MAGAZINE JONG N-VA WINTER 2015

#voorsprong

Het voorstel van Jong N-VA-bestuurslid
en gemeenteraadslid Laurence Lambert
voor de aanleg van een sterretjesweide
(gedenkplaats levenloos geboren
kinderen) in Zedelgem werd midden
november uitgewerkt. Binnenkort zal de
begraafplaatsarchitect het eerste ontwerp
voorleggen. Dankzij een constructieve
oppositievoering kan N-VA Zedelgem een
kleine maar toch duidelijke stempel drukken
op het beleid!

Voorwoord
Beste Jong N-VA’er,
Hier geen halfzachte terugblik op 2015, of geforceerde
nieuwjaarsbrief! Dit najaar deed Jong N-VA gewoon waar
het goed in is: frisse politieke ideeën aanreiken en jonge
mensen een springplank bieden.
Aan ideeën en standpunten hebben we alvast geen
gebrek. In aanloop naar het Voorsprongcongres (agenda:
4-5-6 maart!) barsten onze ledenvergaderingen van
politieke discussie. Ook jouw deelname kan onze
standpunten alleen maar sterker maken!

Jong N-VA
Zedelgem:
Sterretjesweide
Jong N-VA Zenneland en Jong
N-VA Pajottenland trokken op 14
november met een grote groep
jongeren op jeugdhuizentocht.
Al voor de vierde keer trokken de
jongeren met een speciale feestbus
doorheen de streek. Op hun tocht
deden ze allerlei jeugdhuizen en
cafés aan in de Vlaamse Rand rond
Brussel. Het doel van deze activiteit
was dan ook om jongeren op een
ludieke manier in contact te brengen
met politiek.

Op de Dag van de Dynastie voerde
Jong N-VA Sint-Niklaas actie aan de
Leopold II-laan. Een straatnaam is
een postuum eerbetoon voor iemands
(maatschappelijke) inzet tijdens diens
leven, hetgeen dus niet past bij een
massamoordenaar als Leopold II. De
Jong N-VA’ers zouden de laan veel liever
laten hernoemen naar Maurits Coppieters
(1920-2005): trotse Vlaming, SintNiklazenaar en sociale voorvechter die
zijn leven lang streed tegen verdrukking
en armoede. Zij zullen hierover dan ook
een punt indienen tijdens de volgende
gemeenteraad.

Standpunten innemen is één zaak, maar die standpunten
verkocht krijgen is nog wat anders. Daarom stond het
Wintertreffen dit jaar in het teken van communicatie: hoe
overtuig je mensen, hoe spreek je voor een publiek, do’s en
don’ts van interviews geven, … Deze vaardigheden maken
politiek talent!

Jong N-VA Pajottenland en
Zenneland: Kroegentocht

Jong N-VA Sint-Niklaas:
Leopold II-actie

En dat levert iets op. Jong N-VA is een schepen rijker:
Michiel bindt in zijn gemeente de sjerp om. Zo blijft Jong
N-VA onze moederpartij vernieuwen, zowel met ideeën als
met mensen.
Ik wens je deugddoende feesten!

Jong N-VA Tongeren:
Boomplantactie

Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Zondag 6 december liet Jong N-VA Tongeren zijn groene vingers zien door mee te doen
aan Forest in One day. Ze kochten 10 bomen aan en zijn deze toen gaan aanplanten
in Lauw. Er werd die dag 2 hectare bos aangeplant. Voor elke boom die geplant werd,
werd er ook een boom geplant in het Tchimpounga Natuurreservaat in de Republiek
Congo. Daar creëren jongeren een groene corridor voor wilde chimpansees.

Jong N-VA Gent en UGent:
Het Grote Mediadebat

Jong N-VA UGent en Jong N-VA Gent
organiseerden op woensdagavond
25 november het geslaagde ‘Grote
Mediadebat’ met prominente sprekers uit het
medialandschap, zoals onze eigen Siegfried
Bracke, Kris Hoflack en Björn Soenens. De
vele aanwezigen zullen bevestigen dat dit
een boeiende discussie opleverde. Kon je er
niet bij zijn, dan kan je een uitgebreid verslag
lezen in De Morgen of op haar website en
Facebookpagina.
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Michiel Descheemaeker,
Jong N-VA-schepen in Zonnebeke
Schepen
Dit sluit nauw aan bij de bevoegdheden die ik toebedeeld kreeg
als schepen, namelijk onder andere Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Wonen en Sociale Huisvesting en Milieu. Op die
manier krijg ik de uitgelezen kans om me vanuit verschillende
standpunten te verdiepen in deze materies.
Ik ben al vanaf mijn 16de actief binnen de N-VA en kreeg in 2012
de kans om op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Een onverhoopt fantastische score zorgde ervoor dat ik volledig
onverwacht als schepen aan de slag zou kunnen gaan. De
eerste twee jaar was ik gemeenteraadslid en vanaf het derde
jaar kon ik dan het schepenambt opnemen, op het ogenblik dat
onze ereburgemeester Dirk Cardoen zijn mandaat neerlegde.
Beleid
Ik streef binnen het schepencollege naar openheid, zowel binnen
de gemeentediensten als naar de burgers toe, maar ook over
de gemeentegrenzen heen. Zo ben ik er eigenlijk toch wel trots
op dat wij met een buurgemeente een gemeenschappelijke
woondienst hebben, wat een eerste aanzet is naar een verdere
samenwerking. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat we met onze
buren tot meer integratie zullen komen. Wij werken daar nu al
aan. Verder ijver ik ook voor een overleggroep rond ruimtelijke
ordening met de collega’s van de omliggende gemeenten.
Samen met de gemeentelijke dienst en alle adviesorganen
werken we aan een visienota rond milieu. Ook alle burgers

Mijn naam is Michiel Descheemaeker. Ik ben
24 jaar en sinds 1 januari 2015 schepen in de
mooie West-Vlaamse gemeente Zonnebeke.
Zonnebeke lokt met haar museum, haar kasteelpark en haar wandellussen heel wat binnenen buitenlandse toeristen. De grootste militaire
begraafplaats uit WOI , Tyne Cot Cemetery, ligt
in Passendale, een deelgemeente van Zonnebeke.
Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de KULeuven
als master in de rechten en werk sinds oktober
als advocaat bij het kantoor Publius in Kortrijk,
gespecialiseerd in publiek en administratief recht.
Ik leg er mij vooral toe op ruimtelijke ordening en
milieu.

werden hierbij uitgenodigd om hun suggesties te geven. Tot
slot starten we in 2016 met de wijziging van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Dit plan bepaalt waar er onder meer
gewerkt of gewoond kan worden, en waar er plaats is voor
bijvoorbeeld recreatie. Een belangrijk plan waarbij we de burger
ten volle bij willen betrekken. Daarvoor hebben we onder meer
samengezeten met parlementslid en burgemeester Bert
Maertens van Izegem. Daar is men bezig met ‘Visie 2030’
en brengt men de bevolking rond de tafel om mee te denken
over het beleid. We zijn ervan overtuigd dat dit dé manier van
besturen is en hebben dit ook meegenomen naar Zonnebeke.
We stappen dus ook naar de burgers zelf en laten hen
meedenken over de toekomst van Zonnebeke.
Ik voel duidelijk dat een dergelijke open houding zowel door
onze inwoners als door de gemeentelijke ambtenaren enorm
geapprecieerd wordt.

#Voorsprong Congres

“Congresteksten zorgen
voor nieuwe dynamiek”
Sinds de vernieuwing van onze huisstijl en ons logo hebben wij niet stilgezeten. We trokken met de roadshow ‘Jong N-VA toert met #Voorsprong’ naar alle
provinciehoofdplaatsen om de congresteksten voor te stellen van het driedaagse #Voorsprong Congres op 4, 5 en 6 maart 2016. “De teksten zorgen voor een
nieuwe dynamiek onder onze leden”, zegt congresvoorzitter Andy Pieters.
Het eerste congres van Jong N-VA dateert al van 2008 en

Het congres zal verlopen in verschillende sessies, die

stond onder het voorzitterschap van Matthias Diependaele,

overeenstemmen met de opbouw van de teksten. Er is een

ondertussen fractieleider in het Vlaams Parlement. Daarna, in

hoofdstuk met een algemene maatschappijvisie en er zijn

2011, volgde een tweede congres. In 2016 zal het dus vijf jaar

specifiekere hoofdstukken met maatregelen die deze visie

geleden zijn dat Jong N-VA nog een inhoudelijk leden-

gestalte geven voor verschillende beleidsdomeinen.

congres organiseerde. Inmiddels is de jongerenvleugel
evenwel uitgegroeid tot de grootste jongerenpartij van

HET VOORSPRONGMANIFEST

Vlaanderen met meer dan 4 000 leden.

Het congres zal starten met een plenaire vergadering over het
‘Voorsprongmanifest’, waar we onze maatschappijvisie ver-

“Met het #Voorsprong Congres nemen we die verantwoorde-

ankeren. Niet per toeval dat algemeen voorzit-

lijkheid als grootste jongerenpartij van Vlaanderen. We willen

ter Tomas Roggeman de leiding neemt van

onze accenten vastleggen voor het beleid na de regeringen

deze commissie.

Bourgeois I en Michel I. Onze

voorstellen moeten
fungeren als hefboom voor een welvarend, veilig,
toekomstgericht en duurzaam Vlaanderen”, luidt
het.

“We stellen aan onze leden voor om het
onafhankelijkheidsstreven expliciet op te
nemen in onze statuten, zoals dat bij de

N-VA het geval is én blijft, als het van ons afhangt. Zonder

en inburgering. Departementen die quasi allemaal in handen

een onafhankelijk Vlaanderen zal er immers altijd een rem

liggen van N-VA-ministers.

zitten op het toekomstperspectief van onze generatie”, legt
Tomas uit. Daarnaast specifieert de tekst ook de republikeinse

“Het moet dan ook niet verbazen dat we op

uitgangspunten van Jong N-VA: een sterke gemeenschap, vrij-

hetzelfde elan verdergaan als onze ministers.

heid en verantwoordelijkheid, gelijkheid, wakker burgerschap

Zo willen we op termijn twee procent van

en een kleine overheid.

het BBP voorzien als defensiebudget, zodat
onder meer de cybercomponent en de drone

“Het Voorsprongmanifest besluit met een pleidooi voor een

warfare uitgebouwd kunnen worden, naast

politiek systeem met maximaal 100 volksvertegenwoordigers,

sterke grondtroepen,” verduidelijkt Tom

een cumulverbod en de afschaffing van opvolgerslijsten en

Vanderschoot.

lijststemmen.”
VOORSPRONG IN TOEKOMSTGERICHTHEID
VOORSPRONG IN WELVAART

Ook op de lesbanken willen we nieuwe accenten leggen, net

In het tweede hoofdstuk van de congresteksten focussen we

als in het jeugdbeleid.

op economische groei, werk, betaalbare pensioenen en de
sociale zekerheid.

“Zo willen we met lessen burgerschapsvorming vanaf het eerste leerjaar de toekom-

“Zo wordt zowel een nieuw verloningsmodel als een nieuw

stige actieve leden van de maatschappij

pensioen-kapitalisatiestelsel voorgesteld tegen 2065, gekop-

positief integreren in de samenleving.

peld aan de sterke afbouw van de staatsschuld.

Voldoende middelen voor extra zorguren,

Op het vlak van sociaal overleg willen we de

taalklassen, kleinere klassen en huiswerk-

werknemersvertegenwoordiging terugplooien

begeleiding voor leerlingen en hun ouders moet dan weer

naar hun kerntaak: het vertegenwoordigen van

mogelijk gemaakt worden waar de internationalisering van

de werknemers. Bij voorkeur dus in de bedrij-

leerlingengroepen zich voordoet (onder andere in Brussel, de

ven via het systeem van medezeggenschap

Vlaamse Rand, Antwerpen en de Limburgse mijngemeenten),”

én met rechtspersoonlijkheid,” weet David

aldus Sarah Van Hassel.

Coppens.
VOORSPRONG IN DUURZAAMHEID
In het derde hoofdstuk van de congresteksten benadrukken
we het belang van duurzaamheid in Vlaanderen door het
energie-, klimaat- en natuurbeleid onder de loep te nemen.
“We maken hierin onder meer duidelijk dat in
een realistische energiemix nucleaire energie
noodzakelijk is. Daarom willen we de bouw
van nieuwe generatie kerncentrales mogelijk
maken. Op het vlak van prijszetting willen we
dan weer externe kosten doorrekenen en de
consument een transparante factuur bezorgen, zodat die bewust zijn energiebron kan
kiezen,” zegt Thomas Villa.
Jong N-VA bevestigt bovendien haar groen karakter
door te pleiten voor een compromisloze realisatie van de
Natura2000-doelstellingen. Want natuurbescherming is een
kerntaak van de overheid en is niet ondergeschikt aan andere
overheidstaken.
VOORSPRONG IN BESCHERMING
Daarnaast focust Jong N-VA zich ook op de gezagsdepartementen (interventiediensten en defensie), de migratiestromen

MET CONGRESTEKSTEN DE BOER OP
“Dit is het resultaat van hard labeur in vele
werkgroepen onder leiding van sterke commissievoorzitters. Maar dat was nog maar
het begin. Tijdens onze roadshow door
Vlaanderen viel op dat de congresteksten een
nieuwe dynamiek tot stand hebben gebracht
onder de leden. Nu is het aan hén. Zij kunnen
hun amendementen indienen
via de congreswebsite
www.jongnva.be
zodat we daarover kunnen
debatteren tijdens het congres.
Een grote oefening in ledendemocratie, waarop we zeer fier
zijn”, besluit Andy Pieters.
ALLE PRAKTISCHE INFO OVER HET CONGRES,
HET PROGRAMMA, DE CONGRESTEKSTEN EN DE
INSCHRIJVINGEN VIND JE TERUG OP
WWW.JONGNVA.BE.

de Bush-clan wereldwijd te doen dalen tot een gênant niveau. Het
geloof in Rubio, ook binnen de partij, steeg aanzienlijk.
Rubio wordt door velen aanzien als de frisse anti-Hillary. Hij is

Blik op de wereld

Europese blik op de
Amerikaanse
presidentsverkiezingen

de jongste Republikeinse kandidaat, welbespraakt, heeft een
Cubaans migratie-verleden, wordt gesteund binnen de Tea Partybeweging én hij slaagde al in verkiezingen te winnen waarin hij
geacht wordt kansloos te zijn. Zijn campagne draait rond ‘A New
American Century’, waarin hij maar al te graag duidelijk maakt dat
hij slechts de zoon is van een arme barman en een hardwerkende
hotelmeid. Met zijn kandidatuur voor het presidentschap wil hij
‘iets terugdoen voor het geweldige land dat hem zoveel kansen
gaf’.
Fiscaal en sociaal is Rubio conservatief. Hij pleit voor een
kleinere overheid, lagere belastingen en is een tegenstander van

In 2016 kiezen de Verenigde Staten hun nieuwe

Obamacare. Hij zet tijdens de campagne in op een betaalbaar

president. Uit een online bevraging onder leden van

onderwijs die zorgt voor doorstroming naar de arbeidsmarkt.

Jong N-VA blijkt alvast dat een kleine meerderheid
van onze leden voorstander is van een Republikeinse
president. Toch schaart ook 40 procent zich achter
de gedoodverfde Democratische kandidate Hillary
Clinton.

Daarnaast kwam hij met een geopolitiek plan waarmee hij de
alliantie Europa-VS in de kritieke gebieden van de wereld wil
versterken.
Op het vlak van immigratie kon hij in het verleden al compromissen
sluiten met de Democratische partij. Sinds zijn kandidatuur is zijn
migratiestandpunt echter rechtser geworden, zoals dat wel vaker

Andere normen en waarden

het geval is bij Republikeinse kandidaten. Rubio huivert daarnaast

Die tweespalt moet niet meteen verbazen. Met een Europese

van initiatieven in de strijd tegen de opwarming van de aarde die

bril naar de Verenigde Staten kijken is bijzonder moeilijk. Dat

de economie dreigen te vernietigen.

heeft voornamelijk te maken met ons gigantisch cultuurverschil.
Amerikanen hebben totaal andere normen, waarden en
gewoonten. Als je als Europeaan overtuigd bent dat kandidaat X
of Y het beste is voor de Amerikanen, zal je vaak de bal misslaan.

Hoe moeten Europeanen kiezen?
Maar uiteraard stoten wij Vlamingen ook op de bijzonder
opmerkelijke standpunten van Rubio, zoals bij vele andere

Toch bezondigen we er ons massaal aan.

Republikeinse kandidaten. Anti-abortus en anti-homohuwelijk zijn

Hillary is een Washington-machine

ethische opinies die geen enkele impact hebben op Vlaanderen

Wie volgt Obama op? Voor de Democratische partij zal niets of

(behoudens hun signaalsterkte).

er daar twee van. De vraag is echter of we moeten laten leiden door

niemand de kandidatuur van Hillary Clinton nog tegenhouden.
Zeker niet nadat vicepresident Joe Biden zich terugtrok. Clinton

Wat zal dan de impact zijn van de volgende Amerikaanse

staat dan wel voor een pak ervaring, ze is ook mee verantwoordelijk

president op Europa? Binnen de NAVO, in de internationale handel

voor het Amerikaans buitenlandbeleid van de voorbije jaren. Zij is

en economie, in het kader van de strijd tegen IS, in het kader van

een Washington-machine, maar zou ook de eerste vrouwelijke

de klimaatverandering en op vele andere terreinen zijn de trans-

presidente kunnen worden. Onder meer daarvoor, maar ook voor

Atlantische betrekkingen onmisbaar.

haar progressieve standpunten is ze populair onder Jong N-VAleden.
Veel grotere onduidelijkheid is er over de Republikeinse
tegenkandidaat. Met meer dan 10 kandidaten zijn de stemmen
dan ook verdeeld op dit moment. Maar daar zal snel verandering
in komen na de voorverkiezing in de staat Iowa op 1 februari 2016.
Meestal worden de kaarten daar al definitief geschud.
Rubio als nieuwe president?
Ondanks de leidende Donald Trump in de peilingen, zet de auteur
van dit stuk zijn geld in op de 41-jarige Marco Rubio uit Florida.
Zeker nadat die zijn tegenkandidaat en politieke vader Jeb Bush eveneens uit Florida - stijlvol, doch hard de les spelde tijdens een
grootschalig debat. Rubio slaagde er als enige in het aanzien van

Ook voor ons Europeanen is het dus belangrijk wie in het Oval
Office zal gaan zitten vanaf 2017, en hoe de betrekkingen met
Europa zich verder zullen ontwikkelen. Iemand die graag oorlogje
speelt zonder na te denken over natieheropbouw? Iemand die
zich liefst met zijn secretaresse bezighoudt in plaats van met de
economische toestand? Iemand die durft bepaalde lobbygroepen
opzij te schuiven in de strijd tegen de klimaatverandering?
De tijd brengt raad. In ieder geval is duidelijk dat we binnen Jong
N-VA nog veel over de presidentsverkiezingen zullen spreken in
het nieuwe jaar.
Andy Pieters

Jong N-VA re(a)geert

Soft drugs is geen snoepgoed
Tussen de voorstellen voor het minicongres van Jong Vld lazen we een oproep tot het legaliseren van softdrugs. Het
is verbazend dat de vraag om legalisering
steeds vaker te horen is onder jongeren. Wij
als jonge Vlaamse nationalisten blijven ons
formeel verzetten tegen dit pleidooi.

Iets waar ook het drugs- en criminaliteitsdepartement van de
VN in 2013 nog op gewezen heeft. Met uitzondering van enige
evidentie dat cannabis helpend kan zijn bij MS en neuropathische pijnen. Echter, nooit door cannabis te roken. Medicijnen
rook je niet. De mogelijke positieve effecten wegen daarbij niet
op tegen de nadelen. Zo is er wel heel wat evidentie dat cannabis kan leiden tot een afname van 10-IQ punten, het ontwikkelen van psychoses, het ontwikkelen van angst- en stemmingsstoornissen, alcoholafhankelijkheid, longkanker, hart- en

Opdeling soft-hard achterhaald

vaataandoeningen, aandachts- en geheugenproblemen en zo

Je hoort het nog vaak. Niet alleen op straat, maar ook in

meer.

officiële kringen wordt de opdeling soft en hard drugs steevast gehanteerd. Onder ‘soft’ vallen dan de middelen die als

Zwart-witdenken

onschuldig en onschadelijk worden afgedaan. Het lijkt bij wijlen

Er zit ook een heel groot probleem in het zwart-witdenken van

bijna snoepgoed. Hiermee doet men de realiteit echter grote

voorstanders. Men vertrekt meestal vanuit de vaststelling dat

oneer aan. Heel wat middelen die onder het vakje ‘soft’ worden

het huidige drugsbeleid niet werkt. Of, beter gezegd, dat het

geplaatst zijn helemaal niet zo onschuldig. Hoewel men erin

onze maatschappij niet drugsvrij maakt. Dat klopt natuurlijk.

geslaagd is om de perceptie rond middelen als cannabis de

We hoeven ook niet naïef te zijn. Net zoals een verbod op

laatste jaren positief in te kleuren, mogen we ons hier niet te

hardrijden er nooit toe zal leiden dat iedereen zich braaf aan

snel door laten leiden op beleidsmatig niveau.

de snelheidsnorm zal houden, zal een verbod op drugs er ook
nooit toe leiden dat niemand nog drugs gebruikt.

Cannabis: trick or treat
Er worden tegenwoordig heel wat berichten de wereld in

Er valt echter heel wat te zeggen voor het behouden van zowel

gestuurd die het imago rond cannabis moeten opknappen. Op

het verbod op hardrijden als het verbod op drugs. De finaliteit is

een aantal schimmige websites kan je uitgebreide artikels lezen

niet om onze samenleving compleet veilig en gezond te maken,

waarin de auteurs komen aandraven met heel wat bewerin-

wel om hier een stukje dichterbij te komen. Dalrymple vat dat

gen zoals dat cannabis geen probleem maar een oplossing is.

mooi samen: “De huidige situatie is ongetwijfeld slecht; maar

Zo zou cannabis ziekten als kanker, MS en dementie kunnen

weinig situaties zijn zo slecht dat ze niet nog slechter gemaakt

genezen. De wetenschappelijke referenties zijn daarbij veelal

kunnen worden door een verkeerde beleidsbeslissing”.

schaars tot afwezig. Begrijpelijk ook, want wetenschappelijke
evidentie voor een medische werking van cannabis is er niet.

Tom Vanderschoot

Kalender
9 januari

Nieuwjaarsfuif N-VA

15 januari

Indienen amendementen Congres #Voorsprong

27 januari

Infoavond > Integratie gemeente en OCMW met Bert Maertens

6 februari

Afdelingsraad 1

4-6 maart

Congres #Voorsprong

23 april

Afdelingsraad 2 (onder voorbehoud)

25 juni 		

Afdelingsraad 3 (onder voorbehoud)

20-26 juli

ZOmerTreffen in Schotland

24 september Afdelingsraad 4 (onder voorbehoud)
Afdelingsraad 5 (onder voorbehoud)

Wil je graag jouw stem laten horen op het congres?
Je kan tot 15 januari amendementen indienen op de congresteksten
via de website: http://www.jongnva.be/amenderen
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