik heb geleerd dat je in
de politiek geduld moet hebben. Als je hard blijft werken
en ervoor zorgt dat je mening gehoord wordt, krijg je de
kansen die je verdient.

Dag Sarah, ‘Jongeren in de politiek’, leg eens uit.
Wat is de bedoeling van dit initiatief?
Het grootste deel van de jongeren die op de lijsten
zullen staan, doen dit voor de eerste keer. Bij zo’n
kiescampagne komt heel wat kijken. Uiteindelijk wil
je je kiezers overtuigen dat jij de meest geschikte
persoon bent om hen te vertegenwoordigen in de
gemeenteraad. Niet evident, als je daar zonder ervaring
aan moet beginnen.

We willen onze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen
voor deze campagne. Ze moeten er vol zelfvertrouwen
staan en de nodige tools in handen hebben om een
mooie score neer te zetten.

Gelukkig hebben bij de vorige verkiezingen, zowel lokaal
in 2012 als bovenlokaal in 2014, al heel wat jongeren
hun schouders mee onder dit initiatief gezet. Om die
ervaring door te geven, organiseren we nu een aantal
speeddates waar je vragen kan stellen over hoe zij hun
campagne hebben aangepakt, of hun mandaat hebben
ingevuld.

Welke vaardigheden of tools zullen er aan bod
komen?
We focussen ons op vier grote thema’s. ‘Campagne
voeren’ is het meest voor de hand liggende. ‘Hoe
profileer ik me als jongere?’ gaat specifiek in op de
topics die aanslaan bij de jeugd en hoe je succesvol in
de media komt. Bij ‘Interactie met de burger’ leer je dan
weer hoe je je verhaal aan de mensen op straat kunt
overbrengen. En ten slotte doen we bij ‘Jeugdbeleid’
een aantal voorzetten voor programmapunten die je in
je eigen gemeente kunt uitwerken.
Naast het inhoudelijke is het vanzelfsprekend ook
gewoon een netwerkmoment. Je komt in contact
met jongeren uit je eigen provincie. Die contacten zijn
onmisbaar in de politiek!
Dat klinkt als een activiteit die niemand mag
missen! Bedankt voor het initiatief, Sarah.
Thomas Villa

KALENDER PER PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
Maandag 12 februari - Partijsecretariaat N-VA
(Koningsstraat 47 bus 6, Brussel)
WEST-VLAANDEREN
Donderdag 15 februari - Wijkcentrum Xaverianen
(Xaverianenstraat 1, Brugge)
Met wat soort vragen zitten onze jongeren?
Dat verschilt voor elke jongere. In 2012 zat ik zelf ook
met heel wat vragen. Je hebt wel een passie voor je
gemeente en de politiek, maar je moet ook nog die
stemmen zie binnen te halen. Hoe begin je daaraan?
Maak ik als jongere wel een kans? Hoe word ik ernstig
genomen? Wat wordt er van me verwacht? En wat na
de verkiezingen?
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ANTWERPEN
Donderdag 22 februari - De Finale
(Boomgaardstraat 2, Antwerpen-Berchem)
OOST-VLAANDEREN
Maandag 26 februari - Den Ommeganck
(Grote Markt 18, Dendermonde)
LIMBURG
Donderdag 1 maart - Officenter Hasselt
(Hendrik van Veldekesingel 150, Hasselt)
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FILIP KEGELS
schepen in Beveren
34 jaar
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NIELS VAN EYGEN
gemeenteraadslid
in Kinrooi
25 jaar
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FLEUR DE BUCK
gemeenteraadslid
in Harelbeke
27 jaar

NIELS WILLEMS
schepen
in Kortenaken
25 jaar
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Opinie

Wanneer het licht letterlijk uitgaat
In heel Europa klinkt de laatste jaren een roep
om af te stappen van kernenergie. Wie de
media bij ons volgt, merkt dat ook hier het
thema leeft. Het hoeft niet te verbazen dat
mensen zich zorgen maken over de veiligheid
van onze centrales. Telkens ze aan bod komen, is dat met negatieve boodschappen. De
tegenstanders van kernenergie maken hiervan
gebruik om een gevaarlijke sfeer te scheppen
rond kernenergie. Vanuit mijn functie als Agent
Stralingsbescherming in de kerncentrale van
Doel, weet ik dat kernenergie een veilige rol kan
spelen in de energievoorziening van ons land.
Zijn onze centrales veilig?
De centrales waar het meeste ophef over ontstaan is,
zijn de zogenaamde “scheurtjescentrales”, namelijk Doel
3 en Tihange 2. In 2012 werden bij een inspectie in die
twee centrales waterstofvlokken vastgesteld. Die vlokken
zijn geen teken van slijtage. Ze zijn ontstaan doordat er
tijdens het smeden van de reactorkuip wat waterstof
aanwezig was. Ze zijn er met andere woorden altijd al
geweest.
Na 3,5 jaar onderzoek door de nucleaire waakhond
FANC werden de centrales veilig verklaard. De vlokken
hebben op geen enkel moment voor gevaarlijke situaties
gezorgd, maar toch worden ze door tegenstanders
tendentieus “scheurtjescentrales” genoemd. Alsof de
centrales op elk moment uit elkaar kunnen vallen. Die
sfeerschepping is enkel bedoeld om hun eigen standpunt
kracht bij te zetten.
Nodig voor de energievoorziening
Dat kernenergie broodnodig is om ervoor te zorgen dat
bij ons het licht niet uitgaat, werd aangetoond door de
angst die ontstaan is bij het afschakelplan in de winter
van 2014. De capaciteit van centrales die we sluiten,
moeten op de een of andere manier opgevangen worden.
Energie overkopen uit Duitsland komt neer op het
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verbranden van vuile bruinkool, en energie uit Frankrijk
komt eveneens van kerncentrales. Het spreekt voor zich
dat we in het beste geval het probleem verschuiven, en
dat we in het slechtste geval het milieu enorm vervuilen.
Er is verder niemand die kan garanderen dat we, op
het moment dat het nodig is, elektriciteit zullen kunnen
importeren. Op het moment dat elk land zijn eigen
capaciteit nodig heeft, zoals tijdens een extreme winter,
hebben ze geen overschot om naar ons te exporteren.
Op dat moment gaat het licht bij ons dan ook letterlijk uit.
Kijken naar de toekomst
Al onze huidige centrales openhouden is niet realistisch.
Alles heeft immers een beperkte levensduur. Onze
jongste centrales, namelijk Doel 4 en Tihange 3,
openhouden is een veilige keuze. Er is bij die centrales
nog geen enkel teken van veroudering gevonden. Door
die twee centrales open te houden, kopen we extra tijd
die we nodig hebben om aan een moderne energiemix te
bouwen.
De bouw van nieuwe gascentrales, waar de antinucleaire
lobby voor pleit, is wat mij betreft geen optie. Ze
produceren CO2, NOX en fijnstof. Dat zou een grote stap
achteruit zijn voor de samenleving.
Naast al de hernieuwbare energie die erbij komt,
moeten we durven onderzoeken of de bouw van een
nieuwe kerncentrale mogelijk is. Kerncentrales hebben
immers de voordelen van bevoorradingszekerheid,
werkgelegenheid, zijn klimaatneutraal en de nieuwe
generaties zijn nóg veiliger dan de huidige.
We mogen ons niet laten leiden door de
angstpropaganda die door de antinucleaire lobby
verspreid wordt. Het uitgangspunt moet hier een
rationele houding zijn om een energiemix samen te
stellen die duurzaam, veilig en betaalbaar is. Kernenergie
kan hier zeker haar rol in blijven spelen, ook in de
toekomst.
Jente Deckers
(eindredactie Thomas Villa)

Fotoverslag
Zelfmoord blijft helaas nog altijd de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren tussen
15 en 19 jaar. De Zelfmoordlijn 1813 ontvangt elke dag zo’n 40 oproepen. Jong N-VA besloot
de organisatie tijdens ‘Music for Life’ financieel te steunen en verkocht 850 anti-stress
telefoontjes. De verkoop bracht zo’n 1500 euro op. Bedankt aan alle afdelingen die dit mee
mogelijk hebben gemaakt!
Heb je vragen over zelfmoord? Je kan terecht op het nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be
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12 februari
Jongeren in Politiek Vlaams-Brabant
15 februari
Jongeren in Politiek West-Vlaanderen
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‘Allah in Europa’ @JanL

@TRoggeman

Strava-warmtekaart van fietspaden in
Be. #allesiscommunautair

22 februari
Jongeren in Politiek Antwerpen
24 februari
Sixties fuif Leuven Vlaams
26 februari
Jongeren in Politiek Oost-Vlaanderen
1 maart
Jongeren in Politiek Limburg
6 maart
Vorming 2018: Infoavond
Veiligheid met Koenraad
Degroote

Jong N-VA @nieu

wjaarsfeest
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genpeste

#samente
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