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Zet die
ploat op!
Hiep hiep! Jong N-VA wordt 15 jaar en dat laten we niet zonder
slag of stoot voorbij gaan. Op 22 oktober ben je van harte welkom
in de Indiëstraat op het Eilandje in Antwerpen. We voorzien een
stevig namiddagprogramma waar je leert cocktails maken en het

Jong N-VA in beweging
Jong N-VA Izegem:
Actie parkeerdruk zwembad
Door het succes van het Izegems zwembad
is de parkeerdruk op warme dagen vaak
heel hoog. Jong N-VA Izegem stelde voor
om een nieuwe bewijzering te plaatsen
naar andere parkeerplaatsen op minder
dan 5 minuten wandelen van het zwembad.
Het voorstel kon op veel bijval rekenen.

onderste uit Snapchat & Instagram te halen. Wie genoeg cocktails
op heeft, kan zijn hart ophalen met sessies over ‘separatisme in
film’ en ‘de machtspolitiek in de wereld van vandaag’.
Op 15 jaar tijd passeren heel wat mensen, die we graag samen
met jou verwelkomen op ons reünie- en netwerkmoment. We
maken van de gelegenheid gebruik om ook ons unieke Jong N-VA

Jong N-VA Mechelen:
Zomersessies schot in de roos
Het doel is simpel: een gezellig terras & tof gezelschap. Iedereen is welkom
voor een gesprek over politiek of wat anders. “We kijken tot wat het uitgroeit.
Wel rijpen er alvast plannen voor komende activiteiten. In Mechelen zal het
heel het jaar door Zomeren”, aldus de Mechelse N-VA-jongeren.

bier te lanceren. Niet te versmaden! Afsluiten doen we met een
spetterende gratis knalfuif met een optreden van Les Truttes en
DJ Elis!
Dit feest staat open voor iedereen. Ook je vrienden die geen lid zijn
zullen hier zeker hun hart kunnen ophalen!
Tot 22 oktober!
Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Jong N-VA BTO: Actie
om toerisme terug aan
te wakkeren
Jong N-VA BTO zette in juli de
Brugse toeristische sector in de
kijker. Door de terreuraanslagen
annuleerden heel wat toeristen hun
bezoek aan Brugge. De jongeren
riepen het stadsbestuur op om niet
machteloos te blijven toekijken.
“Ontwaak uit jullie zomerslaap, kom
uit die strandstoel en doe iets!”

Jong N-VA Merksem
opgericht
Op 13 augustus startte Jong
N-VA Merksem officieel op. Na
een uitputtend rondje paintballen,
gevolgd door een super lekkere
barbecue, konden we achteraf de
geweren uithalen om de posities
in het bestuur te verdelen. Geen
nood, iedereen heeft het overleefd.
Hoewel …

Jong N-VA Aarschot: Waarom
geen vrouwelijke straatnamen?
De nieuwe Aarschotse straten werden allemaal
naar mannen genoemd. Jong N-VA Aarschot
vond dit een gemiste kans en stuurde een
open brief aan het stadsbestuur waarin ze
meer aandacht vroegen voor vrouwen. Voor de
gelegenheid doopten ze een drukke straat voor
1 dag om tot de Marie Spaakstraat.
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Jonathan De Valck
Jonathan De Valck
Meise
25

Functie Schepen van Financiën, Mobiliteit,
		 Vlaams karakter, Ontwikkelings		 samenwerking en Integratie

Jonathan, 5 bevoegdheden voor een jonge schepen. Dat is
vast een hele uitdaging.
Er is geen mooiere uitdaging dan te mogen bouwen aan de
gemeente waar je opgroeide, waar je naar school ging. Ik heb
een uitgebreid takenpakket dat klopt. Gelukkig vraagt niet elke
bevoegdheid het hele jaar door evenveel aandacht. Zo is er
voor Financiën vooral veel werk bij de begrotingsopmaak of
een budgetwijziging. Vlaams karakter is natuurlijk een hele
leuke bevoegdheid als Vlaams-nationalist. Voor Integratie
en Ontwikkelingssamenwerking kan ik rekenen op een goed
draaiende diensten.
Mobiliteit is zonder twijfel de meest intensieve, maar ook
de meest uitdagende bevoegdheid van het pakket. Het gaat
vaak om zeer technische dossiers en daar kruipt veel tijd
in. Mobiliteit en vooral verkeersveiligheid is een thema dat
iedereen aanbelangt. Er is al veel verwezenlijkt, maar er blijft
veel werk op de plank liggen.
Je bent ook parlementair medewerker van Inez De Coninck.
Hoe verloopt de combinatie schepen-medewerker?
Voor mij heeft de combinatie een versterkend effect. Op het
nationale niveau zit je aan de bron van alle informatie en kan
je de nodige mensen rechtstreeks aanspreken. Zo kaart je
lokale problemen sneller nationaal aan en help je aan een
oplossing.
Naast haar parlementszetel is Inez ook schepen in Opwijk. Ze
is daar onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening. Dat
sluit nauw aan bij de bevoegdheid van mobiliteit. We wisselen
regelmatig ideeën uit over de problemen in beide gemeenten
en hoe we die aanpakken.
Zijn er nog projecten die je deze legislatuur absoluut nog
wilt realiseren?
Zoals je al weet is er nog veel werk op vlak van mobiliteit.
Ik wil nog extra inzetten op verkeersveiligheid. Een veilige
plaats voor fietsers op de openbare weg is een van de
grootste prioriteiten, niet in het minst voor jongeren. Ook het
doen respecteren van snelheidslimieten is een werkpunt. Dit
verwezenlijken met de beperkte budgetten is niet eenvoudig,
maar dat is keuzes maken. Ik werk hiervoor ook nauw samen
met het kabinet van minister Weyts.

“

Politiek is
meer dan een
mandaat alleen”

Heb je nog advies voor Jong N-VA’ers?
Zet je in voor je lokale afdeling, zowel voor Jong N-VA als voor
N-VA. Politiek is meer dan een mandaat alleen. En neem ook
deel aan de vormingen die de partij organiseert. Zo heb ik al
verschillende keren de communicatiedagen meegedaan. Ik
weet ondertussen wel hoe je een persbericht opstelt, maar
toch blijf ik er naar toe gaan. Je leert elke keer toch iets
nieuws bij.
Thomas Villa
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Jong talent

Jong talent
krijgt kans
binnen partij
In september namen enkele
Jong N-VA’ers professioneel
een nieuwe start binnen de
partij. Enkele weken hierna
gingen we eens polshoogte
nemen hoe het loopt op hun
nieuwe functie. We wensen
hen alvast veel succes en
hopen dat nog meer jong
talent de weg kan vinden naar
een functie in de partij.
Davy Maes
Op 1 september ben ik gestart als Raadgever
Werk op het kabinet van minister Muyters.
Een dergelijke opportuniteit en uitdaging ga je
als flamingant die vooruit wil met Vlaanderen
niet uit de weg. Een leuke sfeer, een duidelijke
toekomstvisie en interessante dossiers
hebben van de voorbije weken een heel
boeiende ervaring gemaakt.
Binnen Jong N-VA heb ik in de Afdelingsraad en het Jong
N-VA-congres de kans gekregen visies te ontwikkelen. Die
ervaringen vormen je mee als persoon en helpen zeker in
een professionele carrière.

Jonas Desmedt
Vanaf 1 september mag
ik mezelf persoonlijk
medewerker noemen van
Vlaams Parlementslid
en gemeenteraadslid in
Dendermonde, Marius
Meremans. Daar volg ik de thema’s cultuur, binnenlandse
zaken en de Schelde op alsook de Dendermondse thema’s.
Jong N-VA biedt de kans om op een laagdrempelige
manier mee te denken over het Vlaamse beleid.
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Zorg er wel voor dat je je studies niet verwaarloost, in je
vrije tijd kan je je dan engageren bij Jong N-VA. Ik hoop
vanuit mijn nieuwe functie ook inhoudelijk te kunnen
bijdragen voor bepaalde thema’s, zoals stemrecht op 16
jaar, quota, cultuurbeleid voor jongeren, …

Tom Werner
Sinds 1 september ben ik
stafmedewerker van de N-VA-fractie
in het Vlaams Parlement. In 2013 werd
ik verkozen tot regiocoördinator van
het Hageland. Daarnaast zetel ik ook
in de Afdelingsraad en de Algemene
Vergadering van Jong N-VA.
Via Jong N-VA krijg je de kans om een netwerk uit te
bouwen en die contacten zijn later vaak waardevol.
Mijn eerste weken zijn alvast goed verlopen. Ik heb fijne
collega’s en het is aangenaam werken op de fractie.

Nele De Martelaere
In september ging ik van start als
communicatiemedewerker op het
kabinet van staatssecretaris voor
Asiel & Migratie, Theo Francken.
Dit was een grote sprong, maar
met mijn ervaring bij Jong N-VA en als
gemeenteraadslid zag ik dit volledig zitten. Jong N-VA
heeft me veel bijgebracht qua partijwerking; zo leerde ik
de verschillende partijgeledingen over heel Vlaanderen
van dichterbij kennen. Het Jong N-VA congres, afgelopen
maart, heeft me geënthousiasmeerd om mijn engagement
te tillen naar meer dan enkel het lokale niveau.

Thomas Villa
1 september was voor mij een
ander soort eerste schooldag. Ik
ruilde het onderwijs voor de politiek,
en kon starten als parlementair
medewerker van Renate Hufkens.
Een mooie kans om een jong en
opkomend talent mee te mogen
ondersteunen. In het parlement is er een leuke sfeer tussen
de collega’s, kan je werken aan boeiende dossiers, en zit je
in het hart van de politiek.
Als nationaal secretaris heb ik Jong N-VA, maar ook de
moederpartij, vanbinnen en vanbuiten leren kennen. Bij
Jong N-VA leer je alles wat je nodig hebt om met politiek
bezig te zijn. Debatteren, inhoudelijk aan dossiers werken,
en bovenal bouw je een ontzettend groot netwerk uit. Een
absolute aanrader!

Fotoverslag

Zomertreffen
“You’ll take the high road and I’ll take the low road.” Tijd om het Kanaal over te steken en de gevolgen van de
pas aangekondigde Brexit te gaan ontdekken in Schotland! Na de geslaagde congresdagen was het voor mij
de eerste keer dat ik meeging met een ZOT. Niet een persoon, maar wel het succesvolle ZOmerTreffen van
Jong N-VA.
We begonnen de reis met een geestige en griezelige tour, waarop al vlug plannen werden gemaakt om het
bruisend nachtleven van Edinburgh te verkennen. Eenmaal in de ban van de Schotse cultuur dankzij ‘The Real
Scotch Whisky Experience’ waren we niet meer te houden: tijd voor de aankoop van onze eerste kilt! William
Wallace achterna en klaar voor de “Bonnie, Bonnie Banks of Loch Lomond”. Het hart van de stoere Schotse
cultuur of dat dachten we toch, totdat ze verschoten dat er nog stoerdere Jong N-VA’ers een duik hadden
genomen in het ijskoude water.
Het Schotse Zomertreffen was een uiterst geslaagde eerste kennismaking met het toffe en dynamische team
van Jong N-VA. Het was een prachtige reis met een goede mix van cultuur, sfeer, politieke onderwerpen en
vele Jong N-VA’ers die ik nu tot mijn vrienden mag rekenen. Er was dan ook geen betere plek om de reis af te
sluiten dan in een echte Schotse whisky distilleerderij. Slàinte of proost!
Rodrigue Bijlsma
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Jong N-VA re(a)geert

De tijd van de politieke
cumul is voorbij
In Vlaanderen gaan steeds meer stemmen op om een lokaal uitvoerend mandaat
onverenigbaar te maken met een parlementszetel. Na het congres van de sp.a voor de
zomer, waar dit cumulverbod werd gestemd, willen de meeste partijen een verbod of
een beperking. Misschien hebben de socialisten ons #Voorsprong-congres nauwlettend
gevolgd, want ook daar sprak Jong N-VA zich uit tegen de cumul.
Jong N-VA wil dat schepenen, burgemeesters en parlementsleden zich focussen op hun werk. De combinatie
van die mandaten is in de praktijk bijna niet houdbaar, tenminste als je beide taken naar behoren wilt doen. Dat
sommige schepenen en burgemeesters dankzij hun parlementair mandaat af en toe iets kunnen betekenen
voor hun stad of gemeente, zullen we niet ontkennen. Maar Jong N-VA wenst een sterk parlement met sterke
parlementsleden die slechts bezig zijn met de Vlaamse belangen.
Het lijkt me wel nuttig dat parlementsleden actief zijn in hun gemeenteraad om een band met hun gemeente
te behouden. Persoonlijk denk ik zelfs dat een parlementslid van rechtswege toegevoegd zou moeten worden
aan zijn gemeenteraad.
Het is belangrijk dat een cumulverbod op Vlaams niveau wordt vastgelegd in een decreet, zodat alle partijen
zich eraan moeten houden. Dat partijen, zoals de N-VA zelf, het cumulverbod in hun statuten schrijven, blijkt in
de praktijk niet voldoende. Men zal altijd met een zo sterk mogelijke lijst naar de kiezer willen gaan, waardoor
uitzonderingen op de regel schering en inslag blijven. Maar Jong N-VA weet als geen ander dat onze partij
bruist van jong talent dat verantwoordelijkheid wil nemen. De opvolging is dus verzekerd!
Dylan Vandersnickt

Waar blijft racismedebat onder moslims?
De media gonzen van de aanklachten over Vlaams racisme. Maar collectieve dader- en slachtofferrollen
zijn onhoudbaar. Want racisme is geen exclusief blank fenomeen. Sommige moslims steken hun afkeer
voor de ongelovigen amper onder stoelen of banken. Salafistische opvattingen moeten niet onderdoen
voor oldschool blank racisme. Integendeel: een vorm van intolerantie die mensen inspireert tot gewapende
aanslagen doet zelfs de meest hardleerse VB-adepten verbleken tot slappe mietjes. Is islamitische
xenofobie een minderheidsfenomeen? Wellicht, maar dat is autochtoon racisme ook.
Sinds de zwarte zondagen woedt in Vlaanderen een onafgebroken debat over blank racisme, de oorzaken en hoe die te
bestrijden. Het is merkwaardig dat nog extremere opinies en zelfs moorden door moslims geen aanleiding vormen voor een
gelijkaardig debat binnen allochtone gemeenschappen over islamitische intolerantie. Dit debat wordt niet gevoerd. In Vlaamsislamitische middens bestaat weinig zelfkritisch debat, amper aandacht voor eigen fouten, en al helemaal geen publieke
erkenning van eigen onverdraagzaamheid.
Een hoogstnoodzakelijk debat over allochtoon racisme blijft uit. Als samenleving zijn we zo tolerant geworden dat het ons niet
eens meer opvalt. Moreel verplicht tot optimisme trekken we ons hoopvol op aan de positieve signalen. De Moslim Executieve
die de aanslagen veroordeelt en imams die hun gelovigen oproepen tot vreedzaam samenleven zijn goede initiatieven maar
volstaan niet. Niet alleen de aanslagen verdienen publieke veroordeling, maar ook de onverdraagzame ideeën die er de
voedingsbodem voor vormen.
Het is goed dat moslims racisme aankaarten. Bij deze een vriendelijke oproep om daarbij
niet te discrimineren naar afkomst, af te stappen van het idee dat intolerantie enkel van die
enggeestige blanke Vlamingen komt, en de spiegel ook voor te houden aan geloofsgenoten.
Tomas Roggeman
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Blik op Europa

Overleeft Labour
de perfecte storm?
In Groot-Brittannië raasde een perfecte storm door de socialistische partij
Labour. Op korte termijn werd Labour geconfronteerd met enkele enorme
hindernissen waardoor vele mensen, waaronder zelfs de eeuwige vijand de
Conservative Party, zich nu zorgen maken. Door het tweepartijensysteem
van het Verenigd Koninkrijk kan de regeringspartij immers snel een beetje
lui worden als de oppositiepartij in de touwen ligt.
Broederstrijd

Het begin van de storm werd aangekondigd in 2010. Toen vormden de conservatieven en de liberalen een coalitie en
brachten ze een einde aan ‘New Labour’ en het premierschap van Gordon Brown en de erfenis van Tony Blair. Labour moest
op zoek naar een nieuwe leider. Die strijd werd uitgevochten door twee broers: David en Ed Miliband. David Miliband, een
charismatisch figuur, lag meer in de lijn van New Labour. Zijn broer Ed had echter de bijnaam ‘Red Miliband’ en dit was niet
voor niets. Hoewel David de populairste was onder de leden en de parlementsleden van Labour, won Ed dankzij de steun van
de vakbonden die door een ouderwets kiessysteem veel macht hebben binnen de Labour partij.
Dus gaat in 2015 Labour onder leiding van de weinig charismatische Ed Miliband in duel met de conservatieven van David
Cameron. Deze laatsten wonnen de verkiezing en behaalden tegen de verwachtingen in een absolute meerderheid. Als klap
op de vuurpijl was de nederlaag in Schotland nog veel groter dan in Engeland. Labour stond lange tijd sterk in Schotland,
maar de nationalisten van SNP slaagden erin om hen van de Schotse kaart te vegen.

Mislukte couppoging

Door deze grote verkiezingsnederlaag ging Labour weer op zoek naar een nieuwe leider. Na het fiasco van de vorige
voorzittersverkiezingen voerde men een nieuw kiessysteem in, waarbij een lidmaatschap slechts 3 pond kostte en je zo
mee de nieuwe voorzitter kon kiezen. De radicale socialist Jeremy Corbyn eindigde als sterkste tussen de vier kandidaten,
ook al verloor de partij de vorige verkiezingen door te veel naar links te zijn opgeschoven. Er rezen al snel twijfels of Labour
onder het leiderschap van Corbyn kon gezien worden als een volwaardig alternatief voor de conservatieven om het land
te besturen. Enkele Labour-parlementsleden schoven de gematigdere Owen Smith naar voor, omdat men de partij wilde
hoeden voor een extreem linkse invalshoek. Deze ware couppoging mislukte, waardoor de extreem linkse Jeremy Corbyn de
partij steviger dan ooit in handen heeft.
Om deze perfecte storm compleet te maken werden de kieskringen hertekend zodat ze terug ongeveer even groot zijn.
Labour heeft traditioneel meer succes in de kleine kieskringen, waardoor deze wijziging tot een verder verlies van het aantal
Labour-zetels kan leiden.
De kans dat Labour in de voorzienbare toekomst aan een meerderheid geraakt in het Britse parlement wordt met de dag
kleiner. Zo zullen conservatieven nog maar weinig oppositie krijgen en hebben ze dus de facto vrij spel.
Viktor Rooseleer
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17 oktober
Gespreksavond rond
student-ondernemers
18 oktober
De toekomst van België
22 oktober
Zet die ploat op!
25 oktober
Gespreksavond rond
Europese veiligheid
25-27 november
WinterTreffen
30 november
Vorming 2018:
Ruimtelijke ordening
3 december
Afdelingsraad 5

Pokémons vangen met
Jong N-VA Tienen!

@StevensHelga

Jong N-VA op de fam

iliedag!

Ik steunde alvast @Jongnva ! Jij ook?
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