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ZOMER 2019

PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND

NIEUWE BESTUURDERS PJG/GAJK
PJG is een vereniging van, voor en door jongeren.
Daarom wordt de vereniging bestuurd door een enthousiaste groep jonge vrijwilligers, die zich als bestuurder inzetten voor hun leefomgeving én die van andere
jongeren in de provincie. Vanaf het nieuwe seizoen zijn
er twee nieuwe bestuurders actief voor PJG en GAJK:
Bianca Wielens en Bob Keurentjes. Het PJG bestuur
wenst beiden veel succes toe!
Bianca Wielens
“Samen zorgen dat de leefbaarheid op het platteland
blijft bestaan.”

Samen met anderen hoop ik ervoor te zorgen dat de
leefbaarheid op het platteland blijft bestaan.
Bob Keurentjes
“Het goed inlichten van beleidsmakers is van groot belang, hier wil ik mij graag voor inzetten.”
Aangenaam, ik ben Bob Keurentjes. Ik ben geboren in
de Achterhoek op een vleesvee bedrijf en werk op dit
moment bij ForFarmers op de afdeling Nutritie & Innovatie. Emotie, daar wordt de laatste tijd binnen de agrarische sector veel naar geluisterd. Persoonlijk ben ik van
mening dat er breder gekeken moet worden.

Hoi, mijn naam is Bianca
Wielens en ik ben 23 jaar.
Ik kom uit Harfsen, maar
in verband met mijn werk
ben ik verhuisd naar Arnhem. Ik ben wel van plan
in de toekomst weer richting de Achterhoek te
gaan wonen. Op dit moment ben ik werkzaam
als verpleegkundige bij
het Rijnstate ziekenhuis.
Ik zit al een aantal jaren
met veel plezier in het
bestuur van de OJWL, eerst als algemeen bestuurslid en
tegenwoordig als secretaris. Ik vind het leuk om met z'n
allen een geslaagd evenement neer te zetten en het is
interessant om te weten er allemaal bij komt kijken om
een jongerenvereniging draaiende te houden.
Via een oud-bestuurslid van de OJWL ben ik voor PJG
benaderd. Sinds dit jaar zit ik in de werkgroep van PJG.
Met PJG hoop ik zichtbaar te worden voor de lokale besturen en hen te kunnen ondersteunen.
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Nu wordt er veel te veel gefocust op één onderwerp.
Dat onderwerp moet worden opgelost maar vaak gaat
dit ten koste van een ander onderwerp, welke vervolgens weer voor problemen zorgt.

Het goed inlichten van beleidsmakers is daarbij van
groot belang. Ik denk dat het GAJK hier een belangrijke
rol in kan pakken. Hiervoor wil ik mij de komende tijd
inzetten binnen het GAJK-bestuur.

AGENDA VEILIG BUITENGEBIED

Tot slot moeten we niet vergeten hoe hard onze boeren
werken om een topkwaliteit product te produceren.
Voor mij is het vrij eenvoudig, als wij niet goed voor
onze dieren/planten zorgen zijn we niet in staat om zo’n
topkwaliteit product te leveren. En dat moet weer gewaardeerd worden!

VERENIGINGENSPEL
Wat is jullie stip op de horizon?
Begin juni 2019 is het bestuur van Jong Gelre VordenWarnsveld met behulp van het verenigingenspel onderling in gesprek gegaan over de rol en taken die zij als het
meest belangrijk bestempelen en die passen bij de huidige tijd.

Eind mei 2019 is het bestuur van PJG met de Provincie
Gelderland in gesprek gegaan over de Agenda Veilig
Buitengebied. Met elkaar hebben zij onder andere gesproken over illegale activiteiten op het platteland zoals
diefstal, drugsdumpingen en de rol van vrijkomende
agrarische bebouwing in relatie tot criminaliteit. Een
mooie gezamenlijke stap om het Gelders buitengebied
veilig te houden. Op 3 september 2019 vindt het ondertekeningsmoment van de Agenda Veilig Buitengebied
plaats. Hierbij zet ook één van de bestuurders namens
PJG een handtekening onder de agenda.

ZOMERCONGRES 2019
Klein verzet, groot geluk

Aansluitend is gekeken naar mogelijkheden voor
(ver)nieuwe(nde) activiteiten. Zoals een bestuurder
aangeeft: “Het is belangrijk om als vereniging je rol te
herijken. Jong Gelre is al meer dan 100 jaar oud, maar
heeft nu een heel andere rol dan vroeger. Wij vinden
het als bestuur belangrijk om te bepalen wat in deze tijd
onze meerwaarde is. Het doel van het spel is om te bepalen wat je belangrijkste rol en
taken zijn, op basis van draagvlak èn - ook belangrijk - behapbaar. Tijdens dit spel bepaal je
samen wat je doet op zo’n manier dat het duidelijk is voor iedereen.

“De portefeuille Leefbaarheid beschouw ik als een bijzondere opdracht”, aldus gedeputeerde Peter van ’t
Hoog tijdens het jaarlijkse congres van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
“Wat is er mooier voor een bestuurder dan concreet bijdragen aan een goede leefomgeving? Als provincie willen we graag naar de bewoners luisteren, dus laten we
elkaar opzoeken.”

Het thema leefbaarheid kwam vier jaar geleden op de
agenda, onder toenmalig gedeputeerde Bea Schouten.
Bewoners kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk of dorp en ze kunnen professionele ondersteuning krijgen van de Leefbaarheidsalliantie.
Dat het thema leeft, bleek wel tijdens het jaarlijkse Zomercongres, dat 27 juni 2019 op IPKW in Arnhem werd
georganiseerd. Ruim 350 bezoekers kwamen af op de
bijeenkomst. Naast gedeputeerde Van ’t Hoog gingen
onder andere Mpanzu Bamenga (The Inclusion Leaders
Network) en Jitske Kramer (Human Dimensions) in op
de diverse thema’s die spelen in de leefomgeving. Zo’n
dertig Gelderse bewonersinitiatieven presenteerden
zich aan het publiek op de zogeheten Waarmaakmarkt.

Keer op keer ging het daarbij over de vraag of zulke
maatregelen hun doel niet voorbijschieten. Vanuit de
zaal kwam de opmerking dat er beleid gemaakt wordt
op basis van emoties.
[tekst LTO]

TERUGBLIK
Workshop flyers maken
Dinsdagavond 18 juni organiseerde PJG vanuit de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, in samenwerking met
Jong Gelre Neede, een workshop flyers maken.

EUROPESE VERKIEZINGEN
Debat in Voorst
Ter voorbereiding op de verkiezingen voor het Europees
Parlement in mei 2019 discussieerden vertegenwoordigers van vijf politieke partijen in Voorst over de Europese Unie en besluiten die in Brussel genomen worden.
Er waren veel belangstellenden aanwezig op zorgboerderij Hof Noord-Empe in Voorst. Onder leiding van Ben
Haarman reageerden Nilüfer Vogels (Volt), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD), Frank Futselaar
(SP) en Anja Haga (CU/SGP) op stellingen en vragen uit
het publiek. Het debat werd georganiseerd door LTO
Noord regio Oost in samenwerking met Overijssels
Agrarisch Jongeren Kontakt, Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt en Stimuland.

De discussie vond plaats aan de hand van enkele stellingen. Aan de orde kwamen het mestbeleid (fosfaatplafond), het scheurverbod van blijvend grasland in Natura
2000-gebieden en een mogelijk verbod op het gebruik
van glyfosaat.

De deelnemers ontvingen diverse tips en tricks en kunnen nu zelf aan de slag om de mooiste posters en flyers
te maken voor hun evenementen.

LEEFBAARHEIDSALLIANTIE GELDERLAND
Ondersteunen van bewoners
Alle bewoners met een idee, initiatief of goede vraag
kan kosteloos een beroep doen op de
Leefbaarheidsallianatie Gelderland, waarbinnen PJG
één van de vier partners is. Ook de Vereniging DKK,
Spectrum en Zorgbelang Inclusief maken onderdeel uit
van deze alliantie.
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