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LIMBURGSE MEP 
CONFERENTIE 
Van 15 tot en met 19 april vond het hoogtepunt 
van het MEP-jaar plaats: de Limburgse MEP  
Conferentie 2018. Het was dit jaar een erg  
bijzondere editie. Er namen niet alleen twee 
nieuwe scholen deel, ook was het reguliere 
programma van de Conferentie met een dag 
uitgebreid. Dit betekende een extra dag voor 
de Plenaire Vergadering! De 110 scholieren uit 
Nederlands en Belgisch Limburg verbleven 
wederom op de prachtige Abdij Rolduc in 
Kerkrade, waar ook tijdens het eerste deel van 
de week commissievergaderingen gehouden 
werden. Formeel gekleed leefden de scholieren 
op deze manier voor een week als levensechte 
Europarlementariërs. Er werden verschillende 
Europese vraagstukken behandeld met 
onderwerpen als de militaire veiligheidsstrategie 
en de Europese persvrijheid. Gedurende de 
week kregen de deelnemers de kans om politici 
te spreken, waaronder dhr. Ger Koopmans 
en dhr. Mustafa Amhaouch. Ook leerde de 
scholieren van lobbyist dhr. Raphaël Lepot alle 
in-en-outs over lobbyen. Deze kennis konden 
ze later weer toepassen tijdens de lobbysessie 
in het gemeentehuis van Kerkrade, waar dhr. 
Wiel Gulpen de deelnemers hartelijk toesprak. 
Daarnaast leerden ze van dhr. Rob van Well 
meer over de journalistiek, die natuurlijk niet kan 
ontbreken bij politiek. 

Stichting MEP Limburg kijkt terug op een erg 
geslaagde week en wil iedereen bedanken die 
een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie 
van deze prachtige Conferentie! Het is bijzonder 
om het contrast te zien tussen deelnemers op 
dag één en op dag vijf. De deelnemers groeien 
werkelijk van voorzichtig kennis maken tijdens de 
teambuilding naar spreken tijdens Plenair voor een 
volle zaal. Er zijn nieuwe ervaringen opgedaan en 
vriendschappen voor het leven ontstaan. 
 
Meer lezen over de regionale Conferentie? Ga dan 
naar de website, Facebook- of Instagrampagina 
van onze Stichting. Hier is ook meer beeldmateriaal 
te vinden van alle activiteiten! 

2017-2018 
MEP ON TOUR  
Ook afgelopen jaar hebben de gebruikelijke 
Model European Parliament (MEP) On Tour 
dagen plaatsgevonden op de deelnemende 
middelbare scholen in de provincie Limburg. 
Tijdens deze dagen wordt de politiek op 
gemeenteraadsniveau nagebootst, waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van actuele problematiek 
in de regio. De derdeklassers die aan deze 
dagen deelnemen krijgen op deze manier een 
voorproefje van de Regionale MEP Conferentie, 
waar zij zich in het vierde jaar van de middelbare 
school voor in kunnen schrijven.

Het enthousiasme van de deelnemers blonk 
tijdens de MEP On Tours van dit jaar sterk uit. Er werd 
gediscussieerd over de leegstand van (winkel)
panden, het drugsbeleid in de grensregio’s, 
onderwijsinnovatie en jeugdwerkeloosheid. 
Om de manier waarop gemeenteraadspolitiek 
in de praktijk gebracht wordt toe te lichten, 
werden de scholieren bijgestaan door enkele 

sprekers. Zo hebben de deelnemers geluisterd 
naar de praktijkervaringen van wethouder 
Jordy Clemens, gemeenteraadslid Jos Hendriks 
en fractievoorzitter Thomas van Gemert. Op 
deze manier hebben de deelnemers een 
afgewogen oplossing voor hun probleem 
kunnen zoeken, die bij alle MEP On Tours vurig 
en met succes werden verdedigd tijdens de 
jongerengemeenteraadsvergadering. 

Wij hopen dat de deelnemers van de MEP 
On Tours in 2018 veel plezier aan deze dagen 
beleefd hebben en dat wij hen volgend jaar van 
harte mogen verwelkomen op de Limburgse 
MEP Conferentie 2019!



22 t/m 26 januari 2018

STRAATSBURGREIS
Om de Europese politieke kennis van onze 
deelnemers te verbreden en waarborgen 
organiseert Stichting MEP Limburg jaarlijks een 
reis naar Straatsburg, het hart van Europa. Zo 
bracht ook een groep afgevaardigden van de 
Limburgse MEP Conferentie 2018 een bezoek 
aan Europese instanties in zowel Straatsburg als 
Luxemburg. Door deze reis te organiseren wil de 
Stichting haar deelnemers een gedetailleerder 
beeld geven van wat de Europese Unie inhoudt 
en welke instellingen aan de Europese Unie 
verbonden zijn.

Het bezoeken van de Raad van Europa, een 
internationale organisatie waarvan 47 Europese 
landen lid zijn, was voor de deelnemers een 
indrukwekkende ervaring. De Parlementaire 
Assemblee, de supranationale hoofdorganisatie 
van de Raad van Europa, was gedurende de 
Straatsburgreis ook aan het vergaderen. Zij 
komen slechts vier maal per jaar samen. Ook 
gedurende de reis naar Straatsburg waren zij bij 
elkaar. Dit zorgde voor een unieke mogelijkheid 
voor onze deelnemers om in gesprek te gaan met 
zowel Nederlandse, Belgische als internationale 
politici en medewerkers van de Raad van Europa. 
Daarnaast werd er gedurende de Straatsburgreis 
ook belangstelling getoond voor de rechtspraak 
binnen de Europese Unie. Zo brachten de 

8 maart 2018

BRUSSELREIS 
Ook dit jaar mag er weer teruggekeken worden 
op een zeer geslaagde Brusselreis. Een 
enthousiaste delegatie van de afgelopen MEP 
Conferentie reisde af naar Brussel om daar onder 
andere een bezoek te brengen aan het Europees 
Parlement.

Na de aankomst in Brussel werd de groep 
hartelijk ontvangen door Dominique Lebens, 
beleidsmedewerker van Europarlementariër 
Jeroen Lenaers. Na een welkomstdrankje kregen 
de deelnemers een uitgebreide rondleiding 
door het Europese Parlement. Tijdens het 
bezoeken van de vergaderzaal, waar alle 
Europarlementariërs zetelen, gaf de heer Lebens 
verdere uitleg over de instelling en kregen de 
deelnemers de mogelijkheid om scherpe vragen 
stellen. Zo kwamen ze te weten dat de leden van 
het Parlement niet op nationaliteit maar juist naar 
politieke kleur bij elkaar zitten. Verder werd ook 
het tolkensysteem van het Europees Parlement 

VRIENDEN VAN  
DE STICHTING  
Als Stichting MEP Limburg streven wij ernaar 
om, naast de steun van onze zeer gewaardeerde 
partner Provincie Limburg, ook door middel van 
andere financieringen een gezonde stichting te 
blijven die diverse activiteiten kan aanbieden. 
Daarom lanceerde wij tijdens de afgelopen 
Limburgse MEP Conferentie een platform om dit 
mogelijk te maken, genaamd: Vrienden van de 
Stichting. Natuurlijke personen kunnen ‘Vriend 
van de Stichting’ worden en daarmee Stichting 
MEP Limburg financieel steunen. Met een 
minimale bijdrage van tien euro kunnen mensen 
een kalenderjaar lang de Stichting financieel 
steunen. Daarnaast blijft het ook voor bedrijven 
mogelijk om een financieel steentje bij te dragen 
aan de Stichting. 
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deelnemers aan zowel het Hof van Justitie van 
de Europese Unie als aan het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) een bezoek. 
Bij het EHRM mochten de deelnemers een 
merkwaardige hoorzitting bijwonen van de Grote 
Kamer. Daarnaast kregen zij ook een rondleiding 
door het Europees Parlement in Straatsburg. 

Naast politieke aspecten werd er deze reis 
ook aandacht besteed aan de Europese kunst, 
cultuur en geschiedenis. Dit werd tijdens de reis 
verwezenlijkt door middel van een interactief 
spel bij Lieu d’Europe en een bezoek aan de 
authentieke binnenstad van het oude Straatsburg. 
Op de terugreis stopten de deelnemers in 
Luxemburg, om daar als allereerste delegatie het 
unieke MUDAM-museum te bezichtigen.

uitvoerig besproken, wat er voor zorgt dat alle 
Europarlementariërs snel en makkelijk met elkaar 
kunnen communiceren. Vervolgens kregen de 
deelnemers de gelegenheid om in gesprek te 
gaan met Europarlementariër Jeroen Lenaers. 
Hij sprak vol bevlogenheid over zijn baan en 
vertelde over zijn specifieke taken en leven als 
politicus. Na dit leerzame onderdeel werd deze 
dag voortgezet met een bezoek aan ‘Het Huis 
van de Europese geschiedenis’. Hier werd per 
verdieping een stukje van de geschiedenis van 
ons Europese continent getoond. Deze prachtige 
dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd in 
het hartje van Brussel.

Door middel van de bedragen van Vrienden van 
de Stichting kunnen wij ook in de toekomst onze 
educatieve en vermakelijke activiteiten blijven 
organiseren. De Vrienden van de Stichting kunnen 
ervoor kiezen om vermeld te worden op de website 
van Stichting MEP Limburg. Dit platform werd 
tijdens de officiële afsluiting van de Limburgse 
MEP Conferentie 2018 gelanceerd. We kunnen 
met vreugde mededelen dat wij al vele nieuwe 
Vrienden van de Stichting mogen verwelkomen. 
Het bestuur van Stichting MEP Limburg wil graag 
iedereen bedanken die dit nieuwe platform tot 
een succes hebben gemaakt, met speciale dank 
aan alle Vrienden van de Stichting.

MEP-ERVARING
 

Mijn MEP-ervaring begon in mei 2017, 

toen ik mee deed aan de jaarlijkse 

Limburgse MEP-Conferentie in Maastricht. 

Na daar een fantastische ervaring te hebben 

gehad, werd ik verkozen om als Belgische 

deelnemer mee te doen aan de West-Europese 

Conferentie van 2018 in Lier. Omdat ik niet genoeg kon 

krijgen van MEP deed ik afgelopen jaar weer mee aan de 

Conferentie in Maastricht, maar deze keer als journaliste.  
 

Het leukste aan MEP vind ik dat je op zo veel verschillende 

manieren iets bij leert. Van leren spreken voor een groot publiek 

en debatteren tot erachter komen wat de meningen zijn van andere 

Europese jongeren over Europa. Fantastisch toch gewoon, niet? Als journaliste 

kreeg ik de kans om MEP van alle kanten te zien. Een kijkje in het drukke leven 

van de commissievoorzitters, een gesprekje met de deelnemers en hun 

verwachtingen, het kon allemaal. 

Ten slotte kan ik iedereen die graag zijn grenzen wilt verleggen, 

ambities heeft in de politiek of gewoon zijn sociale vaardigheden 

wilt verbeteren, MEP ten zeerste aanraden. Iedere Conferentie 

leerde ik weer een stukje bij over mezelf, de wereld 

rondom mij en Europa. 

Geschreven door Ynys Convents


