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1. Stand van zaken  

 

 Partijprogramma’s 

o Mailing verzonden, ook naar de nieuwe adressen 

o Nog geen reacties, SPA Anderlecht wil wel in gesprek gaan. Astrid antwoordt op 

mail  

o Reminder sturen vanuit jeugdraad@vgc.be: midden juli & midden augustus -> 

Astrid  

o Astrid stuurt mail ook door naar Brussels Parlement  

 Instagram  

o Actief blijven tijdens de zomer -> take-over door de leden van de werkgroep 

 2-8 juli: Astrid  

 9-15 juli: Sofie 

 16-22 juli: Cem 

 23-29 juli: Kristel 

 30-5 aug: eventueel Naomi 

 6-12 aug  

 13-19 aug 

 20-26 aug: Kristel 

 27-2 sept: Naomi/Astrid 

 Ook gevraagd aan JES, Dario, Hanne -> Astrid volgt op 

o Astrid zorgt voor een briefing 

 Take over: hoe?  

 Stellingen: Ned + Fr, welke zijn al gelanceerd? 

 Foto’s  

 … 

 Acties voor jongeren rond GRV 2018 

o Mail verstuurd, al reactie van jeugdraad Jette 

o Memoranda Scouts en Chiro ook opnemen als actie -> Sofie geeft een seintje als 

ze klaar zijn en vult de Google Form in  

o Herinnering sturen midden juli en augustus -> Astrid 

 

mailto:jeugdraad@vgc.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEnGgN_hGZEUhkWehOJRAQaY8fvmAJsfLdqUufpj7hTBxUew/viewform?usp=sf_link


2. Brainstorm  

 

 Hoe kunnen we meer jongeren betrekken?  

 Jongeren samenbrengen om uit te wisselen, te discussiëren over onderwerpen die hen 

het meeste triggeren. Input dan bekend maken, bv. via persbericht. 

 Zeker verder aan de slag gaan met de thema’s van 1000 opinions:  

o Jongeren willen niet in Brussel blijven wonen 

o Jongeren geloven niet dat de politiek zal investeren in hun ideeën 

o Jongeren willen tweetalig onderwijs in Brussel 

o De media zorgt voor een slecht imago van de Brusselse jongeren en is zo mede 

verantwoordelijk voor racisme 

 Blijvend inzetten op de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren, ook buiten de 

verkiezingen  

 Opsplitsen: jeugdraad en jeugdwerkraad?  

 Blijven dromen van een gewestelijke jeugdraad  

 Verder afstemmen op volgende agendacommissie 

o Rol van nieuwe medewerkers JES binnen de werkgroep  

o WG participatie wordt volgend werkjaar meer gekoppeld aan de jeugdraad XL 

 


