
Koning Filip komt naar Gent en ontmoet jongeren
die voor het eerst mogen stemmen

Op 8 mei 2018 palmen 1.000 Gentse scholieren de Vooruit in voor 'Onze Eeuw': een
dag rond burgerschap, democratie en de komende verkiezingen. Er worden
debatten georganiseerd met de Gentse lijsttrekkers en afgevaardigden van alle
Vlaamse partijen, en daarnaast kunnen de jongeren 20 verschillende workshops
volgen. Koning Filip neemt deel aan twee workshops en gaat daarbij in gesprek
met verschillende jongeren.

Onze Eeuw

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 is het de eerste keer dat jongeren die
geboren werden in deze eeuw, mogen stemmen. Daarom organiseert de Jeugdraad
Gent, met ondersteuning van de Jeugddienst, het evenement Onze Eeuw.

Tijdens dit evenement worden de jongeren geïnformeerd en geprikkeld over
verkiezingen, politiek en burgerschap. De jongeren kiezen uit meer dan 20 workshops,
die allemaal te maken hebben met democratie en burgerschap, debatteren, omgaan met
politiek op sociale media, campagnevoering, beleidsbeïnvloeding, enzovoort.



Tijdens een speeddate met verschillende politici leggen de jongeren hen het vuur aan de
schenen. Er worden ook twee grote politieke debatten georganiseerd met de Gentse
lijsttrekkers en afgevaardigden van alle Vlaamse partijen. Op die manier besteedt de
Jeugdraad aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen en de volgende
Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen.

'Heel wat jongeren mogen in 2018 voor de eerste keer stemmen. Als Jeugdraad
willen we niet alleen de stem van jongeren vertegenwoordigen, maar ook de
jongeren zelf bewust maken van het belang van de verkiezingen. We moedigen
hen aan om zelf mee te denken en mee vorm te geven aan Gent. Het is ook het
ideale moment om politici in contact brengen met de jongeren.'

— Maïté Coppens, voorzitter Jeugdraad Gent

'Ik vind het politieke bewustzijn van jongeren ontzettend belangrijk. Als stad zetten
we dan ook graag mee onze schouders onder het project Onze Eeuw van de
Gentse Jeugdraad.'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Jeugdraad Gent

De Jeugdraad Gent is een groep jongeren die het stadsbestuur onafhankelijk advies
geeft. Jeugdraad Gent wil meer doen dan vergaderen en adviezen schrijven, maar
jongeren echt betrekken bij beleidsmakers en beslissingen van de stad.

Bezoek Koning Filip

Koning Filip zal eerst de workshop 'stickergraffiti' bezoeken, waar jongeren zich op een
ludieke, creatieve en visuele manier kunnen uitdrukken. Daarna woont de koning de
workshop 'Gent in 3D' bij, waarbij jongeren hun eigen stad op een innovatieve en
originele manier kunnen hertekenen. Het bezoek van de koning aan Onze Eeuw wordt
afgesloten in De Vooruit, waar de koning enkele leden van de jeugdraad en deelnemers
van Onze Eeuw zal ontmoeten en met deze jongeren in gesprek zal gaan.

Informatie
Thibalt Bonte, secretaris Jeugdraad Gent, gsm 0498 10 70 22, e-mail
info@jeugdraad.gent

Bevoegd

mailto:info@jeugdraad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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