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Voorzitters onder
mekaar
Beste Gooikenaar,
Ook de jeugd roert zich in Gooik. Ik
kan u met terechte trots aankondigen
dat een groep jonge Gooikenaars een
Jong N-VA-afdeling heeft opgericht.
Ik wil ze dan ook alle bladzijden van
dit blaadje toevertrouwen. Zo kunt
u met hen kennismaken en kunnen
zij u precies vertellen wat ze in hun
mars hebben. Ik kan u verzekeren
dat zij enorm gemotiveerd zijn, niet
alleen als politiek ankerpunt voor
onze jongeren, maar zeker ook om u
hun jonge frisse visie te geven op tal
van problemen of beleidspunten in
onze gemeente.
De N-VA-bestuursleden en -mandatarissen gaan ook dit nieuwe politiek
jaar door op ons elan van een krachtige en constructieve oppositie.
Ook willen wij u nu al uit te nodigen
op ons jaarlijks Stoempfestijn op 22
en 23 oktober.

Jonge Leeuwen in Gooik
Jason Broodcoorens is nog maar een jaar lid van N-VA Gooik
maar bleef niet bij de pakken zitten.
Als jongeling ligt jou prioriteit veeleer bij
jouw leeftijdsgenoten. Is het moeilijk om
jongeren te motiveren voor politiek?
Jongeren en politiek gaan niet altijd hand
in hand. Maar de jeugd is de toekomst. Ik
ondervind dagelijks dat het met genoeg
enthousiasme en overtuigingskracht goed
lukt om jongeren te motiveren. Ik ben nu
bijna een jaar bezig bij N-VA Gooik en
merk nog steeds dat de vonk overslaat op
andere leeftijdsgenoten.
Vind je dat er genoeg gedaan wordt voor de
jeugd in Gooik?
Neen, voor de ‘oudere’ jongeren, de tieners
zeg maar, wordt er niet genoeg gedaan.
De ongelijke behandeling van jeugdbewegingen en het falende fuifbeleid zijn hier
voorbeelden van. De Gooikse jongeren een
waardige stem geven, was altijd al een van
mijn prioriteiten. Om tegenwicht te bieden
aan het huidige beleid, rees al snel het idee
om een jongerenpartij op te richten, waar
de jeugd terecht kan met hun vragen over

politiek, maar ook met hun voorstellen en
de problemen die zij dagelijks ondervinden. Vandaag mag ik met trots melden dat
ik een enthousiast team samengebracht
heb. Jong N-VA Gooik is een feit!
Focus je enkel op de jeugd?
Jong N-VA Gooik zal er niet enkel zijn
voor de jeugd, maar ook voor de volwassen Gooikenaars. We bereiden nu al
activiteiten voor waarbij ook volwassenen
betrokken zullen worden. Een goede verstandhouding tussen jongeren en ouderen
moet de generatiekloof ombouwen tot een
generatiebrug. En daar heeft elke inwoner
baat bij!
Je staat er niet alleen voor, wie zijn je
compagnons?
Het bestuur van Jong N-VA Gooik bestaat
uit Anne-Maaike Vandervelde, Dante
Dedobbeleer, Laurens Hutsebaut en mezelf.
Wij zijn vier fiere Gooikenaars die zich
zullen inzetten voor de jeugd.

Tot dan,
Ellen Mathieu
voorzitster

 .l.n.r: Jason Broodcoorens, Viktor Rooseleer (Regiocoördinator Halle), Anne-Maaike Vandervelde, Dante DedoV
beleer en Laurens Hutsebaut.
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Jong-N-VA
Dante Dedobbeleer
Penningmeester

Mijn naam is Dante Dedobbeleer en ik ben 18 jaar oud. Ik start dit jaar met Rechten op de
Vrije Universiteit van Brussel. Ik ben een geboren en getogen Gooikenaar en woon samen
met mijn ouders en zus in het centrum van onze gemeente. Mijn voornaamste hobby is
Chiro Uidekrij, waar ik al vele jaren een fier lid van ben.
Jong N-VA sprak mij onmiddellijk aan, omdat ik als lid van de Chiro de knelpunten
van de Gooikse jongeren ken. Op nationaal vlak ben ik vooral geïnteresseerd in de
vluchtelingproblematiek en de Europese Unie.

Anne-Maaike Vandervelde
Secretaris

Ik ben Anne-Maaike Vandervelde, 16 jaar en een échte Gooikse. Al van jongs af aan wil ik
me inzetten voor het milieu en de prachtige natuur die Gooik rijk is. Als bestuurslid van
Jong N-VA krijg ik nu de kans om dit te doen. Ik vind het belangrijk dat we ons samen
inzetten voor het behoud van onze groene omgeving, zodat na ons nog vele generaties
van al dat moois zullen kunnen genieten. Daarnaast hecht ik veel belang aan de eerlijke
behandeling van onze landbouwers. Ik volg Landbouw-Milieu te Merchtem, wat volledig bij
mijn interesses aansluit. In mijn vrije tijd doe ik aan touwtrekken. Niet zo’n alledaagse sport,
maar zeer leuk om te doen!

Laurens Hutsebaut
Ondervoorzitter
Ik ben Laurens Hutsebaut, sinds kort lid van Jong N-VA. Ik woon in Gooik en zit daar,
samen met Dante, in Chiro Uidekrij als aspirant. Ik ben tweedejaarsstudent geneeskunde
aan de KU Leuven en tevens feestverantwoordelijke voor 2de bachelor bij studentenkring
Medica. Dit laatste illustreert meteen een van mijn leukste hobby’s: eens goed feesten.
Verder ga ik regelmatig lopen en recreatief voetballen. Persoonlijk vind ik het erg
belangrijk dat de jeugd zich ten volle kan ontwikkelen en zich goed kan ontspannen en
daarom heb ik er voor gekozen om me te engageren voor de jeugdwerking van N-VA in
Gooik.

Hoe kan u ons bereiken?
Om onze Gooikse jongeren te vertegenwoordigen, moeten wij hen eerst ook bereiken. Daarom zal het
jongerenbestuur zich zo veel
mogelijk openstellen naar hun leeftijdsgenoten. Iedereen – jong en oud – kan met zijn problemen of
bemerkingen bij ons terecht.
U vindt ons ongetwijfeld terug in het Gooikse verenigings- en uitgaansleven, maar u kan ons gewoon:

 0477 22 36 63 (Jason Broodcorens)
jason.broodcorens@jongnva.be
‘jongnvagooik’.
gooik@n-va.be
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Safety first
Gooik wordt doorkruist door enkele belangrijke, drukke verkeersassen. Daardoor is
het als jongere niet altijd even veilig om van
deelgemeente naar deelgemeente te trekken.
Jong N-VA stelt voor om:
F
 ietspaden beter te onderhouden
B
 ij het verkeersveiligheidsbeleid de focus te leggen
op de zwakke weggebruikers
 I n elke deelgemeente speelpleinen en
ontmoetingsplaatsen voor jongeren te voorzien
én te onderhouden
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De leden van N-VA Gooik

Stoempfestijn
Zaterdag
22 oktober 2016

nodigen u graag uit op hun vierde

van 17.00u tot 22.00u

Zondag

23 oktober 2016
van 11.00u tot 15.00u

Naast verkeersveiligheid is het ook belangrijk om het
veiligheidsgevoel hoog te houden. Regelmatig wordt
Gooik geteisterd door een inbraken- of diefstallengolf.
Daarom stellen wij voor om in de verschillende Gooikse wijken Buurtinformatienetwerken (BIN’s) op te
richten. Hierin kunnen ook jongeren een belangrijke
rol spelen. Wie brengt er immers meer tijd door op
onze straten?
Daarnaast zijn wij ook voorstander van het gebruik van
camera’s op plekken die vaak getroffen worden door
vandalen of inbrekers.

Zaal Edele Brabant,
Strijlandstraat 59
in Strijland

Vanwege: N-VA en Jong N-VA Gooik

Jeugdinfrastructuur
Gooik telt vele jeugdbewegingen en –verenigingen die onze gemeente levend houden.
Spijtig genoeg merken wij al te vaak dat sommige jeugdbewegingen het moeten stellen met
erbarmelijke lokalen. Volgens ons zou het gemeentebestuur beter meer investeren in de
jeugdinfrastructuur in Gooik, zodat deze meer aantrekkelijk wordt voor onze jongeren.
Want investeren in de jeugd, is investeren in onze toekomst!

Interesse?

Of wil je wat
meer
informatie ov
er Jong N-VA
Gooik? Je ka
n ons
contacteren v
ia
Facebook of
via
0477 22 36 6
3.
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De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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