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PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 
 

Escape Experience Gelderland 
In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en 

de betrokkenheid van jongeren bij de politiek, heeft de 

provincie Gelderland het programma Jong Gelderland 

Kiest opgezet. Binnen de uitvoering van dit programma 

ondersteunt de Leefbaarheidsalliantie de provincie. Zo 

ook in het opzetten van de Escape Experience Gelder-

land; een mobiele escaperoom waarmee verschillende 

MBO scholen in Gelderland zijn bezocht in februari en 

maart 2019.  

Het idee van de escaperoom is onder andere afkomstig 

van een groep jongeren die meerdere keren bij elkaar is 

geweest binnen Jong Gelderland Kiest om te praten 

over politiek en de betrokkenheid van jongeren. Uit die 

gesprekken kwam veelal het geluid dat jongeren best 

interesse hebben, maar niet altijd zin en tijd hebben om 

naar Arnhem te komen.  

Vanwege de grootte van de provincie is de hoofdstad 

van de provincie soms wat ver weg. Vandaar het idee 

om de jongeren te bereiken op locatie; de mobiele es-

caperoom is een manier om op speelse wijze jongeren 

aan het denken te zetten over de politiek en de verkie-

zingen.  

Plattelandsparlement 2019 en  

agrarisch verkiezingsdebat 
Tijdens het Gelders Plattelandsparlement 2019, georga-

niseerd door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, 

kreeg PJG de kans om een stelling aan te leveren na-

mens de Gelderse plattelandsjongeren. Deze stelling 

ging om de beperkte beschikbaarheid van starterswo-

ningen en de mogelijkheden van de provincie om hier 

iets aan te doen.  

Verder heeft de agrarische werkgroep van PJG, het Gel-

ders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK), een agrarisch 

verkiezingsdebat georganiseerd in samenwerking met 

Stimuland en LTO Noord regio Oost. Daarbij werd ook 

een stelling over jongeren in de sector aangevoerd ter 

discussie voor de aanwezige verkiesbare kandidaten.  
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Bruistcafé politiek 
Op woensdag 6 maart 2019 vond in Arnhem het eerste 

Bruistcafé plaats, met het thema ‘politiek’. Aan de hand 

van vier stellingen werd de aanwezige politieke verte-

genwoordigers gevraagd hoe zij erover dachten. Door 

de kleinschalige opzet konden de jongeren in de zaal 

volop in discussiemet de politieke vertegenwoordigers. 

Eindboodschap van het café was om vooral allen te 

gaan stemmen!  

 

De Bruistcafés zijn een afgeleide van het Bruist Festival 

dat PJG vorig jaar organiseerde samen met Leefbaar-

heidsalliantiepartners Spectrum en ZorgbelangInclusief. 

Dit jaar zullen er nog vier Bruistcafés georganiseerd 

worden met de thema’s wonen, werken, duurzaamheid 

en sport. De cafés vinden verspreid over de provincie 

plaats. Meer informatie over de Bruistcafés is te vinden 

op www.bruistgelderland.nl.  

 

KETENTOER ACHTERHOEK 
Blijven wonen in de Achterhoek 
In samenwerking met Stichting Pak An organiseerde PJG 

een tour langs vijf jongerenketen in de Achterhoek. Om-

dat we graag willen weten wat er leeft bij de jongeren, 

zochten wij hen op en gaven ook informatie over Pak 

An en PJG.  

 

We vroegen hen of ze in de toekomst ook in de Achter-

hoek willen wonen, waarom en zo ja, hoe dit mogelijk 

zou kunnen worden gemaakt. De jongeren in de keten 

bleken zich al bezig te houden met hun leefomgeving. 

Zij hebben verschillende ideeën over diverse onderwer-

pen, zoals openbaar vervoer en wonen. Ook organise-

ren de keten jaarlijks activiteiten. De meeste jongeren 

gaven aan graag in de Achterhoek te willen blijven, om-

dat zij kansen zien om deze regio nog leefbaarder te 

maken. 

 

KLIMAATDIALOOG 
Klimaatopgave 
Op dinsdag 29 januari 2019 organiseerde PJG, in 

samenwerking met het Nederlands Agrarisch Jongeren 

Kontakt en Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt, een 

klimaatdialoog voor de regio Oost. Leden en 

ambtenaren uit het oosten van het land gingen onder 

leiding van PJG bestuurders Gert-Jan Eggink en 

Alexandra Feddema met elkaar in gesprek over de 

invulling van de klimaatopgave.  

Er werd volop gediscussieerd over hoe jonge boeren en 

ondernemers voor een klimaatneutraal voedsel- en 

landbouwsysteem kunnen en moeten zorgen. De 

uitkomsten van de drie discussietafels in de regio Oost 

wordt door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 

als input meegenomen bij de klimaatgesprekken in Den 

Haag.  
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LEKKER LOKAAL TAFELEN 

Kijkje in elkaars keuken 
Op donderdag 31 januari 2019 schoven jonge boeren en 

Gelderse beleidsmakers bij elkaar aan tafel om een 

'kijkje in elkaars keuken' te nemen.  

Tijdens de avond stond het gesprek tussen beleid en 

praktijk centraal, vanuit de overtuiging dat als 

beleidsmaker en boer elkaar echt begrijpen, 

er gezamenlijk aan oplossingen gewerkt kan worden.  

 

Tijdens een verrassingsmenu -bereid met producten 

geleverd door vier jonge boeren- gingen de aanwezigen 

met elkaar in gesprek over uiteenlopende kwesties 

en vragen. Denk aan kringlooplandbouw, biodiversiteit, 

de energietransitie en het verkorten van de keten. Er is 

uitgebreid gesproken over het belang van jonge boeren 

en tuinders voor een vitaal platteland; dat jonge 

ondernemers gebaat zijn bij een toegankelijke overheid 

die duidelijke lange termijn kaders stelt, zodat er 

geïnnoveerd kan worden. Lekker Lokaal Tafelen krijgt 

een vervolg. Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Laat het ons weten! 

 

KUNSTMESTVRIJ BOEREN 
Een interessant thema 
Op vrijdag 29 maart 2019 was het tijd voor de zesde 

editie van de Gelders-Agrarisch-Jongeren-Kontakt-dag. 

Tijdens deze inspiratie- en netwerkdag waren ruim der-

tig jongeren welkom bij Melkgeitenbedrijf Veelers in 

Hengevelde om kennis te maken met het thema kunst-

mestvrij boeren. Dit onder andere door presentaties 

over Mineral Valley Twente en Vruchtbare Kringloop 

Gelderland. Ook werd een bezoek gebracht aan Groot 

Zevert Vergisting in Beltrum en de Melktapperij in 

Haaksbergen. Jonge boeren en tuinders staan voor de 

opgave om te werken aan landbouwsystemen waarbij 

kringlopen worden gesloten en de afhankelijkheid van 

onder meer kunstmest wordt geminimaliseerd. Het 

thema kunstmestvrij boeren werd dit jaar aangedragen 

door studenten van het Zone.college uit Doetinchem. 

De studenten van de opleiding veehouderij wonnen de 

opdracht om een programma op te zetten voor de 

zesde GAJK-dag.  

Medewerkers PJG 
Per 1 maart is onze collega Babke Roeterdink met zwan-

gerschapsverlof en per 1 april is Ellen de Lange gestopt 

als ondersteuner van het GAJK. We bedanken Ellen har-

telijk voor haar inzet en enthousiasme voor de vereni-

ging de afgelopen jaren.  

Daarom hebben wij per 1 maart een nieuwe collega: 

Annemarie Dubbink. Annemarie zal de taken van Babke 

overnemen zolang zij met verlof is en is de nieuwe on-

dersteuner van het GAJK.  

 
 

 


