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Spreker namens de Jongerenraad Roosendaal: Bjorn Rommens (voorzitter) 

 

Dankuwel meneer de voorzitter. 

 

Toen de griffie eind vorig jaar contact met ons opnam om het idee van de Dag van de Roosendaalse 

Democratie met ons door te spreken, waren wij positief verrast. Verrast door zo’n mooi initiatief om 

de jeugd het belang van hun stem te laten inzien en kennis te laten maken met politiek op lokaal 

niveau. Deze Dag van de Roosendaalse Democratie zou een mooie stap zijn om die kennismaking 

tussen politiek en jongeren plaats te laten vinden. 

 

Met veel plezier hebben twee van onze Jongerenraadsleden zich ingezet om te helpen bij de 

voorbereidingen van het evenement. Op de dag zelf was de Jongerenraad ook aanwezig met vier 

man sterk om als onafhankelijke partij zorg te dragen voor het stembureau waar jongeren, vaak voor 

het eerst in hun leven, een stem konden uitbrengen op een partij. Semi-realistisch met rood potlood, 

stemformulier en natuurlijk de bak waar alle formulieren in gaan, hebben wij van dichtbij kunnen 

meemaken hoe jongeren kennis namen van het Roosendaalse politieke spectrum en vervolgens hun 

stem uitbrachten in het stemlokaal. Door de verschillende activiteiten, voorstellingen en workshops 

bij te wonen, de informatiemarkt te bezoeken en in gesprek te gaan met politici, met ons en met 

andere aanwezigen heeft de dag er ongetwijfeld voor gezorgd dat de aanwezige Roosendaalse 

jongeren een beter beeld hebben gekregen van wat lokale politiek nu eigenlijk inhoudt en doet én 

hoe je daar als burger invloed op kunt uitoefenen. 

 

Als Jongerenraad stellen we het dan ook zeer op prijs dat er vanuit de gemeenteraad een motie is om 

van deze Dag van de Roosendaalse Democratie een jaarlijks evenement te maken én het evenement 

ook uit te breiden. 

Niet alleen tijdens een jaar van gemeenteraadsverkiezingen en dan gericht op jongeren die 

kiesgerechtigd zijn of worden ten tijde van de verkiezingen, maar élk jaar voor álle jongeren in de 

bovenbouw van het middelbare onderwijs en het MBO en HBO onderwijs. Deze hele groep bereikt 

immers bijna de leeftijd om zelf naar de stembus te mogen gaan. Een evenement als de Dag van de 

Roosendaalse Democratie is van belang om jongeren de waarde van dit recht te laten inzien en een 

groter politiek bewustzijn te creëren.  

Het is belangrijk dat de dag geen “kopieer-plak” evenement wordt, waarbij elk jaar hetzelfde 

gebeurt.  Als Jongerenraad denken we graag mee om de dag in de toekomst wederom tot een succes 

te maken. Daartoe is het belangrijk dat de dag een duidelijke boodschap heeft, maar dat de invulling 

ervan vernieuwend blijft zodat de jongeren geboeid blijven. 

 

De Dag van de Roosendaalse Democratie draait er niet alleen om, om stemmen of leden te winnen 

voor een partij. De Dag van de Roosendaalse Democratie draait er om, om in contact te komen met 

een moeilijk bereikbare doelgroep en de tijd te nemen om van hen te leren, net zoals zij dat van u 

doen. Want, zoals de Vlaamse dichter en schrijver Karel Jonckheere ooit zei: “Ik discussieer gaarne 

met de jeugd. Ze herinnert mij eraan dat ik het vroeger ook niet wist.” 

 

Ik wil u, via meneer de voorzitter, danken voor uw tijd en aandacht. 


