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Persbericht
Jeugd opent communicatie van de Vilvocraten
Politieke QR-code is een primeur voor Vlaanderen
Met trots stelt de Vilvocratie vandaag de oprichting voor van haar jeugdafdeling voor leden tot 25 jaar. De
Vilvocraten zijn om diverse redenen eveneens fier op hun webstek.
De Vilvocratie huldigt haar eigen nest op het internet in met haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Hier bijten ze eveneens de spits af.
De Vilvocraten geven nog op andere domeinen de toon aan. Dat kan u via www.vilvocraten.be ontdekken.
Ook met een facebookpagina en een twitteraccount schoeien de Vilvocraten hun interactie op een digitale
leest. Het staat het iedere Vilvoordenaar vrij om langs die kanalen voorstellen, ideeën of verzuchtingen
over te maken.
Een politieke primeur voor Vlaanderen, allicht zelfs voor ons land, is dat u voortaan de weblocatie van de
Vilvocratie kan opgeroepen via een QR-code. Onze streepjescode van Quick Respons komt op onze
affiches en in onze publicaties. Wie met het foto-oog van zijn mobiele telefoon deze QR-code inscant,
haalt de url van ons internetnest binnen en is direct op de hoogte van de prilste ideeën en jongste acties
van de Vilvocraten.
De meeste smartphones beschikken over een QR-codescanner. Herkent uw gsm de code niet, pluk de
nodige applicatie met uw toestel van het web.
De Vilvocratie werpt zich op als de motor van de noodzakelijke politieke omwenteling in Vilvoorde. Ze staat
onder meer voor vernieuwing, verandering, openheid, eerlijke communicatie, onafhankelijkheid en vooral
interactie met de Vilvoordse burger. De originele ideeën mikken in eerste instantie op de sanering van de
stadsfinanciën als hefboom voor een gezond beleid, veiligheid voor alle burgers en een fris straatbeeld.
Belangrijke aandacht gaat ook naar een sociaal beleid zonder positieve discriminatie, het toedienen van
zuurstof aan de middenstand en een reeks essentiële deelaspecten van het openbare en maatschappelijke
leven.
De jeugd is onze toekomst en verdient permanent specifieke aandacht. Met deze slagzin streven de
Vilvocraten naar de heropbouw van een stad waarin het eveneens voor jongeren aangenaam leven en fijn
vertoeven is. Een modern, fris en veilig Vilvoorde waarbij het bestuur rekening houdt met de verwachtingen
en mogelijkheden van alle inwoners, dus ook die van de jeugd.
De uitbouw van Vilvopolis, een jeugdgemeenteraad, de herinvoering van de Roefeldag, een jeugdsportkaart, een opvoedingswinkel … zijn slechts enkele ideeën en projecten die de jonge Vilvocraten verwezenlijkt willen zien.
Ondertussen zaten en zitten minder jonge Vilvocraten evenmin stil. Ze volgen opleidingen in deeldomeinen van de politiek, wonen gemeenteraden bij om voeling te krijgen met het politieke gebeuren en om
constructief bij te dragen tot een programma waar de stad en de Vilvoordenaars beter van worden.
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De stichters van de jeugdafdeling van de Vilvocraten stellen de QR-code voor.
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