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Stem jong!

Jong N-VA in beweging

Met bijna 1000 zijn ze, de Jong N-VA’ers die zich in
Vlaanderen verkiesbaar stellen. Ook in jouw gemeente vind
je ongetwijfeld jonge talenten op de N-VA-lijst. Met een
gemiddelde van 3 jonge kandidaten per gemeente zijn we in
tal van steden de partij met de meeste jongeren.
Verschillende jongeren zijn zelfs kandidaat-burgemeester!
Zo telt Jong N-VA wel 15 lijsttrekkers. Jonge talenten die
van hun lokale afdeling het vertrouwen hebben gekregen om
hun ploeg naar een verkiezingsoverwinning te leiden. In deze
Ronduit laten we enkele kandidaten zelf aan het woord.
Met daarnaast nog 80 jongeren in de top 3 en nog eens 90
jongeren die de top 5 vervolledigen, is Jong N-VA volledig
klaar om de gemeentepolitiek te veroveren. En ook op
provinciaal vlak staan Jong N-VA’ers paraat om hun steentje
bij te dragen. Ontdek ze verder in deze Ronduit!

4de Catalaanse avond bij Jong N-VA Opwijk-Mazenzele
Tijdens de 4de Catalaanse avond verwenden we bijna honderd
sympathisanten in een intieme, Catalaanse sfeer met heerlijke tapas, paella
en crema Catalana, vergezeld van cava en wijn. Onze vijf jongerenkandidaten
voor de verkiezingen werden op deze avond ook in de kijker gezet.

Kubben met Jong N-VA
Wuustwezel

Wij geloven alvast in de kracht van de jeugd. Want wij zijn de
toekomst. Stem jong!

Op een zomerse dag in augustus
organiseerden we voor het eerst
een kubbtornooi. In de achtertuin
van café Far West slaagden
enkele kubbers erin om de koning
omver te gooien. De ploeg met
de beste kubbers ging met een
mooie prijs naar huis. Wij plannen
alvast onze volgende editie!

Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Op kroegentocht met Jong N-VA Antwerpen
Nadat onze moederpartij in het Antwerpse ‘N-VA Toert’ organiseerde in het
Antwerpse, wilden ook wij onze duit in het zakje doen. Daarom organiseerden
we ‘Jong N-VA Antwerpen Kroegentoert’. Negen weken lang gingen we naar
de verschillende districten om de cafés én vooral de mensen te leren kennen.
Wervend, gezellig én lekker!”
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Berdien Van Den Abeele, Gilles Verstraeten
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Afdeling in de kijker

JONG N-VA UGENT
V.l.n.r (achter).: Michael Ally, Viktor Rooseleer, Maikel Parmentier, Gilles De Moor, Wout Patyn, Glen De Waele, Yorrick Neyt, Matthias Leman
V.l.n.r (voor): Loes Matthys, Charlotte Coucke, Marlies Deman, Tom Van Damme, Koen Destoop

Jong N-VA UGent is de enige afdeling van Jong N-VA
die enkel studenten telt. Wat zijn hier de grootste
voor- en nadelen van?
Het enige nadeel dat we ondervinden ten opzichte van
andere afdelingen is dat onze potentiële ‘wervingsreserve’
alleen uit studenten bestaat. Dat merken we ook aan de
thema’s die intern worden besproken en aan de acties
die we organiseren. Die zijn voornamelijk gericht op die
studentendoelgroep. Maar dat heeft ook zo z’n voordelen.
Nét omdat we studenten zijn, kunnen we ons zeer
gemakkelijk sociaal engageren en onszelf mobiliseren.
Jongeren kunnen een sterk signaal de wereld insturen.
Dat proberen we te doen door debatten te organiseren,
lezingen bij te wonen en met andere verenigingen te
spreken. Dit altijd met een open, kritische geest en met
respect.

Wat willen jullie nog graag realiseren in de toekomst?
Ideologisch gezien zien we het als onze taak om jongeren
te overtuigen van een inclusief nationalisme met duidelijke
grondwaarden waar elk individu kan floreren. We blijven
een gastvrij land dat enorm veel kansen biedt aan
iedereen die ze willen grijpen. Dat moeten we koesteren.

“

Nét omdat we
studenten zijn, kunnen
we ons zeer gemakkelijk
sociaal engageren en
onszelf mobiliseren”
Daarbovenop willen we onze invloed op de Gentse
studentengemeenschap doen toenemen op een positieve
manier, wat geen gemakkelijke opdracht is in het
progressieve Gent. Maar we merken dat er toch heel wat
studenten op zoek zijn naar die centrumrechtse stem in
Gent. We proberen die vraag zoveel mogelijk in te vullen.

Op welke acties en activiteiten van de afgelopen jaren
zijn jullie het fierst?
Als vanzelfsprekend zijn we zeer trots op onze grote
Vlaamse leeuw die we in het Citadelpark gemaakt
hebben ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. We
kregen er zelfs bijna een GAS-boete voor omdat we geen
toestemming hadden gevraagd. Volgens ons was het
gewoon een pestmaatregel van de Stad Gent om ons een
loer te draaien. Maar plichtsbewust als we zijn, hebben we
de schuurborstels bovengehaald om alles weg te vegen.
Het zou immers zonde zijn om de Gentse stadskas te
spijzen met onze werkingsmiddelen.

Welke boodschap willen jullie meegeven aan de
andere afdelingen van Jong N-VA?
Zorg er in de eerste plaats voor dat je binnen je afdeling
een hecht team vormt. Alleen als je dat bereikt, kan je
ook krachtig overkomen op de buitenwereld. Daarnaast
mag het belang om een duidelijk verhaal te brengen
nooit onderschat worden. Als Jong N-VA, dus ook
de afzonderlijke afdelingen, moeten we duidelijke
standpunten innemen. Alleen zo kunnen mensen weten
waarvoor we staan. Kom dus regelmatig samen, al is
het maar om een pint te pakken! We zijn Jong N-VA, we
hoeven heus niet steeds actie te ondernemen.
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Talentvolle jonge lijsttrekkers in heel Vlaand
Michiel is een jonge ondernemerdie actief is binnen de sector van de duurzame energie. Hij is
kopman van het kartel N-VA/Open Vld in Waregem en wil samen met zijn ploeg, de absolute
meerderheid van de CD&V doorbreken. Het is zijn ambitie om mee te besturen in Waregem.
Michiel wil vooral de winkelleegstand van het centrum aanpakken. Maar ook het ontwarren
van de mobiliteitsknoop en de beleving in het handelscentrum én in de deelgemeenten
opwaarderen, vormen zijn prioriteiten.

Looy
Sanne Van
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dewalle
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Sanne is parlementair medewerker in het Vlaams Parlement, voorzitter van N-VA Malle en
zetelt ondertussen al zes jaar in de gemeenteraad. Die ervaring wil ze meenemen om Malle
nog steviger op de kaart te zetten. Aan politiek doen is voor Sanne de manier bij uitstek om
een steentje bij te dragen aan de gemeenschap. Als jonge kandidaat-burgemeester ligt ze ook
wakker van de uitdagingen op lange termijn. “Ik wil samen met onze N-VA-ploeg werken aan
het Malle van morgen én overmorgen.”

Maikel is met voorsprong de jongste lijsttrekker in de gloednieuwe fusiegemeente Lievegem.
Met zijn politiek talent streeft hij vooral efficiëntie en transparantie na. Anders en beter dan
nu het geval is. “Dit kan je pas bereiken als je op de kandidatenlijst de nodige ervaring met
verjonging combineert,” stelt hij. “Enkel op die manier kunnen we de inwoners het bestuur
bieden dat ze verdienen, evenwichtig en met visie voor iedereen!”
Maikel Parm
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Niels is voor de tweede keer lijsttrekker voor N-VA Kortenaken. In 2012 verkozen tot 1ste
schepen - bevoegd voor o.a. jeugdbeleid - heeft hij heel wat kunnen realiseren. Zo is er een
nieuw jeugdlokaal gebouwd, is er een speelbos gekomen en een nieuwe speeltuin aangelegd.
Ook binnen zijn andere bevoegdheden (ruimtelijke ordening, toerisme, huisvesting, ...) heeft
Niels heel wat in beweging gezet. Ook in de komende legislatuur wil Niels zich blijven inzetten
om concrete projecten te realiseren, zowel voor jongeren als voor alle andere inwoners.

Liselore is ondertussen al zes jaar gemeente- en provincieraadslid en voor de tweede
keer lijsttrekker. “We hebben een ongelooflijk sterke ploeg en samen vormen we hét
alternatief voor de huidige meerderheid,” zegt Liselore. Inspraak, correcte communicatie en
gemeenschapsvorming zijn de prioriteiten. Om dat te benadrukken luidt hun lokale slogan:
‘Iedereen Hoegaarden’. “Er moet meer aandacht gaan naar orde, netheid en veiligheid. En ook
het mobiliteitsplan moet veel toekomstgerichter zijn.”

Liselore Fu
chs
28 jaar, Hoe
gaarden

Gilles is als 28-jarige veruit één van de jongste lijsttrekkers van het Brussels Gewest. “Het
is hier als Vlaming soms wat pionierswerk, maar dat betekent ook dat er mooie kansen
zijn voor jonge geëngageerde mensen.” Het huidige gemeentebestuur liet volgens hem de
zaken te lang op zijn beloop, met alle gevolgen van dien op het vlak van veiligheid, netheid en
samenleven. “De N-VA biedt hier met haar unieke programma het perfecte antwoord op.”
aeten
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deren aan het woord

Verhoye
Pieter-Jan
gene
28 jaar, Win

Gemeenteraadsverkiezingen

Pieter-Jan komt op als lijsttrekker in het West-Vlaamse Wingene-Zwevezele. Dankzij
zijn nuchtere en professionele kijk op lokale politiek leidt hij met enthousiasme, visie en
kennis de ploeg richting 14 oktober. Zijn gemeente is al decennialang vastgeroest in een
tweepartijensituatie. Hij kiest daarom resoluut voor verandering met een aparte N-VA-lijst en
een constructieve aanpak. “Ik ga vóór N-VA, vóór onze kandidaten, vóór ons programma en
vóór een positief verhaal.”

De N-VA is een partij die veel kansen biedt aan jongeren. Mijn politiek traject is daar een
mooi voorbeeld van. Zo mocht ik zes jaar geleden als voorzitter van Jong N-VA Duffel de
tweede plaats innemen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na onze verkiezingsoverwinning
werd ik schepen. Als geboren en getogen Duffelse ben ik ontzettend fier om nu kandidaatburgemeester te mogen zijn van het dorp waar ik zoveel van hou.
Sofie Joose
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Niels’ politiek engagement vloeit voort uit het geloof dat we samen moeten bouwen aan een
betere en zekere toekomst. Met een kritische stem en doordachte veranderingen wil hij dit
realiseren. Een financieel gezonde, veilige, zorgzame en bruisende gemeente is wat ieder van
ons verdient. Iedere inwoner, vereniging en onderneming moet de kans krijgen om zich te
ontwikkelen en te ontplooien. “Dit is de enige manier waarop we ons Kinrooi verder kunnen
laten groeien.”

Berdien ijvert sinds 2013 voor een beleid op maat van de Liedekerkenaar: méér werk
maken van integratie en veiligheid, minder opofferen van de groene rand voor megalomane
bouwprojecten en een afbouw van de hoge schuldenlast in Liedekerke. Ze focust in haar
beleidspunten vooral op integratie, veiligheid, meer inspraak van de inwoners, een evaluatie
van het huidige mobiliteitsplan en een evenwicht tussen de grijze en groene zones.
Berdien Va
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Als jonge Brusselse Vlaming is het de ambitie van Thomas om onze verandering ook naar
Brussel te brengen. Hoewel het de mooiste gemeente van de 19 blijft, zien we Sint-AgathaBerchem ‘ver-Molenbeek-en’. Een groeiend onveiligheidsgevoel, mooie winkelstraten die
verloederen en een burgemeester die Vlamingen een ongemak vindt. Thomas gaat volop voor
een verdubbeling van de gemeenteraadszetels, en hoopt zo een alternatief voor de huidige
meerderheid mogelijk te maken.

Voor Eva is het al haar 4de campagne. Ze is jong, gedreven en wil gaan voor verjonging
en vervrouwelijking in de politiek. Na 6 jaar constructief oppositie voeren is ze klaar om
het beleid mee uit te stippelen. Een fietsveilige gemeente, diefstalveilige fietsenstallingen
aan de bushaltes, meer ruimte voor sport en jeugd en het invoeren van een schepen voor
dierenwelzijn zijn slechts enkele van haar speerpunten.

Eva Paelinc
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Onze provincieraadskandidaten
Isabelle
Vrancken
5e plaats
Antwerpen

Liselore
Fuchs

Seppe
Gys

10e plaats
Leuven

6e plaats
Antwerpen

ANTWERPEN
Stevie
Rinnaert

5e plaats
KortrijkRoeselare-Tielt

Gert-Jan
Hovaere

7e plaats
KortrijkRoeselare-Tielt

Tom
Werner

13e plaats
Leuven

Lien
Deslagmeulder
15e plaats
Halle-Vilvoorde

Sarah
Michem

Wouter
Folens

6e plaats
9e plaats
Ieper-Oostende- Ieper-OostendeDiksmuide
Diksmuide

6e plaats
Gent-Eeklo

Michael
Ally

Jeroen
Achten

10e plaats
Hasselt

7e plaats
Gent-Eeklo

Benoît
Goemanne
10e plaats
Gent-Eeklo

Jessie
De Weyer
2e plaats
Hasselt

Ismail
Ayed

2e plaats
Maaseik

LIMBURG
Jasmien
Van Bockstal
4e plaats
DendermondeSint-Niklaas

Ward
Vranken

5e plaats
DendermondeSint-Niklaas

OOST-VLAANDEREN
6

13e plaats
Halle-Vilvoorde

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN
Tom
Van Damme

Siel
Olbrecht

Saartje
Heymans

6e plaats
AalstOudenaarde

Na deze beproeving door de
woeste natuur werden we gedropt
in een kastanjebomenkwekerij in
Pianellu. Daar vertelde een hippe
ondernemer ons uitvoerig over de
Corsicaanse politiek, economie
en bodemerosie. Een idyllische
waterval bood achteraf de nodige
verkoeling.

ZomerTreffen

Fotoverslag

Op 21 juli vertrokken we met
een dertigtal Jong N-VA’ers op
Zomertreffen. Met zijn prachtige
kliffen, oeroude rotsen en azuurblauwe
baaien bleek Corsica al gauw
de perfecte bestemming. De op
hun onafhankelijkheid ingestelde
Corsicanen gaven ons een warm
welkom op het stadhuis van Bastia.
Sommigen waren al snel betoverd
door de natuurlijke schoonheid van
onze gids maar dat weerhield de
meesten er niet van om de lokale
cultuur beter te leren kennen.

In Bastia, in het noorden van het
eiland, werden we meegevoerd door
verschillende eeuwen geschiedenis met
een gids die zo leek te zijn weggelopen
uit een stripalbum van Asterix. Tijdens
een lange wandeling waren we getuige
van de vroegere aanwezigheid van de
machtige stadstaat Genua, met haar
afbrokkelende ronde torens.

Na ons bezoek aan Bastia maakten
we een doorsteek via Corte, de
historische hoofdstad van het
eilandrijk, om uiteindelijk te belanden
in de ‘keizerlijke’ stad Ajaccio;
hier maakten we kennis met een
reusachtig standbeeld van de
kleine Corsicaan - waar heel wat
selfies werden gemaakt. In Ajaccio
werden we persoonlijk verwelkomd
in het parlement door de ministerpresident Gilles Simeoni.

Onze reis sloten we af met een
boottocht naar Girolata en een
verkenning van de oeroude rode
rotsen langs de kust. Tijdens ons
Zomertreffen hebben heel wat
Jong N-VA’ers hun zwemkunsten
verbeterd en kunnen genieten van
de lange stranden en inhammen
van het eiland. Na zeven dagen viel
het vertrek ons zwaar, maar onze
trip naar Corsica gaan we niet snel
vergeten.
Tekst door Wieland Wyntin
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8 november
Gespreksavond rond
mentale gezondheid met
Bjorn Anseeuw
17 november
Zet die ploat op DELUXE
t.v.v. Rode Neuzen
21 december
Jong N-VA gaat naar 40-45

@Assita_Kanko

Boeiend gespreksavond van @Jongnva over #vrouwenindepolitiek met @
Zu_Demir en @kris10vanvaer
Vrouwen en mannen samen voor
gelijkwaardigeid. Mooi.

troef op
Gezelligheid
n cantus!
onze BBQ e
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