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Kies jong!
verkiezingseditie ‘19

Een blad vol
gezichten!

Openledenvergadering bij
Regio Waregem
De koepelafdeling van Anzegem,
Deerlijk, Oostrozebeke, Waregem en
Wielsbeke organiseerde een eerste
openledenvergadering. Ze zetten hun
(ere-)leden even in de welverdiende
bloemetjes!

Beste Jong N-VA’er,
Je zag het al meteen aan de opeenvolging van foto’s en
lijstnummers: jouw favoriete ledenblad staat dit keer volledig
in het teken van de verkiezingen. Maar liefst 66 Jong N-VA’ers
dingen de komende weken naar de stem van de kiezer! De
N-VA is zo de partij met de meeste jongerenkandidaten van
Vlaanderen. Onze partij geeft grote kansen aan de jeugd. Wie
wil stemmen voor de jeugd, stemt dus best N-VA!
Terwijl je dit leest, werkt elk van onze kandidaten zich uit de

Teambuildingweekend bij
Jong N-VA UGent
Om een organisatie draaiende te
houden is teambuilding noodzakelijk.
Daarom zijn wij voor de tweede
maal op rij op weekend geweest met
onze Jong N-VA UGent-afdeling.
En dan nog naar het buitenland: de
Ardennen! Zo leren we elkaar eens
kennen buiten de politieke context.

mogelijke score. Elk van onze kandidaten zijn jouw steun en

Als jongeren voeren wij campagne als een hecht team. Dat
zouden we graag vertolkt zien in onze score. Geef jij je stem
aan al onze jongeren in jouw provincie? Als geheugensteuntje
kan je de pagina voor jouw kieskring uitscheuren (voor 1 keer
mag dat) en meenemen naar het kieshokje.

Al heel wat nieuwe afdelingen in 2019!

Hartelijke groet,

Borsbeek

Tomas Roggeman

Grobbendonk

-Bouwel

em
Dilsen-Stokk

Westerlo
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Buiten de nationale politiek wil ik graag mijn steentje
bijdragen aan de ontwikkeling van de Denderstreek. Hogere
overheden vergeten ons vaak. Nochtans hebben we een
enorme schat aan natuur en cultuur die ligt te wachten op
ontsluiting.
Hoe ga je je campagne aanpakken?
Ik mik op de jongeren, via de Ronduit natuurlijk (lacht). En
vooral veel onder de mensen komen. Affiches plakken en
prentjes op Facebook zetten zijn 1 ding, maar als politicus
moet je vooral weten wat de bevolking wil. Daarvoor is
meer nodig dan een foldertje.

Als schepen van sociale zaken, integratie en dierenwelzijn
in Dendermonde wil ik bovendien bouwen aan een hechte
gemeenschap die zorg draagt voor haar bejaarden en waar
ook de viervoeters niet vergeten worden.

Nationaal voorzitter

Ronduit! wordt uitgegeven door Jong N-VA vzw

Als Vlaams-nationalist hecht ik bijzondere waarde aan
onze natuur en landschappen. We hebben in Vlaanderen
nog maar weinig grote natuurgebieden en ecosystemen.
Die zijn het beschermen waard.

Op oudejaarsdag trekken de Duffelse
kinderen traditiegetrouw van huis
tot huis. Ze komen dan al zingend
nieuwjaar wensen, in ruil voor een cent
of snoepje. Al voor het vijfde jaar op rij
bakten Jong N-VA Duffel pannenkoeken
samen met uittredend burgemeester
Marc Van der Linden.

Stem jong, stem de N-VA!

Waar wil je staan over 10 jaar, politiek gezien?
Mijn politieke carrière zal geslaagd zijn als ik de kans krijg
om mee te bouwen aan Vlaamse autonomie. Binnen 10
jaar moet de confederale staat een feit zijn. Als ik daarbij
kan helpen vanuit het parlement is dat prima, maar ik hecht
meer belang aan het doel dan aan het middel.

Wat zijn je politieke prioriteiten/interesses?
Mijn grootste belangstelling gaat uit naar het Vlaamse
autonomiestreven. Vlaanderen is economisch en cultureel
geëmancipeerd, maar niet politiek. De Belgische staat
hindert echte democratie.

Pannenkoeken bakken met
Jong N-VA Duffel

stem waard.

Onze voorzitter Tomas
Roggeman gaat er voor
op de Kamerlijst in
Oost-Vlaanderen!
Omschrijf jezelf in 1 zin.
Ik ben een natuurminnende flamingant uit de Denderstreek.

naad. Bloed, zweet en tranen worden geplengd voor de best

Colofon

Oost-Vlaanderen

Jong N-VA in beweging

Waarom heb je ooit de stap naar de politiek gezet?
Uit verontwaardiging. Tien jaar geleden probeerde
Yves Leterme tevergeefs een staatshervorming los te
peuteren bij Elio Di Rupo. Ik had een zodanige afkeer
van dat schouwspel dat ik mij een lidkaart van de N-VA
kocht. Kort daarna kreeg ik een telefoontje van de lokale
afdelingsvoorzitter, met de vraag of ik geen interesse had
om toe te treden tot het bestuur. Ik heb op die vraag ja
geantwoord. Anders zag mijn leven er nu totaal anders uit!

Waarom moeten ze op jou stemmen?
Omdat het communautaire uit de diepvries moet. En
daarmee bedoel ik niet enkel de staatshervormingen:
alles is communautair. Ik wil de bevolking bewust maken
van het feit dat autonomie het enige middel is om onze
democratische keuzes politiek te vertalen, of het nu
over klimaat of pensioenen of migratie gaat. Binnen de
Belgische staatsconstructie is geen echte democratie
mogelijk.
Hoe heeft Jong N-VA je geholpen in je politieke carrière?
Met een 5e plaats op de kamerlijst (lacht). Jong N-VA heeft
mij vooral geholpen om een netwerk te weven met jonge
mensen over heel Vlaanderen. Velen onder hen blijven
vrienden voor het leven.

ronduit@jongnva.be

Fotografie: N-VA en Jong N-VA, Nick Verhaeghe, Joris
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Oost-Vlaanderen

TOMAS ROGGEMAN
5e plaats
Een sterk integratiebeleid

DAVID VANDEKERKHOVE
13e plaats

MAXIME HOOGEWIJS
5e opvolger

De Verandering is ingezet.

Ga stemmen, desnoods

Nu moeten we verder durven

op mij.

veranderen!

MAIKEL PARMENTIER
15e plaats

LIESBETH GHIJSELS
10e opvolger

Ons doordacht beleid

Ik werk aan de verandering

zal Vlaanderen en de Vlaming

voor Vlaanderen, voor de

nog sterker maken!

toekomst en voor U.

TCHANTRA VAN DE WALLE
18e plaats

NIKLAS ARENTS
13e opvolger

#EenMantraStemTchantra

Volmondig Vlaanderen!

TOM VAN DAMME
19e plaats

JASMIEN VAN BOCKSTAL
14e opvolger

Voor Vlaanderen. Voor

Omdat jong zijn betaalbaar moet

Vooruitgang.

zijn. Omdat dieren ook rechten
hebben.

SAARTJE HEYMANS
20e plaats

SIMON LEJEUNE
15e opvolger

#ambitie

Gemotiveerd, vastberaden en

#engagement

realistisch. Simon steunt.

#20VoorVlaanderen
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MANU DIERICX
8e plaats

BERNARD VAN DER STOCK
3e opvolger

Weg met de ivoren toren van

Uw STO(C)K achter de deur!

politiek. Een sterke inhoud en
geen blad voor de mond.

LOTTE PEETERS
9e plaats

LENA VAN DER GUCHT
8e opvolger

Als jonge schepen en

Als juriste en student

leerkracht sleutel ik dagelijks

Notariaat wil ik werk maken

mee aan de toekomst van

van een veilig en leefbaar

onze jeugd.

Vlaanderen voor elkeen.

MICHAEL ALLY
10e plaats

MAXIME CALLAERT
9e opvolger

Onze waarden, normen en

Maximaal voor Vlaanderen,

wetten gaan steeds voor op

voor ons en onze toekomst.

geloof en cultuur.

CAROLINE DE BRUYN
11e plaats

LAURA PEETERS
10e opvolger

De bescherming van onze

Hoopvol realistisch!

planeet mogen we niet
overlaten aan dogmatisch
groen denken.

KLAAS DE SMEDT
16e plaats
kortste weg, afspraak aan de
finish!

Investeren in onderwijs, is
ons allemaal.

Meer Vlaams zelfbestuur

Doelgericht. Rechtdoor is de

EVI RASSCHAERT
24e plaats
investeren in de toekomst van

Behoud van onze natuur

KAMER

VLAAMS

KIM ALUWÉ
17e plaats
Met respect voor het verleden,
vol voor de toekomst.
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VLAAMS
FREYA PERDAENS
7e plaats

AMBER VERMEIREN
20e plaats

LAURA KUNNEN
25e plaats

ISABELLE ZANZER
30e plaats

Maak kennis met Els Van
Doesburg, Pieter Cowé en
Eva Van Keer op de Antwerpse
opvolgerslijst!
Omschrijf jezelf in 1 zin.
Eva: Een wervelwind van enthousiasme, humor en een
sterke persoonlijkheid gebaseerd op een stevig waardenen normenpakket.
Pieter: Een positieve en geëngageerde jonge leeuw met een
hart voor mensen en een flinke dosis gezond verstand.

Het Vlaams Parlement

Voor VerAmbering. Voor

kan wel wat extra peper

Vooruitgang.

Kunnen is doen.

Het is aan onze generatie
om van het confederalisme

gebruiken.

CHARLOTTE BATS
8e opvolger

de realiteit te maken.

SANNE VAN LOOY
12e plaats

NATACHA MERTENS
17e plaats

BABETTE DEHAEN
22e plaats

Els: Op Twitter gebruik ik als omslagfoto “franke tik” en dat
past helemaal bij mij. Nooit onbeleefd maar wel uitdagend.
Ook een beetje ongemakkelijk, awkward noemen ze dat.
Naar het schijnt is dat net ook deel van de charme.

Antwerpen
Els: Peter De Roover. Lievelingspoliticus en gewoon
lievelingsmens. Dat zeg ik niet omdat hij mijn baas is ;). 😉
Op welke politieke verwezenlijking ben je het meest
trots?
Pieter: Tijdens de periode dat ik ondervoorzitter was van
het OCMW in Geel hebben we ontzettend veel mooie
en waardevolle projecten kunnen opzetten. Inzetten op
activering, oprichting Huis van het Kind, kwaliteitsvolle
kinderopvang, vermaatschappelijking van de zorg in
buurtzorgnetwerken,…

Waarom koos je voor de N-VA?
Els: Ik geloof in het positieve verhaal van een
inclusief Vlaanderen waar iedereen kansen krijgt,
verantwoordelijkheid neemt en kansen ook grijpt. Dat
verhaal staat open voor iedereen die mee wil. De focus
moet liggen op de samenleving, niet op de overheid. Voor
mij is dat een kwestie van gezond verstand en dat vind ik
bij de N-VA.
Els: Ik ben heel trots op hoe we als team de Marrakeshcrisis hebben aangepakt. Dat was een ontzettend intense
periode waar Peter echt als een soort Chuck Norris in de
Kamer stond. We hebben daar ruggengraat getoond en we
zijn er ook als ploeg heel sterk uitgekomen.

Stem voor Jong N-VA,

Ik kies voor een beleid

Jongeren, justitie,

Gaan met Dehaen!

dat is de sleutel voor

dat solidair is met jonge

wetenschap en kajak, daar

Gedreven en spontaan!

uw toekomst.

generaties. Kies jij voor

ga ik voor!

Vol enthousiasme
ertegenaan!

mij?

ELS VAN DOESBURG
2e opvolger

PIETER COWÉ
3e opvolger

EVA VAN KEER
4e opvolger

SEPPE GYS
6e opvolger

Lijsten hebben volgers

Nu keuzes durven maken

Ik breng politiek met

Voor Vlaanderen. Voor

nodig, de samenleving niet

voor de toekomst.

een vleugje humor, op

Vooruitgang. Met Seppe.

te veel. #ElsVolgtOp2

mensenmaat.

KAMER
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Eva: Ik heb de N-VA vanbinnen uit leren door o.a. interactie
met kandidaten en het beleid in Antwerpen. Zo ontdekte ik
dat alles waar ik voor sta, terug te vinden in onze partij. Wij
staan echt voor gelijkheid, voor de handen uit de mouwen
steken en we zijn tegen loze beloften. Daar kan je toch niet
tegen zijn!
Pieter: Ik heb voor de N-VA gekozen omdat ik geloof in de
visie en plannen die zij hebben voor Vlaanderen. Ze willen
sociaal en economisch hervormen, focussen op veiligheid
en inzetten op een warme en inclusieve samenleving
met respect voor onze normen en waarden en met het
verhaal van rechten en plichten centraal. Dat voor dit beleid
constitutionele veranderingen nodig zijn, beseft de N-VA
als enige partij.

Eva: Ik ben er heel trots op dat ik als nieuwkomer
rechtstreeks verkozen ben in district Borgerhout. Daar
zitten we al jaar en dag met een extreemlinks bestuur, dus
het is allerminst vanzelfsprekend. Ik wil de 22% N-VAkiezers echter niet in de kou laten staan!
Waarom moeten ze op jou stemmen?
Els: Antwerpen zet altijd de toon, ook in Brussel. Dus voor
meer van ’t Stad in de hoofdstad, voor meer jong volk in
de Wetstraat en voor meer Els in de politiek, dat kunnen ze
daar ook wel gebruiken. 😉 
Eva: Wie op mij stemt, kan rekenen op een streng-maarrechtvaardig-beleid, met een vleugje humor. Vroeger deed
ik aan stand-up comedy met een actuele toets. Nu doe ik
aan politiek met een humoristische toets.

Naar welke politicus/a kijk je op?
Eva: Ik heb het voorrecht om met Assita Kanko te mogen
samenwerken, voor de campagne en voor POLIN, en zij is
echt een inspirerende persoon. Hoe zij de koe bij de hoorns
vat en hoe positief zij in het leven staat: opmerkelijk! Valerie
Van Peel vind ik ook echt een topvrouw! Charismatisch én
recht voor de raap, zo heb ik ze graag.
Pieter: Ik heb heel veel respect en bewondering voor
de Catalaanse politici die strijden voor zelfbestuur. De
waardige en geweldloze manier waarop zij, gesteund door
het volk, timmeren aan de weg naar onafhankelijkheid is
een echte inspiratiebron. Zij verdienen al onze steun.

Pieter: Omdat ik de ambitie en de overtuiging heb
om, samen met onze partij, in te zetten op de nodige
hervormingen op federaal vlak. Ook wil ik, samen met onze
andere jonge kandidaten, een stem geven aan de jongeren
en kinderen in onze samenleving, toch zo’n derde van onze
bevolking.
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Limburg

VLAAMS

Leer Laura Olaerts en Andy
Pieters kennen, twee gedreven
LImburgse Jong N-VA’ers!

Andy: Ik ga geen namen noemen, maar als raadgever
van het kabinet Bourgeois verwarden mijn collega en ik
ooit tijdens een ochtendvergadering de kabinetschef van
een andere regeringsleider met de kuisvrouw. Hilarisch
achteraf, maar op dat moment behoorlijk gênant.

Wat zijn je politieke prioriteiten/interesses?
Andy: Oorspronkelijk was ik vanwege mijn opleiding
vooral gefocust op mobiliteit en openbare werken, maar
gaandeweg ben ik vooral het socio-economische meer
aandacht gaan schenken. Ik woon in één van de armste
gemeenten van Vlaanderen, met een hoge werkloosheid.
Werk is de sleutel om vele gemeentegenoten uit de miserie
te helpen.

Naar welke politicus/a kijk je op?
Andy: Ongetwijfeld Geert Bourgeois. Ik had al veel respect
voor de man, maar na voor hem gewerkt te hebben besef ik
hoe moeilijk het zal zijn om iemand te vinden met even veel
dossierkennis en een gigantisch goed geheugen. Om van
zijn rechtlijnigheid nog maar te zwijgen.

Laura: Onderwijs en jeugd. Als 22-jarige studente Master
in de Rechten aan de KULeuven voel ik wat er leeft bij de
jongeren. De jeugd is onze toekomst! Ik heb de ambitie een
beleid uit te stippelen dat gericht is op betrokkenheid van
alle jongeren. Zij hebben het recht om op te groeien in een
veilig Vlaanderen waar gelijke kansen, respect voor elkaar
en voldoende kennis van de Nederlandse taal centraal
staan.

maar meedenken en
verantwoordelijkheid
nemen. Daar ga ik voor!

NIELS VAN EYGEN
12e plaats

Een vooruitziend en
ambitieus beleid voor een
b(l)oeiende toekomst!

LAURA OLAERTS
15e plaats

vooruitgang. Voor jong én
voor jou!

Op welke politieke verwezenlijking ben je het meest
trots?
Laura: Ik ben heel trots op het feit dat we momenteel met
een enthousiast team bezig zijn aan de opstart van Jong
N-VA Genk. Als gemeenteraadslid en voorzitter van Jong
N-VA Genk wil ik voortaan de belangen van de Genkse
jongeren behartigen.

SARA VACCA
13e opvolger

Onze toekomst start
vandaag, niet morgen.

KAMER
Voor een welvarend
Limburg waar jong en
oud zich thuisvoelt.

Andy: In 2017 had ik de eer om het grootste
jongerencongres van Jong N-VA te mogen voorzitten, het
Voorsprong-congres. Een bijzonder intensieve periode,
waar vriendschappen uit voortvloeiden, maar bovenal
hebben we toen de term ‘ecorealisme’ gelanceerd. De
overstijging van de valse tegenstelling tussen economie
en ecologie is nu één van de speerpunten van onze
moederpartij. Top!
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JESSIE DE WEYER
7e plaats

Voor Vlaanderen, voor

Laura: De politica naar wie ik opkijk? Zuhal Demir natuurlijk.
Zij is niet alleen mijn voorbeeld als rechtse feminist, maar
ze is ook mijn mentor zoals ze dat noemen. Iemand waar ik
met al mijn vragen bij terecht kan. Ze heeft niet alleen haar
hart op de tong, maar ook het hart op de juiste plaats. Net
zoals ik.

Wat is het grappigste/leukste moment dat je al mocht
ervaren in je politieke carrière?
Laura: De bekendmaking van de verkiezingsresultaten
bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zal me
altijd bijblijven. Ik had dit persoonlijk verkiezingsresultaat
nooit verwacht. Toen iemand in de zaal riep dat ik 1587
voorkeursstemmen had behaald, werd ik overmeesterd
door mijn emoties. Ik heb me even teruggetrokken op het
toilet, huilend van geluk, maar vooral dankbaar voor het
vertrouwen van mijn kiezers.

Geen betutteling,

ANDY PIETERS
11e plaats

MYRTHE VAN ROEY
10e plaats

Verder werken in Brussel,
voor alle Limburgers. Jong
en oud, dik en dun.
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KAMER

Ik ga voluit voor een
ondernemend Vlaanderen.
Vooruit met Verkeyn!

JUSTINE PILLAERT
2e opvolger
Nu het vuur aangewakkerd
is, blijft het branden.

PIETER-JAN VERHOYE
5e opvolger
De landbouw versterken,
hard werk belonen
en zorgen voor meer
vrijetijdsmogelijkheden.

MICHIEL VANDEWALLE
3e opvolger
Als jonge ingenieur sta ik

West-Vlaanderen

CHARLOTTE VERKEYN
12e plaats

Ontdek hier waarom je moet
stemmen op deze toppers:
Justine Pillaert, Liselot
Wydooghe en Wout Patyn!
Omschrijf jezelf in 1 zin.
Liselot: Ik ben een hands-on girl die geïnteresseerd is in
duizend-en-één dingen.
Justine: Ik ben ambitieus, maar hou me wel graag aan het
‘work hard, play hard’-principe. En ik durf soms eens buiten
de lijntjes te kleuren (zoals ik nu twee zinnen gebruik en een
Engelse uitdrukking ;)).
Wout: Om het met een oxymoron te zeggen: “Kordaat, maar
gezapig: kordaat als bestuurder, gezapig als mens.”

LISELOT WYDOOGHE
7e opvolger

voor betaalbare, duurzame
en zekere energie.

Voor een vlot verkeer ben
ik dag in dag uit in de weer!

JOLIEN LOOTENS
4e opvolger

WOUT PATYN
14e opvolger

Jong, eerlijk, rechtuit.
Jeugdig denken,
volwassen handelen.

VLAAMS

Waarom heb je ooit de stap naar de politiek gezet?
Justine: Net toen ik met enkele gelijkgestemden Jong
N-VA Roeselare had opgericht, was er een kans om
deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Dankzij die deelname werd ik toen ik 18 was het jongste
gemeenteraadslid ooit in Roeselare. Een goede trigger om
mij verder voor de stad en al haar inwoners in te zetten. En
sinds het vuur werd aangewakkerd, is het blijven branden.
Liselot: Thuis werden al regelmatig hele conversaties over
politiek gevoerd. Vooral de lokale politiek werd met grote
interesse gevolgd. Mijn moeder was actief binnen Unizo en
stapte zo in de Gecoro-adviesraad. Samen met haar ging ik
regelmatig naar de gemeenteraad. Daar viel ik als jongere
meteen op en werd er door verschillende mandatarissen
gepolst naar mijn interesse in de gemeentepolitiek. Zo werd
ik ook aangesproken door Michiel Descheemaeker, Jong
N-VA bestuurslid, aanvankelijk gemeenteraadslid en later
schepen die mij al gauw overtuigde om N-VA lid te worden.

STIJN JONCKHEERE
15e opvolger

Voor een krachtdadig
beleid, Voor Vooruitgang!

Wout: Puur uit interesse, want mijn honger werd niet alleen
gestild met het lezen van politieke boeken en het volgen
van de actualiteit. Ik was nieuwsgierig naar de actieve
politiek en wilde achter de schermen meehelpen. Ik wilde
bijleren, maar vooral mijn ideologisch onderbuikgevoel

concretiseren. Ondertussen ben ik gemeenteraadslid en is
het meer dan louter interesse. Toen ik me bij Jong N-VA
aansloot had ik nooit gedacht om zelf op de voorgrond te
gaan treden, maar de politieke kriebel is doorheen de jaren
alleen maar gegroeid. De interesse werd vervangen door
passie.
Op welke politieke verwezenlijking ben je het meest
trots?
Wout: Ik ben een trotse voorzitter van Jong N-VA UGent. Ik
ben dan ook blij dat ik ze in goede gezondheid kan nalaten
aan mijn toekomstige opvolger. Als voorzitter ben ik erin
geslaagd om een hechte groep te creëren die ook in staat is
om op een serieuze manier op niveau aan politiek te doen.
Liselot: Onze ludieke actie om de financiële toestand van de
gemeente aan te klagen bij aanvang van de gemeenteraad
blijft over de tongen gaan. We besloten soep te bedelen,
met de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage in het
spaarvarkentje te stoppen, teneinde de gemeentekas te
spijzen. We kwamen op de regionale TV, in alle kranten, en
iedereen had het erover.
Justine: Uiteraard ben ik nog steeds heel trots dat ik op
achttienjarige leeftijd als jongste lid van de gemeenteraad
plaats mocht nemen in het Roeselaarse stadhuis. Ik
heb voor N-VA bovendien mogen deelnemen aan het
Roeselaars jeugddebat, een fantastisch verrijkend
evenement dat de jeugd over partijen heen bij elkaar
bracht.

Hoe heeft Jong N-VA je geholpen in je politieke
carrière?
Liselot: De interessante ontmoetingen, opleidingen en
activiteiten hebben mijn horizon verruimd. Op deze
activiteiten krijg je ook de kans om je netwerk te vergroten
wat zeker ook belangrijk is. Verder heb ik bij Jong N-VA
mijn standpunt leren verwoorden en verdedigen.
Wout: Jong N-VA biedt, zoals elke jongerenpartij, de
mogelijkheid om u als jongere politiek-maatschappelijk
te engageren. En dit is een enorme hulp: forum bieden.
Uw ideeën uitwerken en bijschaven, het aanleren van
communicatieve en organisatorische vaardigheden en de
mogelijkheid aanreiken om een netwerk uit te bouwen.

Justine: Toen ik 16 was, ben ik bij Jong N-VA begonnen
als welp. Met een groep gelijkgestemden hebben we
toen in Roeselare de jongerenafdeling van de partij
opgericht. Later werd ik voorzitter van jong N-VA
Roeselare en dat ben ik tot op vandaag nog steeds.
Jong N-VA blijft voor mij een bevestiging dat jongeren
wel degelijk interesse hebben voor politiek.
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Vlaams-Brabant

EVA DEMESMAEKER
10e plaats
Vol enthousiasme voor een

Lees hier waarom Gijsbrecht Huts
en Rodrigue Bijlsma jouw stem
verdienen!
Waarom heb je ooit de stap naar de politiek gezet?
Gijsbrecht: In het zesde middelbaar besloot ik mij, na een
politiek debat te hebben bijgewoond, om me zelf in te
spannen om iets te veranderen in de stad waar ik woon. Er
was heel wat werk om onze stad opnieuw aantrekkelijk te
maken, aangezien we op dat moment een burgemeester
hadden die, niet toevallig, ook werd verkozen als minst
actieve lid van het Vlaams Parlement. Ik had het gevoel dat
het allemaal beter kon en waarom dan niet zelf je handen
uit de mouwen steken?

Rodrigue: Voor iemand uit de zeevaart is de overstap van
schip naar schepen geen voor de hand liggende keuze. Al
hoop ik die overstap ooit te mogen maken. Mijn interesse
voor politiek is tijdens mijn studententijd gegroeid. Zelf was
ik zeer actief als studentenvertegenwoordiger en heb ik
mee de start mogen geven aan onze lokale N-VA afdeling
in Boortmeerbeek.
Waarom koos je voor de N-VA?
Rodrigue: Tijdens het middelbaar kreeg ik tot mijn grote
spijt, maar een heel beperkte politieke kennis mee. Om
een politieke mening te vormen heb ik redelijk wat
opzoekingswerk gedaan en de tekst die me het meeste
bijbleef was de beginselverklaring van N-VA. “Humanitair
nationalisme voor de 21ste eeuw. Waarbij de NieuwVlaamse Alliantie een aanbodpartij is van en voor
rechtlijnige mensen die doen wat ze zeggen, die woord
houden.”

Gijsbrecht: Komende uit een Vlaamsgezind nest, was de
keuze voor N-VA niet meer dan logisch. De periode dat
ik me aansloot was de breuk met het kartel net achter de
rug. De standvastigheid van N-VA trok me wel aan. Tot op
vandaag, bijna 10 jaar later, is dat nog altijd het sterkste
handelsmerk van de partij.
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Hoe ga je je campagne aanpakken?
Gijsbrecht: Ik ga deze campagne vooral gebruiken om
heel veel bij te leren. (Een campagne op) het lokale niveau
is toch nog altijd iets anders dan het bovenlokale. Deze
campagne ga ik me vooral richten op mijn stad en de
omliggende gemeenten. Zoveel als mogelijk sluit ik ook
aan bij het grote campagneteam van de N-VA om ook daar
versterking te bieden. Voor mijn specifieke doelgroep zijn
Facebook en Instagram nog altijd de kanalen bij uitstek,
al zal ik zoals steeds ook aanwezig zijn in de staat en op
(lokale) evenemeten.
Rodrigue: Voor mijn campagne heb ik het geluk te mogen
samenwerken met een aantal andere sterke kandidaten
vanuit mijn regio. Borden en affiches zijn één zaak, maar
het leukste aan politiek is om nieuwe mensen te ontmoeten
en hun verhalen te horen. Daarom zet ik me het meeste in
op campagne voeren op straat.
Waarom moeten ze op jou stemmen?
Rodrigue: Het zou een krachtig signaal zijn mochten onze
kiezers de jongeren die op de lijst staan steunen. Als regiocoördinator voor Jong N-VA heb ik me volop ingezet om
afdelingen op te starten en onze achterban te vergroten.
Het zou een mooi signaal geven, dat onze kiezers de inzet
van deze jongeren ten volle appreciëren!

groene en Vlaamse rand!

KAMER
LISELORE FUCHS
4e opvolger
Elektriciteit moet duurzaam
én betaalbaar zijn, het is
de energiebron van de

NELE DE MARTELAERE
4e opvolger

toekomst.

Gecontroleerde migratie
+ integratie = veilige
samenleving.

LIEN DESLAGMEULDER
6e opvolger
Met volle kracht voor een
Vlaams en groen
Vlaams-Brabant!

GIJSBRECHT HUTS
10e plaats
Laat de jeugd mee
Gijsbrecht: Het mag dan voor een stukje een cliché zijn,
maar omdat de jongere generatie écht een stem verdient
in het debat. Daarnaast heb ik op het lokale niveau ook al
bewezen dat ik door hard te werken ook beloftes (probeer)
na (te) kom(en). Dat zal ik ook verder blijven doen.
Hoe heeft Jong N-VA je geholpen in je politieke
carrière?
Gijsbrecht: Jong N-VA heeft er vooral voor gezorgd dat
politiek heel plezant bleef. Dankzij de jongerenwerking
en de inleefreizen heb ik zeer aangename mensen leren
kennen, waarmee ik nog regelmatig afspraak of zelfs
vriendschappen mee heb opgebouwd. Ik ben al bijna 10
jaar lid van Jong N-VA en na tien jaar bekleden heel wat
van die Jong N-VA’ers al mooie functies. Daardoor kunnen
we ook kennis uitwisselen tussen pot en pint, wat altijd
nuttig is om nieuwe ideeen op te doen.
Rodrigue: De vele vriendschappen die ik hier heb
opgebouwd, geven je veel kracht en goesting om mee je
schouders onder de partij te zetten. Buiten vriendschappen
heeft Jong N-VA ook veel opleidingen en sprekers verzorgd
die hebben bijgedragen tot waar ik nu sta.

bouwen aan het
Vlaanderen van morgen!
#10voorTienen

RODRIGUE BIJLSMA
9e opvolger
Een sterk integratie- en
armoedebestrijdingsbeleid,
dat engageert om kansen

JEROEN VAN SAN
12e plaats

te grijpen.

Voor een VlaamsBrabant waar het goed
leven is voor jong en
oud.

VLAAMS
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Brussel

GILLES VERSTRAETEN
3e plaats
Brussel heeft na 30 jaar PSnon-beleid dringend nood

Maak kennis met enkele
Vlaamse Brusselaars: Gilles
Verstraeten, Thomas Villa en
Peter Vandermeersch.
Omschrijf jezelf in 1 zin.
Gilles: 29 jaar oud, Vlaming, Brusselaar, gemeenteraadslid
in Anderlecht, jazzliefhebber, filmfanaat maar bovenal
levensgenieter.

aan verandering.
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Peter: Jonge, gedreven econoom met ambitie voor Brussel.

Brussel bruist van het potentieel.
Tijd om de verandering in te
zetten!

THOMAS VILLA
6e plaats
Voor elke ket degelijke lessen
Nederlands. Voor hun

Thomas: Geëngageerde Vlaamse Brusselaar.
Wat zijn je politieke prioriteiten?
Gilles: Ik werk als adviseur in het Brussels Parlement op
thema’s als armoede, onderwijs, leefmilieu, inburgering…
Een hele boterham, en allemaal even boeiend. Maar
de onderliggende vraag is hoe we in Brussel een echte
samenleving kunnen bouwen waar we elkaar vinden rond
gedeelde waarden. In onze stad die wordt geplaagd door
segregatie, armoede, criminaliteit en radicalisering zijn we
daar nog lang niet.

PETER VANDERMEERSCH
5e plaats

toekomst, voor ons Brussel.
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Waarom heb je ooit de stap naar de politiek gezet?
Ralph: Ik voel mij verantwoordelijk om iets te doen met de
vele kansen die ik als Vlaamse jongere kreeg. Ik engageer
mij van jongs af aan via verenigingen en doe dat graag.
Politiek is voor mij een logische stap om mijn impact op de
samenleving te vergoten. Vlaanderen hoort immers aan de
wereldtop. Met een goed beleid in eigen handen, kunnen we
internationaal excelleren.

hetzelfde!

ELIAS KARTOUT
1e plaats

MERLINDA TERZIKI
12e plaats
Voor verandering. Voor
vooruitgang. Voor Brussel.

Anne: Heel gek, maar op een dag voelde ik het kriebelen.
De interesse sluimerde onbewust al een tijdje en vlak nadat
ik mijn eerste arbeidscontract tekende heb ik mijn eerste
stappen naar een politiek lidmaatschap gezet.
Lianne: Politiek is voor mij een engagement om mee het
verschil te maken en een positieve bijdrage te leveren aan
onze samenleving. Graag wil ik een rolmodel zijn voor
jongeren met een allochtone achtergrond die zich willen
ontplooien.
Waarom koos je voor de N-VA?
Anne: De N-VA sprak me erg aan omdat ze een
aanbodpartij is die duidelijk is in haar standpunten en
gaat voor wat ze staat. We staan tussen de mensen en
vertalen de ideeën van heel wat mensen in beleid, dat we
onderbouwen door een sterkte expertise. In die zin vind ik
onze partij een echte volkspartij.

krijgt. Daarvoor zet ik me in.

Waarom moeten ze op jou stemmen?
Lianne: Ik doe aan politiek om een positieve verandering
teweeg te brengen en ben niet gedreven door persoonlijk
belang. Politiek is voor mijn een manier om de dingen in
beweging te brengen.

Anne: Ik wil vooral een oproep doen om jong te stemmen,
en alle bolletjes van jonge N-VA’ers op de lijsten te kleuren.
Ik vind het belangrijk dat we vertegenwoordigd zijn op alle
fronten zodat de kloof tussen jongeren en de politiek zo
klein mogelijk blijft. Als ik veel gekleurde bolletjes verzamel
wil ik graag de kracht van een jonge, leergierige en
gedreven Limburgse vrouw laten zien in Europa.

RALPH PACKET
7e plaats
Open voor vernieuwing
met respect voor onze
eigenheid en tradities.

Sociaal en rechts,
ja het kan.

De Rand laat Brussel niet los.

en milieu een volwaardige plaats

Franstaligen voor meer belastingen en schuld. De N-VA
biedt als enige een antwoord op die blokkering. Om vooruit
te gaan, moeten we verstandig besturen op maat van onze
eigen inwoners en economie.

LIANNA MKRTCHYAN
8e plaats

SARAH VAN HASSEL
2e opvolger

Een Brussel waar het Nederlands

Europa

Ralph: Ik ben een fris alternatief voor diegenen die alleen
maar pleiten voor steeds méér Europese regeltjes en
budget. Er is in het Europees Parlement meer dan ooit
nood aan jonge, kritische stemmen die dicht bij de mensen
staan. Ik wil echt geen Europese superstaat waarin
bureaucraten tot in de kleinste details bepalen hoe wij ons
leven moeten leiden.

school sturen. En wil voor u

WINOLD DEMAILLY
5e opvolger
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Anne: Ik ben een enthousiaste, leergierige en gedreven
vrouw die graag proeft van het leven.

een goede Nederlandstalige

veiligheid een prioriteit is.

Thomas: De drie grote thema’s waar ik me op focus zijn
er waar we als gemeenschap een enorme meerwaarde
kunnen hebben voor elkaar. De rode draad die deze drie
verbindt is de emanciperende kracht die ze hebben.
Onderwijs, sociale zaken en cultuur. De noden qua sociale
zaken en onderwijs in Brussel zijn enorm. De Vlaamse
culturele aanwezigheid in Brussel is enorm rijk uitgebouwd
en moeten we koesteren.

Ralph: Jong politicus met de ambitie om het Europees
parlement eens goed door elkaar te schudden.

Ik wil mijn kinderen later naar

één beleid waar (verkeers)
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Omschrijf jezelf in 1 zin.
Lianne: Ik ben een joviaal en goedlachs persoon met een
sociaal hart.

ANNABEL TAVERNIER
2e plaats

Een leefbare, groene stad met

Peter: In de eerste plaats Brussel. Dat is een wereldstad
met een enorm potentieel en rijkdom dat zorgvuldig
door de Belgische structuren, en Franstalig-socialistisch
wanbestuur kapot wordt gemaakt, al decennia mét de hulp
van onder meer VLD en CD&V. Ondanks dat is Brussel nog
steeds prachtig voor zij die het willen ontdekken, maar het
kan zoveel beter.

Ook op de Europese lijst vind je
enkele toppers: Ralph Packet,
Lianne Mkrtchyan en Anne Caelen!

Lianne: De N-VA brengt een rechtlijnig en positief discours
dat de uitdagingen benoemt en naar oplossingen zoekt. Op
vlak van integratie vertellen wij een positief verhaal.
Ralph: Je kan de meeste Belgische problemen herleiden
naar de inefficiënte staatstructuur. Het noorden en het
zuiden verschillen van mening over zowat alles. Wil
Vlaanderen hervormen en besparen, dan kiezen de

ANNE CAELEN
4e opvolger
Mijn klauwen staan
klaar voor een sterk
Vlaanderen in Europa.
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9 mei
Jong N-VA Boekenclub:
Waarom de wereld niet naar
de knoppen gaat
5 juli
Bedrijfsbezoek MYRRHA
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Met onze @Jongnva ‘ers uit
Noord-Limburg op de foto.
Gemotiveerde jonge bende, zalig om
zien!
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