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‘Een nieuwe, stevige wind’
Jong N-VA vernieuwt bestuur

Op 8 mei schoven een goede dertigtal
aanwezigen aan tafel op de kaas- & wijnavond
van Jong N-VA Zuidrand. Zij nodigden voor
hun eerste activiteit Vlaams fractievoorzitter
voor de N-VA, Matthias Diependaele, uit als
gastspreker. Hij sprak er over jongeren en
ondernemen en jongeren op de arbeidsmarkt.

Beste Jong N-VA’er,
Het is een keuze die ieder van ons maakt. Op het moment
dat je een partijkaart koopt, is daar de vraag: maak je het
publiek of niet? Sommigen schreeuwen hun lidmaatschap
van de daken en treden naar voor als gemotiveerde
jonge politici. Anderen zetten het liever niet op hun
Facebookpagina. Daar kunnen goede redenen voor zijn.
Een Franstalige werkgever, bijvoorbeeld. Of je zatte nonkel
André met de ABVV-lidkaart die in de clinch gaat op elke
familiebijeenkomst.
De vrijheid om je politieke mening te uiten is een enorme
luxe. Het is zelfs een grondwettelijk recht. Maar niet
iedereen vindt het even makkelijk om haar of zijn mening
te verkondigen aan de wereld.

Een van onze nieuwe afdeling die succesvol startte was Zuid-brabant. Als
starter schotelden ze de N-VA fractieleider Hendrik Vuye voor.

Toch kan elke Jong N-VA’er een steentje bijdragen op
haar of zijn eigen manier. Hoe sterk je jezelf ook wil
profileren, je bent hoe dan ook welkom bij je lokale Jong
N-VA-bestuur. Ook als je je naam liever niet meteen
gepubliceerd ziet in een huis-aan-huisblad. Want in elke
gemeente zijn vrijwilligers achter de schermen even
belangrijk als publieke gezichten!
Laat die nonkel André je dus niet tegenhouden om je te
engageren in een bestuur van Jong N-VA!

“Op 6 mei organiseerden
wij van Jong N-VA Gent
een bezoek aan het VIB
in het Technologiepark
te Zwijnaarde. We
werden, samen
met staatsecretaris
Elke Sleurs, hartelijk
ontvangen. Daarna
kregen we leerrijke
uiteenzettingen over de
werking van het VIB en
GGO’s, gevolgd door een
rondleiding in het VIB.”

Hartelijke groet
Tomas Roggeman
Het centrum van Landen is helemaal niet goed
toegankelijk voor mensen met een beperking
of mensen in een rolstoel. Bepaalde punten zijn
levensgevaarlijk. Ze hopen dat het stadsbestuur
zich hiervoor meer inzet en dat zij snel met een
oplossing komen.

Nationaal voorzitter

Jong N-VA kanton Aalst blikt terug op een geslaagde eerste editie van hun
debatavond. Dit is een groepsfoto met de moderator en alle politici.
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Britten geven
Conservatieven
duidelijk nieuw
mandaat
Uitslag in Schotland voedt
onafhankelijkheidsvraag

Peilingen. Geloof ze niet altijd. Van de voorspelde nek-aan-nekrace
tussen de Conservatives en Labour bij de Britse verkiezingen van 7 mei
kwam niets van in huis. David Cameron haalde met zijn Conservatives
een duidelijke overwinning, met maar liefst 331 van de 650 zetels. Het
linkse Labour van Ed Miliband moest afdruipen.

Maar na deze historische stembusslag klinkt ook de roep om

belang. Zo kon UKIP, de partij van Nigel Farage, met 13 % van

Schotse onafhankelijkheid luider dan ooit in Westminster. De

de stemmen slechts één zetel in het parlement veroveren.

Scottish National Party (SNP) veroverde in Schotland vrijwel
alle zetels.

Vic-Tory
Een absolute Tory-meerderheid maakte dat David Cameron
nogmaals vijf jaar zijn intrek mag nemen in Downing Street
10. Het zo voorspelde ‘Hung Parliament’, een parlement
waarin geen enkele partij een absolute meerderheid
haalt, kwam er niet. Zo werd een situatie van dagenlange
regeringsonderhandelingen à la Belge vermeden. De Britten
hebben duidelijk gekozen voor Cameron’s centrum-rechts
recept van jobcreatie en belastingverlaging.

The winner takes it all
Dat de Britten geen coalitie hoeven te vormen, is grotendeels
te verklaren door hun zogenaamde First-past-the-postkiessysteem. In tegenstelling tot ons systeem, is het aantal
zetels dat een partij aan de andere kant van het Kanaal
behaalt niet evenredig met het aantal stemmen. Het Verenigd

SNP-revelatie
Grote nieuwkomer bij deze verkiezingen was de Scottish
National Party. Voorzitster Nicola Sturgeon wist haar
partij naar een monsterscore te leiden en plaatst zo de
onafhankelijksheidsvraag hoog op de politieke agenda. Op
ideologisch vlak sluit de partij echter sterk aan bij het linkse
Labour, zodat een mogelijke SNP-Labour-deal een van de
hot issues vormde op geanimeerde televisiedebatten. Maar
zover hoefde het dus niet te komen.

Motor Van Vooruitgang
Nu de Conservatives de komende vijf jaar de plak zwaaien,
zal het beleid van de voorbije legislatuur worden verdergezet.
Toch laten de verkiezingen sporen na. Zo lijkt David Cameron
oor te hebben voor de Schotse vraag naar meer autonomie
en zal hij een referendum houden over een mogelijke Brexit
uit de Europese Unie. De overweldigende resultaten van

Koninkrijk is opgedeeld in 650 kiesdistricten met elk ongeveer

de centrumrechtse Conservatives en de nationalistische

70 000 stemgerechtigden. In zo’n kiesdistrict schuift iedere

SNP vormen een voorbeeld van de twee gouden kaarten

partij één kandidaat naar voor. De kandidaat die de meeste

die de N-VA in handen heeft en als troef op de Belgische

stemmen behaalt in een kiesdistrict, krijgt een zetel in het

onderhandelingstafel kan leggen.

Lagerhuis. Dit systeem bevoordeelt sterk de grootste partij.
Het resultaat van de overige kandidaten is immers van geen

Maxime Hoogewijs

Nozizwe Dube
voorzitter Vlaamse Jeugdraad

Besparen op
jongeren is
onverstandig.

Nozizwe Dube is sinds
februari de nieuwe
voorzitter van de Vlaamse
Jeugdraad. Deze 19-jarige
Tervuurse kwam slechts
enkele jaren geleden aan in
België. “Jeugdverenigingen
speelden een belangrijke
rol in mijn integratie”, zegt
de studente WiskundeWetenschappen.
Ben je ondertussen al wat ingewerkt?
Zo’n functie vraagt wat inwerking. Van inhoudelijke dossiers
tot het voorzitten van vergaderingen. Er komt veel bij kijken,
maar ik word ondersteund door de coördinator van de Vlaamse Jeugdraad en de medewerkers van De Ambrassade. Dat
is een vzw die als decretale opdracht heeft om de Vlaamse
Jeugdraad te ondersteunen. In het begin moest ik mijn weg
zoeken, maar nu valt alles stilletjes aan op zijn plaats. Vanaf
juli neem ik officieel het woordvoerderschap van de Vlaamse
Jeugdraad op mij.

Wat spreekt je eigenlijk zo aan in de Vlaamse
jeugdraad?
Ik vind het essentieel dat beleidsmakers en politici bewust
moeten zijn van wat er leeft in de leefwereld van kinderen en
jongeren. Omdat zij beslissingen maken over zaken die ons
leven beïnvloeden, vond ik wat de Vlaamse Jeugdraad doet
een mooie manier om deze bewustmaking te verwezenlijken.
De Vlaamse Jeugdraad streeft naar een samenleving waaraan kinderen en jongeren actief mee vorm geven. Als lid van
de Vlaamse Jeugdraad kon ik hieraan meewerken door de
Algemene Vergaderingen te volgen en input te geven over de
adviezen. Nu als voorzitter kan ik nog vaker in dialoog gaan
met de respectievelijke ministers en bemeidsmakers. Dat
doe ik ontzettend graag.

Wordt er vaak naar de Vlaamse jeugdraad
geluisterd?
Er wordt naar de Vlaamse Jeugdraad geluisterd en er wordt
ook veel belang gehecht aan onze adviezen.
We schrijven niet enkel adviezen, we lichten onze standpunten ook toe in persoonlijke gesprekken met beleidsmakers en
we voeren ook acties om een signaal aan de buitenwereld
te geven. Af en toe zijn acties doeltreffender. Een voorbeeld

is de actie omtrent de GAS-boetes. Ook al zijn we er niet in

ganisaties, is een besparing. Meer nog, je geeft zo de ste-

geslaagd om onze eisen op te laten nemen in de gas-wet,

den en gemeenten het perfecte excuus om zelf ook stevig

de publieke opinie is niet onaangeroerd gebleven. De meeste

te besparen. Dit is een beslissing waarvan de gevolgen nu

lokale besturen gaan effectief in dialoog met lokale jongeren

al voelbaar zijn, en waar we de verantwoordelijkheid bij de

bij een wijziging van hun gas-reglement.

Vlaamse Regering leggen.

Daarnaast is het belangrijk dat meer beleidsmakers en po-

raad is een goed teken dat er naar de Vlaamse Jeugdraad

Zelf ben je enkele jaren geleden naar België verhuisd. Spelen jeugdorganisaties zoals jeugdbewegingen en jeugdraden volgens jou een belangrijke rol in de integratie en participatie van
geïmmigreerde jongeren? Hoe kunnen zij daar
een rol in vervullen?

wordt geluisterd.

Op deze vraag kan ik enkel antwoorden vanuit mijn persoon-

litici de reflex maken om advies te vragen aan de Vlaamse
Jeugdraad omtrent alle onderwerpen die kinderen en jongeren aanbelangen. Dat meer en meer mensen zowel jongeren
als beleidsmakers de weg vinden naar de Vlaamse Jeugd-

Waar lig jij als voorzitster van de Vlaamse
jeugdraad het meeste wakker van?

lijke ervaring. Ik ben zes jaar geleden naar België verhuisd.
Voor mijn integratie hebben jeugdbewegingen en jeugdraden
daar flink in geholpen.

Als voorzitter wil ik graag dat onze adviezen en acties hun
stempel drukken op jongeren en in de samenleving in het

Een jeugdbeweging is één manier om aan integratie te wer-

algemeen, want jongeren zijn volwaardige burgers. Jonge-

ken, het is niet dé ideale oplossing voor iedere geïmmigreer-

ren zijn inderdaad de volwassenen van morgen, maar wil dat

de jongere. Voor de ene werkt het wel, voor de andere niet.

zeggen dat ze vandaag niet belangrijk zijn? Neen! Jongeren
zijn expert in het jong zijn en dus moeten we er vandaag ook

In mijn geval heeft de jeugdbeweging en het jeugdwerk

rekening mee houden in de samenleving. Ik vind dit essenti-

een centrale rol gespeeld met betrekking tot integratie. Dit

eel want we zijn de officiele adviesraad van de Vlaamse Re-

is gelukt omwille van het feit dat mijn moeder mij steunde.

gering en dan is het belangrijk dat we ons werk goed doen.

Zonder mijn moeder die alles heeft opgezocht over jeugdbewegingen zou ik vandaag niet in die positie zijn. Het was

Als voorzitter en toekomstig woordvoerder is het mijn taak

niet eenvoudig voor haar, maar toch had ze het doorzet-

om ervoor te zorgen dat de stem van kinderen en jongeren

tingsvermogen om mij te blijven steunen tijdens de integra-

tot bij beleidsmakers reikt en om de belangen van jeugd-

tie. Daarom vind ik zowel de rol van de jeugdsector als van

werkorganisaties te verdedigen. Het is een belangrijke taak

ouders/familie ontzettend belangrijk in dit debat.. Als ervoor

die ik goed wil doen. Daarom luister ik zo veel mogelijk naar

gezorgd wordt dat de ouders mee zijn met jeugdwerking, dan

wat er leeft bij jongeren en jeugdorganisaties.

is de stap vaak kleiner voor geïmmigreerde jongeren zich in
te schrijven bij jeugdbewegingen en jeugdraden. Er mag niet

Onlangs schreef onze voorzitter Tomas Roggeman dat de lokale jeugdraden niet staan of
vallen omdat ze massaal gesubsidieerd worden
maar wel omwille van engagement onder jongeren. Zit daar een waarheid in denk je?

vergeten worden dat het voor de geïmmigreerde ouders vaak
ook niet evident is wat een jeugdbeweging juist inhoudt en
wat er allemaal bij komt kijken.

elkaar losmaken en het ene belangrijker beschouwen dan

Als er één ding aan het veld van het jeugdwerk
zou moeten veranderen, wat zou het dan zijn?

het andere.

Het jeugdwerk is goed bezig en doet ontzettend zinvolle en

De twee aspecten zijn allebei belangrijk. Je kan ze niet van

mooi dingen. Het is divers, kent verschillende vormen. Denk
Engagement onder jongeren is belangrijk voor de werking

maar aan de jeugdbewegingen, cultuureducatieve organisa-

van jeugdraden en andere organisaties die met jongeren

ties, jeugdhuiswerk, stadswerkingen, speelpleinwerkingen,

werken. Ja, soms worden de meest actieve jeugdraden ge-

werkingen voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en

kenmerkt door enkele jongeren die de boel actief trekken.

jongeren… en zo nog zo veel meer. Toch wordt het steeds

Maar zelfs dan is het niet eenvoudig voor hen om het hoofd

moeilijker voor verenigingen om nog vrijwilligers te vinden.

boven water te houden als er op hen bespaard wordt.

Er zijn nog steeds te veel ingewikkelde ongekende en vaak
overbodige regeltjes die worden opgelegd door verschillen-

De subsidiëring is essentieel, evenveel als het engagement

de overheden. Probeer maar eens een fuif te organiseren of

van de jongeren. De Vlaamse Jeugdraad reageerde al te-

om kamp te gaan. De Ambrassade werkte een regulitisbro-

gen de besparingen op het lokaal jeugdbeleid. Besparen

chure uit en deed voorstellen tot oplossingen. Veiligheid van

op jongeren en hun organisaties, waar het geld van lokaal

jongeren is ontzettend belangrijk maar een veelheid aan re-

jeugdbeleid uiteindelijk naartoe gaat, is niet verstandig. Ook

gels mag er niet toe leiden dat het voor jongeren onmogelijk

de jarenlange niet-indexering van de middelen van jeugdor-

wordt om nog engagementen om te nemen.

‘Speelplein wordt Leerplein?’

Mag er nog
gewoon
gespeeld
worden, ja?

Guy Vanhengel (Open Vld) wil als lid van de Vlaamse Ge-

De inzet van leerkrachten bij de speelpleinwerking zorgt

meenschapscommissie (VGC) bevoegd voor onderwijs,

ervoor dat animatoren uitvoerders worden van een opge-

de Brusselse speelpleinwerking onderbrengen bij het be-

legd speelprogramma waar ze zelf geen creativiteit meer

leidsdomein ‘onderwijs’ in plaats van ‘jeugd’. Daarenboven

in kwijt kunnen. Intrinsiek moet de motivatie van de anima-

moet het speelplein voortaan ook pedagogische objectie-

toren vrijwillig blijven. Deze hervorming zal er dan ook toe

ven nastreven tijdens hun werking. Is daarmee het eindsig-

leiden dat concurrentiedrang bij animatorenwerving zijn

naal geblazen van het laatste moment vrij spel?

intrede doet. Bijgevolg gaan animatoren speelpleinen ver-

Eén van de redenen voor de hervorming is dat schooldi-

kiezen waar ze het meest kunnen verdienen. Dit zal ervoor

recties geen speelpleinwerk meer wensen op hun school.

zorgen dat de speelpleinwerking nog sneller geïnstitutio-

Als de directies werkelijk het speelpleinwerk wil verbannen

naliseerd geraakt.

van de scholen, moeten we actie ondernemen! We moeten
directies overtuigen van de (meer)waarde van het speel-

Maximale vrijheid maar minimale vrije tijd?

pleinwerk.

Het verbaast me dat een ‘liberaal’ zich laat verleiden tot

Samenspelen is ook leren

meer verplichtingen voor het individu. Het zijn de blauwe
politici die anders de mond vol hebben van individuele vrij-

Wat bijvoorbeeld vaak onderbelicht blijft is het informele

heden. Uiteraard is het zinvol om af en toe een educatief

leren dat spontaan plaatsvindt bij het samenspelen. Daar-

spel te spelen, maar het speelplezier van het kind blijft pri-

naast is het enorm verontrustend dat het concept ‘Brede

meren.

school’ een hol begrip is geworden. De school en haar omgeving zijn vaak erg geschikt als uitvalsbasis om te spelen.

Animatoren worden hierdoor beknot in hun creativiteit en
engagement; nog iets waar de liberalen veel belang aan

Aangezien de ruimte om te spelen in Vlaanderen steeds

hechten. De Vlaamse minister van Jeugd hecht veel belang

kleiner wordt, moet spelen ook een vaste plaats krijgen

aan inspraak van de sector en de burgers. Maar voor zijn

in de woonkernen waar het leeuwendeel van onze scho-

Brusselse collega is dit blijkbaar niet belangrijk. Het is dan

len zich bevindt. Een samenwerking tussen scholen en

ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

speelpleinwerking mag de missie en doelstellingen van het

(VDS) door de VGC niet werd gevraagd om advies

speelpleinwerk niet fnuiken.
Is het beeld van de animator die zich belangeloos inzet om
“Een speelplein opleggen om de vrije tijd van kinderen om

kinderen een superfijne dag te laten beleven, een roman-

te zetten in leermomenten is een brug te ver en raakt het

tisch ideaal geworden?

jeugdwerk in haar wortels. Mogen we nog gewoon wat
spelen, ja?”

Ward Vranken

Dixit

N-VA maakt
werk van Dierenwelzijn
Na de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd
voor dierenwelzijn. Met Ben Weyts levert de N-VA de allereerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn. “Minister
Weyts heeft op korte tijd heel veel verwezenlijkt” zegt
Vlaams volksvertegenwoordiger Sofie Joosen (29). Zij
volgt het thema van zeer nabij op in het parlement maar
maakt ook op lokaal niveau, als N-VA-schepen in Duffel,
werk van Dierenwelzijn. Ronduit zat met haar rond de tafel.
Onder impuls van de N-VA wordt er werk gemaakt van Dierenwelzijn?

We zijn volop bezig aan de voorbereiding

Sofie: “Heel zeker. Heel belangrijk is dat na de regionalisering de bevoegdheden Die-

van Het Zomertreffen van 2015. Het is

renwelzijn en Landbouw niet onder dezelfde minister vallen. Nu kan Dierenwelzijn

zoals altijd een evenwicht tussen vorming

worden uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid met een eigen karakter. Ben

en ontspanning. We verwachten je vanaf

Weyts bouwt deze bevoegdheid uit op drie pijlers: beleid, controle en sensibilisering.

zaterdagmiddag 18 juli om 14 uur in de

Er komt een grondiger inspectie, betere wetgeving en acties die de verantwoordelijk-

jeugdherberg van Maastricht – ‘StayOkay’ –

heid van diereneigenaars aanscherpen.”

Maasboulevard 101 – 6211 JW Maastricht
-Nederland.

Hoe zit het met Dierenwelzijn en onze lokale besturen ?
“Er zijn in Vlaanderen 72 steden en gemeenten die een schepen met de specifie-

Op het programma hebben we Maastricht,

ke bevoegdheid Dierenwelzijn hebben. Vaak is het onduidelijk welke bevoegdheden

Jan Peumans, Bonnefantenmuseum,

die precies hebben en over welke beleidsinstrumenten ze beschikken. Daarom heeft

Gourvernement, Nicolas Bouteca, Barbecue,

minister Weyts beloofd om de lokale schepenen van Dierenwelzijn op regelmatige

Steptocht, …

basis samen te brengen. Eind juni is er een eerste groot overlegmoment voorzien.
De gemeenten zullen meer duiding krijgen rond de bestaande regelgeving en goede

We eindigen dinsdagmiddag 21 juli zodat

ideeën en praktijken kunnen onderling uitgewisseld worden.

iedereen tijdig huiswaarts kan gaan. De
deelnameprijs is vastgelegd op 95,00 euro

Een mooi voorbeeld is de zwerfkattenproblematiek. Elke gemeente wordt hier wel

en mag je overschrijven op: Jong N-VA

mee geconfronteerd. In Duffel heb ik een sterilisatiecampagne opgezet om het pro-

vzw - IBAN: BE14 7330 0911 3683 - BIC:

bleem op een doelgerichte en diervriendelijke manier aan te pakken maar ik ben zeer

KREDBEBB - met vermelding van “ZOT +

benieuwd hoe andere gemeenten hier mee omgaan. Ik vind het ook heel goed dat de

naam”

gemeenten die geen specifieke schepen met de bevoegdheid Dierenwelzijn hebben
uitgenodigd worden voor het overleg. Zo krijgen ook zij de bouwenstenen aangereikt

Zondagavond voorzien we geen

om een sterker lokaal beleid rond dierenwelzijn te voeren.”

georganiseerd avondmaal met de groep.

Onlangs haalde je de pers met GAS-boetes voor dierenmishandeling ?
Sofie: “Dierenmishandeling is voor de parketten niet altijd een prioriteit. Ook hier kunnen de lokale besturen een rol spelen. Wij zijn daarom bezig met het aanpassen van

Iedere deelnemer kan onderling afspreken
en in Maastricht volgens ieders budget gaan
tafelen. Inspiratie vind je hier:
www.maastrichtculinair.com

het politiereglement. Binnenkort zal onze politie kunnen optreden op basis van het
GAS-reglement. Bijvoorbeeld wanneer de dieren geen beschutting, voedsel of drank
hebben. Op die manier kan er meteen en kordaat worden opgetreden, het enige juiste
signaal tegen dierenmishandeling.“

Inschrijven doe je via zot@jongnva.be

Duel
Jong N-VA en Chirojeugd Vlaanderen gingen in gesprek na een meningsverschil in de media
over het aanbieden van anderstalige fiches voor de ouders.
Standpunt Chiro

Standpunt Jong N-VA

Om vanaf het eerste contact anderstalige ouders niet te verliezen

Jong N-VA is ervan overtuigd dat we anderstalige ouders moeten

die hun kinderen willen inschrijven in de lokale Chirogroep bieden

uitdagen om Nederlands te oefenen. Wij hebben als samenleving

ze een vertaling van de medische fiche aan. Zo willen ze tegemoet

een belangrijke taak om hen die kans te geven. Een exclusief an-

komen aan de behoefte aan de moeilijkheden die anderstalige ou-

derstalig formulier helpt hier niet bij. Er zijn volgens Jong N-VA an-

ders ondervinden om het Nederlands te verstaan. De drempel die

dere hulpmiddelen om dergelijke formulieren in te vullen. Bijvoor-

ze hiermee verlagen moet de ouders overtuigen hun kinderen te

beeld het gebruik van een woordenboekje, tekeningen, gemengde

laten deelnemen aan de Chiro.

taalformulieren waar enkel de moeilijke woorden vertaald zijn.
Wij hopen dat de Chiro deze uitdaging aangaat en het Nederlands

V.U. & afzenderadres: Thomas Roggeman - Jong N-VA VZW - Koningsstraat 47, bus 6 - 1000 Brussel | trimestrieel

voor iedereen toegankelijk maakt.

