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Trots
Fierheid wordt niet altijd als iets positiefs gezien. Maar
trots zijn op je identiteit, politieke voorkeur, geaardheid, …
dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Als voorzitter
ben ik trots op ons Dagelijks Bestuur, dat samen overlegt
en soms moeilijke beslissingen neemt. Ik ben trots op
onze lokale afdelingen, die blijven verbazen met originele
acties en die verandering in hun gemeente brengen.
Trots op de Afdelingsraad, waar vertegenwoordigers
van heel Vlaanderen telkens weer boeiende debatten
voeren en van elkaar leren. Trots op onze jongeren die de
uitdaging aangaan en zich klaarmaken om op een lijst te
staan in 2018. Trots op het engagement dat jij samen
met duizenden andere leden aangaat voor (Jong) N-VA.
Samen moeten we blijven werken zodat we die fierheid
niet verliezen. Blijven bouwen en geloven in wat we
ondernemen. Dat is de basis van wat wij doen, van wat
‘aan politiek doen’ betekent. Samen kunnen we met het
oog op 2018 iets moois bouwen. Wij zullen ons blijven
inzetten en jullie helpen richting 2018. Zo hopen we ook
jullie trots te mogen verdienen.

Jong N-VA in beweging
Jong N-VA Kalmthout:
oordoppen op maat
Nu het festivalseizoen eraan komt,
zijn oordoppen geen overbodige
luxe, ,vindt Jong N-VA Kalmthout.
“Gehoorschade draag je je hele leven
mee. Daarom vinden wij het belangrijk
om te wijzen op het belang van
gehoorbescherming bij luide muziek”,
zeggen jongerenvoorzitter Domien
Arnold en secretaris Stephanie Devos.
Beiden hebben tinnitus (oorsuizen).

Jong N-VA Rhode:
Ideeëncampagne
‘Postbus V’
Het is een postbus waarmee de
afdeling op lokale evenementen
aanwezig zal zijn. Er is ook een
e-mailadres aan gekoppeld:
postbusV@outlook.com. “Mensen
met ideeën moeten de kans krijgen
om gehoord te worden”, zegt
voorzitter Simon Lejeune.

Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Jong N-VA LedegemWevelgem-Lendelede
is opgericht!
In Ledegem was er het idee om
een jongerenpartij in het leven te
roepen. Samen met jongeren uit
Lendelede en Wevelgem richtten
we Jong N-VA Ledegem-Wevelgem-Lendelede op. We zitten op
eenzelfde golflengte, zijn geëngageerd en benutten elke kans die
ons wordt aangeboden.

Jong N-VA Gent
en UGent: politiekspeeddaten
Samen met andere partijen gingen
onze Gentse afdelingen in mei
politiek-speeddaten, met leerlingen
van het Sint-Janscollege. In het
kader van het project 18 in ‘18
konden ze kennismaken met de
politiek. Uiteindelijk konden we
21% van deze nieuwe kiezers
overtuigen, dat kan en zal alleen
maar beter worden!
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Afdeling in de kijker

JONG N-VA LEBBEKE
V.l.n.r.: Brent Roelandt, Pieter Paul Moens, Tuur Van Keer, Klaas De Smedt, Ines Raes (niet meer in bestuur) en Stephanie Abbeloos

Jong N-VA Lebbeke bestaat al 14 jaar. Wat is jullie
geheim om de afdeling draaiende te houden?
14 jaar geleden bestond de naam Jong N-VA nog niet.
De afdeling ging toen nog door het leven onder de naam
‘Ronduit N-VA! Lebbeke’. Al van in het begin werd de
afdeling geleid door enkele gemotiveerde jongeren zoals
Goedele Uytersprott, die nu Kamerlid is, en An Vervliet,
die momenteel in de provincieraad zetelt. Ook ons huidig
bestuurslid Pieter Paul Moens droeg zijn steentje bij met
de aanzet tot de European Disability Card.

In onze gemeente is mobiliteit een heikel thema. Het zijn
veelal jongeren die zich als zwakke weggebruiker in het
verkeer begeven. Daarom willen we als jongerenpartij
ons steentje bijdragen met acties rond mobiliteit. Dat is
ondertussen een traditie geworden in onze afdeling. Onze
mobiliteitsactie eerder dit jaar was een groot succes. Het
werd te heet onder de voeten van de burgemeester en hij
heeft uiteindelijk moeten handelen. Op dat elan gingen
we verder, want zonet is onze sensibiliseringscampagne
i.v.m. de naleving van de zone 30 afgelopen.

Momenteel wordt de afdeling in Lebbeke in goede banen
geleid door voorzitter Brent Roelandt, Pieter Paul Moens,
Klaas De Smedt, Tuur Van Keer en Stephanie Abbeloos.
Vijf jongeren die de beste vrienden zijn – wat één van de
belangrijkste factoren is om een afdeling draaiende te
houden. Naast een politieke jongerenpartij zijn we één
grote vriendengroep.

“

Naast een politieke
jongerenpartij zijn we
één grote vriendengroep”

Op welke acties en activiteiten zijn jullie het fierst?
Naast maandelijks vergaderen, ondernemen we als politieke jongerenpartij ook vaak acties. Er wordt altijd naar
een evenwicht gezocht tussen het aankaarten van problemen en het aanbrengen van oplossingen enerzijds, en
ludieke acties anderzijds - zoals de Lion-actie in samenwerking met Jong N-VA Dender.

Jullie hebben ook een goede band met jullie lokale moederpartij. Wat is hiervan volgens jullie de meerwaarde?
Wij ondersteunen onze lokale moederpartij waar mogelijk. Hiervoor krijgen we uiteraard iets terug. Omdat we
op onze streekbierenavond heel wat materiaal konden
lenen, spaarden we heel wat uit. Daarnaast biedt het ook
de mogelijkheid tot doorstroming vanuit Jong N-VA naar
de moederpartij. Zo zetelen in de huidige legislatuur 3
jongeren in hun bestuur. Dit is - naast iets om trots op te
zijn - ook een extra leerschool.
Welke boodschap willen jullie aan de andere afdelingen
van Jong N-VA geven?
Ook als jongerenpartij is het mogelijk om te wegen op het
beleid in onze eigen gemeenten. Ook wij kunnen meehelpen aan de Verandering, de kracht van Verandering!
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Blik op de wereld

Gegokt en verloren
Op 8 juni verloor de Conservatieve partij, onder
leiding van Prime Minister Theresa May, haar
absolute meerderheid in het parlement. Hoewel
haar partij nog steeds de grootste bleef, keerde
de intentie om haar meerderheid te vergroten
als een boemerang terug. Viktor Rooseleer, coördinator Internationale Werking, blikt terug op
de verkiezingen.
Never trust the polls!
Waarom waren deze verkiezingen nodig? Toen May besloot om naar de kiezer te gaan had haar partij een grote
meerderheid in de peilingen. Door nieuwe verkiezingen uit
te schrijven hoopte ze die peilingen om te zetten in een
grotere meerderheid voor de Conservatieven in het Lagerhuis. Op die manier zou ze vanuit een sterkere positie
aan de brexit-onderhandelingen kunnen beginnen. “But
never trust the polls!” Je zou denken dat politici, na de
verkiezing van Trump en de uitslag van het referendum
over de brexit, niet meer op peilingen zouden vertrouwen.
Maar nee, de drang om Labour, die historisch laag stond
in de peilingen, een pandoering van jewelste te geven en
zo hun belangrijkste tegenstanders te elimineren, was te
groot. Het ging de saaiste verkiezing ooit worden, het kon
niet mislukken,… Well, that backfired!
Slechtste campagne ooit
De mislukking van deze verkiezingen hebben de Conservatieven vooral aan zichzelf te danken. Zowel tegenstanders als leden van de Conservatieve partij zelf spraken
van de slechtste campagne ooit. Van de succesvolle
machine die in 2015 gezorgd had voor een absolute
meerderheid, bleef nog maar weinig over. Nu werd de
campagne gevoerd door een kleine groep mensen rond
May. Een werkmethode die ze ook als premier gebruikt en
waarvoor ze al vaak werd bekritiseerd.
Jongeren niet vergeten
May nam niet deel aan de verkiezingsdebatten op televisie en daarvan kon Jeremy Corbyn, de extreemlinkse
leider van Labour, profiteren. Vooral jongeren die ditmaal
massaal naar de stembus trokken, stemden op Labour.

In tegenstelling tot de N-VA in Vlaanderen, scoort de
Conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk zeer slecht
bij jongeren. Om de jeugd opnieuw aan zich te binden,
moeten ze hun centrumrechtse idealen rond de vrije
markt opnieuw populair maken bij deze kiezersgroep. May
hoopte de stemmen van de UKIP-kiezers binnen te halen,
maar ook dit bleek ijdele hoop.
May: out or in?
Naar aanloop van de verkiezing bleek al dat het toch geen
‘piece of cake’ ging worden. Uiteindelijk werd het nachtmerriescenario van May werkelijkheid. Labour won zetels
en de extreemlinkse Corbyn wordt nu serieus genomen.
De vraag rees al snel of May kon aanblijven als Prime
Minister. De Conservatieven staan nu voor een dilemma:
willen ze een leider die verkiezingen kan winnen of willen
ze dat de brexit-onderhandelingen snel van start kunnen
gaan? Het lijkt nu dat de tweede optie het voorlopig gehaald heeft. Maar of May nog 5 jaar op deze manier haar
positie kan behouden, valt te betwijfelen.
Kiezen tussen de pest en de cholera
Omdat de Conservatieve Partij een groot aantal zetels
verloor, moest ze noodgedwongen op zoek gaan naar een
nieuwe partner om een meerderheid te vormen. Hiervoor
kozen ze de DUP. Hoewel May er alles aan doet om die
keuze als normaal en logisch te laten lijken, is het dat
zeker niet. De DUP is immers de radicale partij van de unionistische protestanten in Noord-Ierland. De gematigde
partijen van Noord-Ierland, zowel katholieken als protestanten, verloren hun zetels in het Britse Lagerhuis aan hun
radicale tegenhangers, Sinn Féin en DUP. Met deze DUP
die er, zacht uitgedrukt, vreemde standpunten op nahoudt
rond klimaatopwarming, evolutietheorie en homoseksualiteit, moeten de Conservatieven nu in zee. Want het is dit
of het socialisme van Jeremy Corbyn. Take your pick!
Persoonlijk vind ik dit nog het grootste drama van deze
verkiezing. Een extreemlinkse socialist als Corbyn wordt
nu serieus genomen. Hij vormt niet alleen een gevaar voor
de economie van Groot-Brittannië maar ook voor zijn
veiligheid en cultuur. Zijn ideeën zijn van het oudste en
meest achterhaalde socialistische soort en krijgen nu voet
aan wal.
Viktor Rooseleer
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In onze scholen verwerven leerlingen kennis
en leren ze vaardigheden aan. Leerlingen
worden voorbereid op hun toekomst en op
de arbeidsmarkt. Maar niets bereid hen voor
op het functioneren als volwassen burgers
in een democratische samenleving. Een
samenleving die de laatste jaren bovendien
onderhevig is aan snelle veranderingen.
Dat brengt zowel voor de ouders als voor
de school belangrijke maatschappelijke
uitdagingen met zich mee. Jong N-VA pleit
daarom voor een apart vak ‘burgerschapsvorming’ in het lessenpakket.

ren omgaan met de actualiteit en de vaardigheid ontwikkelen om je eigen mening te verworden is daarbij
erg belangrijk. “We moeten jongeren voorbereiden op
een zelfstandig leven, zodat ze onze maatschappij op
een kritische manier kunnen bekijken”, aldus Sarah.
Het vak burgerschapsvorming moet gedoceerd worden in de initiële lerarenopleiding. Een leerkracht is in
onze maatschappij meer dan diegene die de leerlingen onderwijst. Een leerkracht levert een enorme
bijdrage aan de totale ontwikkeling van een kind op
alle vlakken. Door dit vak in de lerarenopleiding op te
nemen, krijgen leerkrachten de nodige achtergrond
en bagage om dergelijke uitgebreide en diverse
materie te onderwijzen en erover met de leerlingen

Jong N-VA stelt voor

Burgerschapsvorming, een vak apart!

“

We moeten jongeren
voorbereiden op een zelfstandig leven, zodat ze
onze maatschappij op een
kritische manier kunnen
bekijken”

Het vak burgerschapsvorming zou een enorme
meerwaarde zijn in het lessenpakket van het basisen het secundair onderwijs, startend vanaf het eerste
leerjaar. “Momenteel worden thema’s rond burgerzin
projectmatig aangeboden op school, of komt het ter
sprake bij vakken als levensbeschouwing, geschiedenis of wereldoriëntatie maar dat is niet genoeg”,
zegt Sarah Van Hassel, Afdelingsraadsvoorzitster van
Jong N-VA en zelf leerkracht.
In de lessen van het vak burgerschapsvorming zouden de rechten en plichten van het kind, de jongere,
de burger, besproken worden. De leerlingen krijgen er
les over de politieke structuren van het land en maken
kennis met de verschillende instituten van onze
maatschappij. Ook is het mogelijk om preventie rond
druggebruik, seksualiteit, sociale media, pesten en
dergelijke in dit vak onder te brengen. Het objectief le-

in gesprek te gaan. “Leerkrachten moeten ook de attitude ontwikkelen om de actualiteit te volgen zodat
ze ingrijpende gebeurtenissen in de wereld kunnen
duiden in de klas”, meent Sarah.
“Jonge mensen positief integreren in onze diverse
samenleving van vandaag is een grote maatschappelijke uitdaging waarin de school een kerntaak te
vervullen heeft. Maar het mag niet alleen bij theorie
blijven. Burgerschap en democratische waarden en
normen moeten ook worden weerspiegeld worden
in de schoolse gemeenschap. Het is niet omdat je
er een vak van maakt dat het niet vakoverschrijdend
kan zijn. Burgerschap moet een engagement zijn van
elke leerkracht en van in de klas tot op de speelplaats”, besluit Sarah.
Sarah Van Hassel
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Jong N-VA re(a)geert

Joke Schauvliege is de Laurette Onkelinx
van de Vlaamse Regering
Toen Laurette Onkelinx in december 2007
federaal minister van Sociale Zaken werd,
wierp ze zichzelf fier op als minister van
stilstand. Ze zou er eigenhandig voor
zorgen dat er niets veranderde op het department. Een departement dat nochtans
dringend hervormd moest worden.
De gelijkenis met Vlaams minister van
Omgeving, Landbouw en Natuur Joke
Schauvliege is treffend. Na meer dan een
halve legislatuur laat Joke zich kennen
als de minister van stilstand en blokkage.
Amateuristische bosbescherming
We herinneren ons allemaal nog het dossier rond
de uitbreiding van Essers. Elf hectare waardevol
bosgebied moet sneuvelen, terwijl er net om de
hoek 140 hectare bedrijfsgrond van Ford Genk
is opgekocht door het Vlaams Gewest voor een
symbolische euro. Maar een kniesoor die daarop let, want bomen hebben toch de functie om
gekapt te worden, nietwaar?
Ons natuurlijk erfgoed verloren laten gaan, is geen
optie. Onder druk van onder meer minister-president Geert Bourgeois en Vlaams Parlementslid
Wilfried Vandaele werkte Joke aan een bosplan.
Na 3 jaar satellietfoto’s te bekijken, kwam ze met
een plan om 12.262 hectare zonevreemde bossen
te beschermen. Vriend en vijand waren verbaasd
dat enkele waardevolle bossen niet beschermd
werden, maar een golfterrein dan weer wel. De
oppositie was, terecht, genadeloos. “Een aprilgrap”, “Ofwel onbekwaam, ofwel onbetrouwbaar”,
“Absoluut amateurisme.” En geef ze maar eens
ongelijk. Onze minister-president kon het niet
meer aanzien en veegde in een uitzonderlijke
demarche het plan eigenhandig van de tafel.
Een visie op water
Het meest recente dossier waarin Joke blijk geeft
van haar complete onkunde is dat van de waterschaarste tijdens de hittegolf van de voorbije
weken. Van een beleid is geen sprake. Enkel een
oproep in de media om alstublieft je wagen niet te
wassen!

Door een veranderend klimaat verwachten we
meer periodes van lange droogte. Onze economie
zal als eerste lijden onder de waterschaarste. Een
op de zes werknemers heeft een job in een waterintensieve sector zoals de chemie, de landbouw
of de voedingsindustrie.
Ironisch genoeg zal het veranderend klimaat ook
voor meer intensieve neerslag en overstromingen
zorgen. Bij hevige regenval kunnen de waterlopen
de toevloed van water niet slikken, en krijgen we
overstromingen.
Een toekomstvisie op het vlak van waterbeleid
dringt zich op. Een visie die de leefwereld van de
Vlamingen beschermt, en ons economisch weefsel met waterintensieve bedrijven niet in gevaar
brengt.

“

Een toekomstvisie op
het vlak van waterbeleid
dringt zich op. Een visie
die de leefwereld van de
Vlamingen beschermt, en
ons economisch weefsel
met waterintensieve bedrijven niet in gevaar brengt.”

Conservatieven zijn de beste beschermers van
natuur
De bescherming van natuur en leefmilieu raakt de
kern van het politieke streven van conservatieven.
Het is een zaak om de mooiste stukken Vlaanderen te bewaren voor onze kinderen en kleinkinderen.
Het wordt in 2019 dringend tijd om die ministerpost voor de N-VA te claimen. Vlaanderen verdient beter dan een minister van stilstand, beter
dan een minister die enkel de belangen van één
lobbygroep verdedigt. Vlaanderen heeft geen
tweede Laurette nodig. Natuur en klimaat zijn té
belangrijk om over te laten aan linkse partijen.
Thomas Villa
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19 juli
Filmavond: Dunkirk
28-31 juli
ZomerTreffen 2017:
Frans-Vlaanderen
11 augustus
Jong N-VA stapt Dodentocht
t.v.v. Kinderkankerdag
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We stappen de Dodentocht t.v.v. @
kinderkankerdag! Sponsor via goo.gl/
forms/L3VNWnnukvJJbOhD2

30 augustus
Vorming 2018: Infoavond
Integratie met Fons
Duchateau
10-12 september
Bezoek aan Europees
Parlement in Straatsburg
7 oktober
Afdelingsraad 5
25 november
Afdelingsraad 6
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