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Kunnen jullie als jongerenvoorzitters ge-
noeg wegen op het debat ?
Bert Schelfhout : “Ik denk dat we op twee ma-
nieren kunnen wegen op het debat : binnen de
partij op congressen, op het partijbureau, stand-
puntinname in de pers… En twee : op het juiste
moment een bepaald thema lanceren, waarover
dan een debat volgt.”
Tom Vandenkendelaere : “Van jongerenpartijen
wordt er gezegd en verwacht dat ze tegen de
schenen van de moederpartij moeten schoppen,
een zweeppartij zijn. Maar de vraag is : hoe vul
je dat in ? Ik vind dat je niet moet schoppen om
te schoppen. Als jongerenpartij moet je con-
structief kritisch durven te zijn. We willen bij-
dragen aan het debat. De taak van een jongeren-
voorzitter is niet enkel inhoudelijk wegen op het
debat, maar ook maken dat je met goeie voor-
stellen en mensen klaar staat.”

Wat een jongerenpartij kan doen, bewees
Sanne Doms recentelijk, door op het laat-
ste SP.A-congres – tegen de wil van het
partijbestuur – het jongerenamendement

DOOR OLIVIER NEESE 
• Een toeval of niet, maar de nationale jonge-
renvoorzitters van Jong CD&V, Jong VLD en
Jongsocialisten zijn allemaal West-Vlamingen.
“En we zouden er ook nog Bram Van Braecke-
veldt van Groen, een Gentenaar maar met Oost-
kampse roots, erbij kunnen nemen”, merkt
Sanne Doms op. Bert Schelfhout : “West-Vlaan-
deren neemt heel het spel hier over.” (lacht) 
Sanne Soms en Bert Schelfhout zijn de eerste
West-Vlaamse voorzitters van hun partij. “Bij
Jong CD&V ben ik de derde nationale voorzitter
uit West-Vlaanderen. Een traditie. West-Vlaan-
deren wordt nog altijd gezien als ons bastion,
ook al klopt dat cijfermatig niet helemaal meer”,
vertelt Tom Vandenkendelaere.

“Wij houden
onze partij
wakker”
ROESELARE q Over zes weken trekken we met zijn allen naar de stembus
voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. De nationale jongeren-
partijen van de klassieke tripartite worden geleid door West-Vlaams talent.
Een debat met Tom Vandenkendelaere (Jong CD&V, Roeselare), Bert Schelf-
hout (Jong VLD, Deerlijk) en Sanne Doms (Jongsocialisten, Brugge).

Als een sportclub verkondigt dat hij volledig de kaart van de jeugd zal
trekken, hoort een geoefend luisteraar : ‘het geld is op en de vereniging
kiest voor de meest goedkope oplossing’. De uitzondering niet te na
gesproken, krijgt – zeker in een competitieve omgeving als de sportwe-
reld – de zekerheid van de ervaring immers nog altijd voorrang op een
iets risicovollere jeugdoptie.
Die lijn kan je makkelijk doortrekken naar de politieke wereld, die in
haantjesgedrag niet moet onderdoen voor de sport. Ook de politieke
partijen zullen de komende weken trots op de borst kloppen dat ze x
aantal jongeren een plaats op hun lijsten hebben gegeven. Maar je kan
hen ook al even snel de mond snoeren door te vragen hoeveel jongeren
er effectief een verkiesbare plaats kregen. Want we moeten realistisch
zijn : de hoofdreden waarom er nu opvallend meer jongeren op de
lijsten staan, is omdat er drie verkiezingen samenvallen en het voor de
partijen – die hun vaste boegbeelden niet op meerdere lijsten mogen
uitspelen – zoeken was om alles opgevuld te krijgen. Maar laat het ons
positief bekijken : het is op dergelijke momenten dat jongeren zich even
aan de buitenwereld kunnen tonen, kunnen bewijzen dat ze meer zijn
dan wat stopverf om gaatjes op te vullen.
Motiveer jongeren door hen mee te trekken in het bad, hen mee te laten
beslissen én besturen. Worden de jongeren te lang op de bank gehouden,
dreigt hun jeugdig enthousiasme te verzanden in opstandigheid, gela-
tenheid of – nog erger – onverschilligheid. Geen treuriger zicht als
brandend enthousiasme dat gesmoord wordt tot een doffe rook van
frustratie. Maar nog eigen aan competitieve omgevingen is dat de vaste
waarden niet makkelijk hun eigen ego en succes (even) aan de kant
willen schuiven om een jongere te laten ‘scoren’. Achter iedere succesvol-
le jongere staat nochtans een oudere die hem of haar – al dan niet
gedwongen door de omstandigheden – een kans bood. Dat zal voor die
‘ouderen’ niet anders geweest zijn. En dan moet de jeugd uiteraard die
kansen grijpen. Want veel kansen zullen ze op hun pad niet vinden.
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om softdrugs te legaliseren erdoor te krij-
gen.
Sanne Doms : “Een taak van een jongerenvoor-
zitter en -partij is om jongerenstandpunten te
vertegenwoordigen. We hebben 40 amendemen-
ten toegevoegd aan het programma en cannabis
was daar maar ééntje van. En nee, dit is voor
ons geen prioriteit. Ik heb veel liever dat er
prioriteit wordt gemaakt van deftig openbaar
vervoer. Maar het cannabisverhaal is intussen
een symbooldossier geworden van hoe jonge-
renpartijen kunnen wegen op hun moederpartij.
Dat was niet gelukt als we geen democratische
partij zouden zijn.”

Een symbooldossier. Hoe hebben jullie
naar die demarche gekeken ? Met bewon-
dering of met leedvermaak ?
Bert Schelfhout : “Ik had er respect voor. Ik
vind het zeer goed dat je je standpunt – die we
trouwens delen – durft te brengen. Of wij dat
gaan verdedigen op het congres van komend
weekend ? Dat sluit aan bij de vorige vraag : hoe
kan je het best dingen in beweging zetten ?
Door de kieskoorts kan je het debat over soft-
drugs niet meer op een goeie manier en ten
gronde voeren, omdat mensen nu zullen oorde-
len : kan dit ons stemmen kosten. Die afweging
moet je als jongerenvoorzitter en -beweging
maken.”
Sanne Doms : “De partij die pleit voor recht-
streekse democratie durft geen democratie toe
te laten. Jullie zeggen : wij zijn democratisch als
het ons goed uitkomt, anders zwijgen we.”
Bert Schelfhout : “Dat is realisme : hoe kan je
op het beste moment en op de beste manier het
beste debat voeren. Wat ik minder verstandig
vond, is dat jullie partijtop zei : wij dragen dat
niet, dat is van de jongeren. Als je congres dat
beslist, moet je eenduidig zeggen : wij gaan
voor de legalisering van cannabis. Dat doen ze
niet en dát vind ik pas ondemocratisch.”
Tom Vandenkendelaere : “Ik heb er niet met
leedvermaak naar gekeken, eerder met een
zeker respect want Sanne deed het : opkomen
voor haar standpunt, opkomen voor haar bewe-
ging. Ik heb wel gedacht : je standpunt erdoor

krijgen is een iets, maar het is de maandag,
wanneer je het aan iedereen moet uitleggen.
Wij hebben tijdens het Innestocongres met
even veel vuur gevochten voor de federale kies-
kring, maar dat is niet gelukt. You win some, you
lose some. Op 26 april komt ons verkiezingscon-
gres in Brugge eraan, daar willen we onze stem-
pel kunnen drukken. Maar voor alle duidelijk-
heid : niet voor de legalisering van cannabis.”
Sanne Doms : “Ik ben trots wat de Jongsocialis-
ten bereikt hebben : 40 punten toegevoegd aan
het programma, bewezen dat een jongerenpartij
een meerwaarde is voor een partij en dat jonge-
ren wél bezig zijn met politiek.”

Durven jullie nog genoeg tegen de schenen
te schoppen ? Als we de lijsten van jullie
voorgangers bekijken, zijn er de laatste ja-
ren maar bitter weinig doorgestoten, veel-
al door interne afrekeningen.
Bert Schelfhout : “Ik vertolk mijn engagement.
Ik heb een idee over de samenleving, wil dat
brengen en het nationaal jeugdvoorzitterschap
vind ik een prachtig mandaat om dat te doen.
En wil de partij daar niets mee doen of krijg ik
geen kansen, dan is het maar zo. Dan kan ik
iets anders doen. Nee, ik ben volledig bevrijd.”
Sanne Doms : “De wisselwerking tussen Jong-
socialisten en SP.A is op dit moment net ver-
sterkend. Als Jongsocialisten gaan wij op zoek
gaan naar de stem van de jongeren en we hou-
den onze partij wakker.”
Tom Vandenkendelaere : “Regelmatig hoor ik
wel : Wilfried Martens was ook jongerenvoorzitter…
Maar de tijden zijn veranderd. Toen hadden we
een absolute meerderheid en kon de jongeren-
partij doen wat zij wilde, zonder de partij te
kunnen beschadigen. Je moet kunnen kritisch
zijn, zonder in te zitten met je postje, maar wel
op een goeie manier. Ook ik ben al een paar
keer terechtgewezen door mijn voorzitter, maar
dan gebeurt dat intern, met een goed gesprek.
Dan weet ik waarom Wouter Beke ergens niet
mee akkoord gaat en hij waarom ik dat stand-
punt wél heb ingenomen.”

Hoe evolueert volgens jullie de interesse
van de jeugd in de politiek ?
Bert Schelfhout : “De interesse is hoger omdat
de drempel lager is. Door het internet is het
makkelijker om een politieke mening te vor-
men. We zijn een klikgeneratie geworden.
Bovendien is politiek verworden tot iets consu-
meerbaar, het spreekt je aan wanneer het rele-
vant is in je leven. Als je op zoek bent naar een
job en dat lukt niet goed, dan gaat de werkloos-
heidsproblematiek je interesseren. Krijg je een
kindje, dan is gezinsbeleid belangrijker. Ik zie
het als een uitdaging voor de (jongeren)partijen
om daarop in te spelen. We zijn nog allemaal
gestructureerd naar een model van de jaren
90.”
Tom Vandenkendelaere : “Vorige zomer bleek
uit een studie dat CD&V bij 16-jarigen, en dan
nog vooral bij meisjes, erg populair is. Wouter
Beke lachte daarop dat dit te maken had met
het sexappeal van de voorzitter. Wat ik onthou-
den heb : politiek leeft bij de jeugd, en nog
meer dan we zelf beseffen. Dat zien we ook in
ledencijfers die het laatste jaar fors vooruitgaan,
terwijl we nochtans het – onterechte – imago
van een oudjespartij hebben. Maar jongeren
doen niet enkel meer via de geijkte patronen
aan politiek. Zo is er meer en meer politiek
activisme zonder partijkleur, zoals de Shamebe-
toging van Felix De Clerck.”
Sanne Doms : “Of denk maar aan De Schoon-
moeder aller Verkiezingen van De Ambrassade.
Dat zijn initiatieven van jongeren die zeggen :
de politiek beslist veel, wij willen op het debat
wegen. En of je je nu aansluit bij een partij :
politiek is engagement. Zet je je nu in voor de
samenleving, je jeugdbeweging of je sportclub :
dat maakt niet uit. Ik merk dat de jongeren zich
steeds meer engageren en inzetten. Maar een
keer op dit onderwerp, dan eens op dat. En
diegene die echt gebeten zijn door de politiek,
vind je bij ons, de jongerenpartijen.” 

Jong politiek geweld : Tom Vandenkendelaere
(Jong CD&V), Bert Schelfhout (Jong VLD) en Sanne
Doms (Jongsocialisten). (Foto RN)
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SANNE DOMS (JONGSOCIALISTEN)
Geboortedatum en -plaats : 29 september
1987 in Brugge.
Ouders : Dominique Doms en Hilde Derre.
Woonplaats : Brugge.
Burgerlijke staat : vrijgezel.
Opleiding : bestuurskunde en publiek ma-
nagement en master after master in Euro-
pese studies aan Universiteit Gent.
Loopbaan : van 2011 tot 2013 voorzitter van
Animo Brugge en nationaal bestuurslid
Animo. Sinds 2013 gemeenteraadslid in
Brugge. Sinds november 2013 voorzitter
Jongsocialisten. Werkt parttime als parle-
mentair medewerkster van Ann Vanheste
(SP.A).
Je kent haar misschien van : kreeg in
februari 2014 de meerderheid van het
SP.A-congres – tegen de wil van het partij-
bestuur in – achter zich met het voorstel
om cannabis te legaliseren.
Twitter : @SanneDoms.
Plaats bij de komende verkiezingen :
plaats 5 op Europese lijst bij SP.A. 

“Het canna-
bisverhaal is
een symbool-
dossier ge-
worden”

SANNE DOMS
Jongsocialisten
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BERT SCHELFHOUT (JONG VLD)
Geboortedatum en -plaats : 6 mei 1984 in
Deerlijk.
Ouders : Luk Schelfhout en Regine De-
groote.
Burgerlijke staat : woont samen met Naïma
Vande Walle.
Woonplaats : Deerlijk.
Opleiding : licentiaat politieke wetenschap-
pen en master in bedrijfseconomie aan
Universiteit Gent.
Loopbaan : sinds 2004 bestuurslid van
Liberaal Vlaams Studenten Verbond en lid
van Jong VLD provinciaal en nationaal. In
2009 een van de oprichters van Jong VLD
Deerlijk. Sinds 2013 gemeenteraadlid in
Deerlijk. Sinds november 2013 nationaal
voorzitter van Jong VLD. Parlementair me-
dewerker bij Mercedes Van Volcem (Open
VLD).
Je kent hem misschien van : winnaar lift-
wedstrijd Route du Soleil 2010.
Twitter : @bertschelfhout.
Plaats bij de komende verkiezingen :
plaats 4 op Kamerlijst bij Open VLD. 

“De interesse
van de jeugd
in politiek is
groter omdat
de drempel
lager is”

BERT SCHELFHOUT
Jong VLD
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TOM VANDENKENDELAERE (JONG CD&V)
Geboortedatum en -plaats : 2 september
1984 in Roeselare.
Ouders : Patrick Vandenkendelaere en
Bernadette Leoen.
Woonplaats : Roeselare.
Burgerlijke staat : relatie met Ilse Bosmans.
Opleiding : licentiaat vertaler Engels-Duits
aan Franstalige Institut Libre Marie Haps. In
2004 Erasmussstudent in Magdeburg
(Duitsland) en stagiair op Belgische ambas-
sade in Berlijn. Master in internationale
relaties aan Universiteit van Kent, in 2014
doctor in intenrationale relaties.
Loopbaan : na doctoraatstudie werkte hij
als attaché bij FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking. Sinds 2009 lid van Jong
CD&V Roeselare. Werd in 2012 nationaal
voorzitter van Jong CD&V. Is vicevoorzitter
van EVP-jongeren en ondervoorzitter van
CD&V Roeselare.
Je kent hem misschien van : schrijft regel-
matig opiniestukken in kwaliteitskranten.
Twitter : @tomvdkendelaere.
Plaats bij de komende verkiezingen :
eerste opvolger op Europese lijst CD&V. 

“Soms hoor
ik : Wilfried
Martens was
ook jongeren-
voorzitter...”

TOM
VANDENKENDELAERE
Jong CD&V
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JEUGDWERKLOOSHEID

Sanne Doms : “Ik ben twee jaar geleden afge-
studeerd en ik heb het ontzettend moeilijk
gehad om een job te vinden. Mijn nicht moet
nu soms drie interimjobs combineren om toch
maar op haar eigen benen te kunnen staan.”
Bert Schelfhout : “De oplossing is simpel : loon-
kost, loonkost, loonkost. En als je die wil verla-
gen, moet je durven te besparen.”
Sanne Doms : “Wij gaan voor een gerichte
lastenverlaging voor jongeren, en zeker voor
kortgeschoolden. En we moeten sneller ingrij-
pen. Sommige mensen moeten twee jaar wach-
ten vooraleer ze in een statuut belanden waar-
door ze makkelijker aangenomen kunnen wor-
den. Met Monica De Coninck (SP.A) hebben we
al een paar goeie dingen gerealiseerd, zoals
betaalde stages. Onbetaalde stages, die niet
passen in een opleiding, vind ik eigenlijk niet
kunnen. Dat neigt naar uitbuiting.” 
Tom Vandenkendelaere : “De jeugdwerkloos-
heid in ons te land is te hoog, maar het zijn nog
geen Griekse situaties. Maar we moeten er nu
wel werk van maken, want we hebben nog maar
één crisisduwtje nodig en we zitten in hetzelfde
schuitje. Wat kunnen we doen ? De weg naar
een eerste job moet op korte termijn makkelij-
ker : afgestudeerden moeten binnen de vier
maanden een jobaanbod krijgen, via organisa-
ties als VDAB. Op langere termijn moet de
matching tussen onderwijs en arbeidsmarkt
beter. We moeten durven te kijken naar duaal
onderwijs, zoals in Duitsland, waarbij onderwijs
gekoppeld wordt aan praktijkervaring. En als
Vlamingen – export bepaalt 80 procent van onze
economie – moeten we ons competitief voor-
deel, met name onze talenkennis en open kijk
op de wereld, ten volle benutten. Nu gaat 1 stu-
dent op de 10 op Erasmus, dat moet 1 op de 2
worden. En loonkost, dat is een olifant in de
kamer. Het is overduidelijk dat die naar omlaag
moet. Daarom wordt de regeringsvorming zo
belangrijk, we moeten een coalitie vinden die
een lastenverlaging durft door te voeren.”
Bert Schelfhout : “Deze genoemde schoolmaat-
regelen is maar wat rommelen in de marge.
Het ligt fundamenteler. Kinderen van 6 jaar
zitten vol vragen, ideeën en goesting om dingen
te leren, maar tijdens hun schooltijd daalt hun
filosofisch vermogen omdat ze continue moeten
stilzitten en herkauwen. Als een kind een uur
op internet surft, kan het meer leren dan tij-
dens een uur bij een leerkracht, die vasthangt
aan een strikt leerplan. Zelfs het hoofd van het
katholiek onderwijs zegt dit. Het gevolg is dat
nu iedereen algemene richtingen studeert, waar
ze niet veel mee zijn. Een duaal systeem vind ik
goed. Geef leerkrachten de kans om met hun
6-jarige leerlingen vaker een bakkerij of een

landbouwbedrijf te bezoeken.”
Sanne Doms : “Probeer op je 11, 12 jaar maar
eens uit te zoeken waar je goed in bent. Pascal
Smet (SP.A) maakte van de eerste graad een
brede graad, waardoor de jongeren wat meer
tijd krijgen om hun talenten te ontdekken.
Vroeger was het : je start in het ASO en als dat
niet lukt, ga je naar TSO en/of BSO. Neen, wat
je kan, dat moet gestimuleerd worden. Dat in
combinatie met werkplekleren. En bij het aan-
werven moet meer gekeken worden naar de
competenties in plaats van naar hun diploma en
ervaring. Het is misschien interessanter dat
iemand leiding geeft in een jeugdbeweging of
alle computers van de straat herstelt, ook al
heeft hij of zij niet die diploma’s.”

BETAALBAAR WONEN

Tom Vandenkendelaere : “Samen met mijn
vrienden deel ik de vraag : hoe gaan we ooit aan
het geld geraken om te kunnen lenen voor een
eerste huis ? Eén : geef een woonbonus aan de
mensen die het verdienen, dus de jonge men-
sen die financieel zwak staan en voor de eerste
keer een huis willen kopen. En die moet degres-
sief zijn : de eerste jaren krijg je veel en wan-
neer je meer begint te verdienen, neemt die af.
Twee : ik denk dat niemand van onze generatie
twijfelt over ecologisch bouwen, maar dan moet
je dat ook belonen. Koppel de woonbonus aan
groene maatregelen, aan compacter wonen.
Mijn vader zei altijd : grond gaan ze niet meer
bijmaken, hoor. En drie : voor mensen die het
echt moeilijk hebben, moeten er meer starters-
woningen komen. Voor die sector moet de btw
naar beneden. En dat kan, want van Europa
mag je het bouwen van een starterswoning als
een sociale maatregel zien.”
Sanne Doms : “Een huis kopen is belangrijk en
daarvoor hebben we de sociale woonlening. Die
moet uitgebreid worden. Maar je hoeft als jon-
gere niet meteen te kopen. Ook huren – zeker
met vrienden – is een optie. Zelf kan ik maar
alleen wonen doordat... ik niet alleen woon. Ik
deel de huur en de kosten met vriendinnen.
Het enige probleem is dat het administratief erg
moeilijk ligt om samen te huren als er geen
familieband is of als je niet officieel samen-
woont. Dat moet makkelijker. Op dit moment
kan je niet meer bij de bank terecht als je geen
spaarpot hebt van 50.000 euro. Ik ken bijna
geen enkele jongere die dat heeft, tenzij iemand
het geluk heeft dat zijn ouders even zo’n som
kunnen missen. De voorwaarde om een lening
te krijgen, zou moeten zijn : welke job heb je en
wat is je inkomen. Je verleden zou daar niets in
te zeggen mogen hebben. Daarom is die sociale
woonlening zo belangrijk. Maar opnieuw het
idee : waarom niet samen kopen of bouwen met
vrienden. Cohousing. Dat is perfect om prijzen
te drukken en aangenaam te leven.”
Bert Schelfhout : “We moeten de problematiek
voor alleenstaanden en zwakkeren serieus ne-
men, maar we moeten het ook in perspectief
plaatsen. De betaalbaarheid van woningen is er
de laatste 10 à 20 jaar niet op achteruitgegaan !
De woningprijzen zijn gestegen maar de rente
is gedaald. Als je in de jaren 80 ongeveer 10 à

15 procent per jaar betaalde om een lening aan
te gaan, had je minder marge om een groter
leencapaciteit te hebben. Per 1 procent dat de
rente omhoog gaat, heb je 9 procent minder
leencapaciteit. De angel zit bij jongeren, alleen-
staanden en de zwakkeren. Daar moet je in je
beleid altijd rekening mee houden. Je kan inzet-
ten op eigendomsverwerving via de sociale
woonlening, wat een goed instrument is. Socia-
le koopwoningen zijn daarentegen de sociale
Lotto. Je geeft een voordeel van 80.000 euro aan
één iemand en er zijn er negen anderen die op
de wachtlijst staan. Er worden jaarlijks 3.000
sociale woningen gebouwd, waarvan 600 sociale
koopwoningen door Vlaanderen. Dat is een
socialistisch beleid…”
Sanne Doms : “... waar we heel trots op zijn.
Het is belangrijk dat we blijven investeren in

die sociale huur- en koopwoningen, want dat is
voor mensen die anders nooit een woning zou-
den kunnen huren of kopen.”
Bert Schelfhout : “Er is geen gelijk speelveld, je
laat zoveel mensen in de kou staan. En door
sociale huurwoningen te blijven bouwen en
renoveren, zorg je dat de private markt geen
stimulans meer krijgt om huurwoningen te
bouwen. Door alle regeltjes is het ook niet meer
aantrekkelijk om een kwalitatieve huurwoning
te verhuren. Daardoor zijn er weinig huurwo-
ningen en stijgt de prijs.”
Tom Vandenkendelaere : “Maar jongeren zijn
geen sociale gevallen. Het feit dat we in sociale
systemen terechtkomen, is een teken dat er een
probleem is. Sociale systemen zijn er voor men-
sen – Bert noemt ze zwakkeren – die het ook
verdienen om relatief makkelijk een huis te
bekomen. De jongeren zouden niet in hun rij
mogen staan. Zij zijn niet zwakker, maar heb-
ben gewoon nog niet genoeg kapitaal.” 

OPENBAAR VERVOER

Sanne Doms : “Het absolute minimum is dat
iedereen zich kan verplaatsen en dat het huidige
bus- en tramnetwerk – zeker in de landelijke
gebieden – minstens blijft bestaan. Je moet
altijd, overal geraken. Wil ik daarmee zeggen
dat er elke vijf minuten een bus langs je huis
moet passeren ? Neen. Maar het is niet omdat
je in Zeebrugge woont dat je je niet moet kun-
nen verplaatsen. Nachttreinen die de grote lij-
nen bedienen, vind ik ook een minimum. En
daarbij moeten er bussen van de stad naar de
deelgemeenten rijden. Besparen op basismobili-
teit, vind ik een van de schandaligste dingen.”
Bert Schelfhout : “Blijven uitbreiden, gaat niet.”
Sanne Doms : “Maar wij besparen níét op basis-
mobiliteit.”
Bert Schelfhout : “Nu wordt 15 procent van de
kosten van De Lijn gedekt door de tickets. Dat
moet omhoog, anders wordt dat onhoudbaar. Ik
vind dat we naar een liberalisering van het
spoor moeten, zoals in Nederland, Zweden en

“Jongeren zijn
geen sociale
gevallen”

“Nu gaat
1 student op
de 10 op
Erasmus, dat
moet 1 op 
de 2 worden”

TOM
VANDENKENDELAERE
Jong CD&V
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ROESELAREq Uit alle thema’s die de komende cam-
pagneweken de revue zullen passeren, legden we er drie
voor aan de jongerenvoorzitters. Niet toevallig drie the-
ma’s die de jongeren ook bezighouden : jeugdwerkloos-
heid, betaalbaar wonen en openbaar vervoer.

Op onze website
en tabletversie
van de krant stel-
len de drie natio-
nale jongerenvoor-
zitters zichzelf én
hun ultiem strijd-
punt voor de
komende verkie-
zingen voor. Surf
snel naar
www.kw.be.

KW.BE



Zwitserland. Daar zie je dat de kwaliteit en
stiptheid omhoog gaan en dat het de overheid
drastisch minder kost. Door een privatisering
kunnen we 1 miljard euro besparen, stelt de
VBO. Dan kunnen we heel wat lasten – en dat
mag voor de zwakkeren zijn – verlagen.”
Sanne Doms : “Liberalisering ? Als je met een
organisatie zit, waarvan winst de belangrijkste
beweegreden is, hoe ga je de mensen in lande-
lijk gebieden kunnen garanderen dat ze nog
openbaar vervoer zullen hebben ?”
Bert Schelfhout : “Iemand die landelijk gaat
wonen, weet dat het aanbod van openbaar ver-
voer er veel lager is. Ze vinden er al de goed-
koopste woningen en zouden van de samenle-
ving ook nog eens verlangen om op die manier
geholpen te worden...”
Sanne Doms : “Je wordt weggedreven uit de

stad omdat de prijzen daar te duur zijn. Maar je
leven speelt zich nog altijd daar af. In die rurale
gebieden vind je geen universiteiten of werk.”
Bert Schelfhout : “Dat is pure discriminatie. Het
zijn vaak de meest bemiddelden die afgelegen
gaan wonen. Als de postbode een uur moet
omrijden voor een pakketje, kost dit de samen-
leving bijna 30 euro, terwijl er op dat pakketje
misschien een zegel van 1 euro kleeft. Die reste-
rende 29 euro wordt betaald door de maatschap-
pij, de belastingbetalers. De privé kan dat effi-
ciënter. Kijk bijvoorbeeld naar de haast ondenk-
baar lage prijzen die Ryanair aanbiedt.”
Sanne Doms : “En de ondenkbaar slechte condi-
ties.”
Bert Schelfhout : “Maar dankzij Ryanair kunnen
veel mensen Europa ontdekken. Hetzelfde zie je
ook bij busmaatschappijen.”

“De betaal-
baarheid van
woningen is
er de laatste
10 à 20 jaar
níét op ach-
teruitgegaan”

BERT SCHELFHOUT
Open VLD

(W422/5)
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Tom Vandenkendelaere van
Jong CD&V is de enige jon-
gerenvoorzitter die in loon-
dienst is bij zijn jongerenbe-
weging. Bert Schelfhout en
Sanne Doms worden niet
betaald, al werken beiden
wel als parlementair mede-
werker bij een partijgenoot.
Voor de verkiezingen krijgen
de leden van Jong CD&V en
Jong VLD een klein financi-
eel duwtje van de partij, bij
de Jongsocialisten wordt het
drukwerk gesteund. Sanne
Doms : “Mijn campagne-
investeringen zijn vooral tijd,
energie en treinkaarten. Ik
werk parttime, ik ga nog altijd
eerst geld geven aan eten en
mijn huur dan aan de poli-
tiek.” Dat beaamt Bert Schelf-
hout. Tom Vandenkendelae-
re : “Ik investeer een hele
mooie zomerreis aan de
volgende campagne. Ja, geld
dat je niet kan steken in een
eerste woning, maar je doet
het omdat je je engageert en
iets wil betekenen.” (ON)

Fulltimejob ?

I VERKIEZINGEN 2014

Sanne Doms : “Besparen op basis-
mobiliteit, vind ik een van de schan-
daligste dingen.” (Foto RN)

39,99

Openingsuren: 
maandag–donderdag 10u–20u, 

vrijdag 10u–21u, 
zaterdag 9u–20u

Al het plezier van een tuin op je balkon of dakterras? 
Simpel! Een tafel en stoelen, planten en bloemen, 
misschien zelfs een minimoestuintje toe. Alles aan 
prijzen die je zullen doen dromen.

JE EIGEN 
PARADIJSJE

IKEA PS FEJÖ 
sierpot met waterreservoir. Max. Ø binnenpot 32 cm 
(Normale prijs 17,99) Wit. 200.393.94 Zwart. 301.171.88    
Actie enkel geldig voor IKEA FAMILY leden, van 10/04 t.e.m. 
23/04/2014 en zolang de voorraad strekt.

TOMAT 
plantenspuit 0,89

Diverse kleuren. 
002.552.18

SOCKER bloembak met houder. 51x19 cm 
14,99 Diverse kleuren. 002.553.98
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ROXÖ tafel. Ø65 cm. 102.704.40  
ROXÖ stoel 19,99 402.704.34

9,99

2,99

DRUVFLÄDER sierpot. 
Max. Ø binnenpot 12 cm 

4,99 802.418.16

ROTERA lantaarn voor 
theelichtje. H 21 cm 

3,99 902.579.82

GRÄSMARÖ 
tuinierset, 3-delig. 

502.336.72
LYCOPERSICON ESCULENTUM 
TOMATO plant, tomaat. H 45 cm 

6,99 402.633.39 

GERBERA plant 
502.631.93

SOCKER
sierpot. Max. Ø 

binnenpot 14 cm 
1,49/st. Diverse 

kleuren. 602.554.04

2,49

IN ONS RESTAURANT:
Tomaat garnaal voor 5,95 5,95
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Tom Vandenkendelaere : “Er moet een basis-
aanbod zijn in de landelijke gebieden, al moet
dat natuurlijk niet zoals in Brussel zijn. In de
eerste plaats moet het besef komen dat open-
baar vervoer niet gratis is. Dat was geen goeie
maatregel, integendeel. Als ik in Engeland of
Zwitserland een trein neem, betaal ik tussen de
35 en 48 euro. Daar is dat heel normaal. Als we
hier meer dan 20 euro moeten betalen, denkt
iedereen : we kunnen beter de auto nemen. We
moeten durven in te zetten op rekeningrijden.
Met die middelen kunnen we het openbaar
vervoer verbeteren. Er moet gewerkt worden aan
een ketenmobiliteit en een simpeler ticketsys-
teem, waarbij je met één kaart alle openbare
transporten kan nemen. Daarvoor moet er
structureel overleg komen tussen de partners.”

(Olivier Neese)


