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Gratis inkom
Iedereen is welkom!

WILT U DEZE AANKONDIGING AFFICHEREN 
AAN UW RAAM OF OP EEN ANDERE PLAATS?

VRAAG DAN EEN GRATIS RAAMAFFICHE AAN VIA 
GUIDO.CLICQUE@N-VA.BE

De historische overwinning van de 
N-VA ligt al enkele maanden achter
ons. De N-VA bewijst nu dat ze niet
zomaar aan de macht wil deelnemen
omwille van de macht. De N-VA blijft
daarentegen gaan voor grondige veran-
deringen in het beleid.

Een “Copernicaanse omwenteling” is
meer dan nodig om het totale failliet
van onze federale staat tegen te gaan.
Vlaanderen moet eindelijk de controle
krijgen over haar middelen en over de
besteding van haar eigen belastinggeld.
Het Belgische wanbeleid kost Vlaan-
deren jaarlijks miljarden euro’s en daar
mag stilaan een eind aan komen. We
hopen dat de andere Vlaamse partijen
ook de moed zullen hebben om aan te
dringen op grote stappen vooruit in de
staatshervorming. Gedaan met het
Belgische loodgieterswerk dat de insti-
tutionele knoeiboel nog moeilijker
maakt.

LOKALE GROEI
De N-VA heeft meer dan ooit de ambi-
tie om lokaal te groeien. Daarom richten
wij ons tot u, om samen met het arron-
dissementeel bestuur de lokale N-VA-
afdeling in Ieper sterker uit te bouwen.
U kunt steeds contact met ons opnemen
via waarnemend voorzitter van N-VA
Ieper Erik Vanhee
(erik.vanhee@n-va.be 
of tel. 057 218 262).

In naam van het arrondissementeel
bestuur wens ik u allen alvast een voor-
spoedig en vooral gezond 2011!

Guido Clicque
Voorzitter N-VA
Arrondissement Ieper
Lid van de partijraad
guido.clicque@n-va.be 
0495 85 02 70

Denken.Durven.Doen
Ook in Ieper!
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Vlaams minister van Toerisme en Onroerend
Erfgoed Geert Bourgeois en de director-general

van de Commonwealth War Graves Commission
(CGWC) Alan Pateman-Jones hebben een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend. De plechtige
ondertekening gebeurde op een symbolisch belang-
rijke datum en plaats: op 11 november in Ieper.

De plechtigheid gebeurde in aanwezigheid van
Admiral Sir Garnett, vice-chairman wereldwijd van
de CGWC en Ian Hussein, directeur CGWC Noord-
Europa. De CWGC beheert in ons land 600 gedenk-
plaatsen en de graven van 205 000 oorlogsslachtof-
fers. Ze is verantwoordelijk voor de nagedachtenis
van 1,7 miljoen gesneuvelden van het Gemenebest
in 150 landen. 

INVESTEREN IN DE WESTHOEK
In het kader van de honderdjarige herdenking van
de Eerste Wereldoorlog zullen Vlaanderen en de
CWGC investeren in de Westhoek. Vooral voor de
begraafplaatsen en de monumenten zijn projecten
gepland. Minister Bourgeois: “Het Wereldoorlog I-
toerisme in de Westhoek is van groot economisch
belang. Westtoer schat het aantal Wereldoorlog I-
toeristen in de Westhoek op ruim 367 000 in 2009.
Deze toeristen zorgden voor een omzet van 35 mil-
joen euro.” 

COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
FINANCIERT 50 PROCENT
De CWGC zal de komende jaren projecten indienen 

bij Toerisme Vlaanderen en Ruimte & Erfgoed. De
minister en de CWGC streven naar een financiering
op een solidaire basis van een 50/ 50-verhouding. De
minister en de CWGC zullen gezamenlijke inspan-
ningen leveren op drie vlakken:
•de verdere ontwikkeling en optimalisering van de
toegankelijkheid en het bezoekersonthaal;
•het beheer, de restauratie en het onderhoud van de
begraafplaatsen en de monumenten;
•de realisatie van een nieuw centrum waar bezoe-
kers kunnen kennis maken met de CWGC en met de
erfgoedwaarde en het productieproces van de ken-
merkende witte grafstenen op de begraafplaatsen.  

TOEKOMSTIGE GENERATIES
Met deze unieke samenwerking willen Vlaanderen
en de Commonwealth War Graves Commission ook
het maatschappelijk draagvlak versterken. “Het
beheren, beschermen en ontsluiten van begraaf-
plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog zijn belangrijke
elementen. Toekomstige generaties zullen op deze
wijze treffend kunnen kennis maken met het mate-
rieel en immaterieel erfgoed”, aldus nog minister
Bourgeois.

Het decreet Toeristische Logies, dat in Vlaanderen van
kracht is sinds begin 2010, bevat één overkoepelende
regelgeving voor alle vormen van verblijfsaccommodatie
op de toeristische markt (hotels, gastenkamers, vakantie-
woningen, kampeerterreinen …). Voor de
logiesuitbater brengt het Logiesdecreet echter
ook heel wat administratief werk met zich
mee.

Als het van Wilfried Vandaele (N-VA)
afhangt, zullen kamergerelateerde logies 

geen stedenbouwkundig attest 
meer hoeven voor te leggen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried
Vandaele (N-VA) formuleert nu een voorstel om een
belangrijk administratief knelpunt inzake stedenbouw
eindelijk uit de weg te helpen. 

KAMERGEBONDEN LOGIES
“Logiesuitbaters die hun logies bij Toerisme Vlaanderen
willen aanmelden, krijgen een hele reeks administratieve

verplichtingen opgelegd. Zo moet men voor kamergebon-
den logies een reeks stedenbouwkundige documenten
kunnen voorleggen. Op zich niet onlogisch”, vindt
Wilfried Vandaele, “maar de ervaring van de voorbije

maanden leert ons dat het voor vele logiesuit-
baters alles behalve vanzelfsprekend is om vlot
een attest in handen te krijgen waaruit blijkt
dat hun uitbating stedenbouwkundig in orde
is.”

VRIJSTELLING
De wijziging van het decreet die Vandaele
voorstelt, zorgt ervoor dat kleinschalige,
kamergerelateerde toeristische logies voortaan
vrijgesteld worden van het indienen van een

stedenbouwkundig document. “Voor de uitbater van een
kleinschalig logies betekent dit een niet te onderschatten
administratieve lastenverlaging en dus een stevige bespa-
ring van tijd en kosten.” Hierover werd trouwens al een
principieel akkoord bereikt.
Onze Ieperse zaakvoeders kunnen er met het oog op de
100-jarige herdenking van 1914-1918 maar goed bij varen!

Commonwealth War Graves Commission: 
unieke samenwerking

Uitbaters van logies verzuipen in papierwerk

De ruim 367 000 WO I-toeristen in 2009 zorgden
voor een omzet van 35 miljoen euro.
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Elektriciteit- en gasverbruik nemen een grote hap uit
ons budget. Mensen met een laag inkomen en de soci-
aal zwakkeren voelen dat nog veel scherper. De meeste
OCMW’s doen daarom inspanningen om de energie-
kost van sociaal zwakkeren te beheersen, onder ande-
re door
�  budgetmeters,
�  het wegwijs maken in sociale tarieven,
�  steunmaatregelen door de overheid 

(stookoliefonds,…),
�  het toekennen van dringende steun 

(eigen premies).

DE GOEDKOOPSTE LEVERANCIER
Hoewel OCMW’s dus al veel aandacht besteden aan
het beheersen van gas- en elektriciteitskosten,  vergeet

men vaak het meest voor de hand liggende. Vaak
denkt men er namelijk niet aan om consequent na te
gaan of de huidige leverancier van gas en elektriciteit
wel de goedkoopste keuze is voor de persoon of het
gezin in kwestie dat aanklopt bij het OCMW.

Nochtans kan men dit zeer eenvoudig berekenen met
een handige rekenmodule op de website van de
Vlaamse Energieregulator (www.vreg.be). Daarvoor
hoeft men enkel het jaarverbruik van het voorbije jaar
te kennen, en dat vindt men terug op de eindfactuur.
Maar ook indien het jaarverbruik niet gekend is, geeft
de “V-test” al een indicatie van de goedkoopste lever-
ancier. Een verandering van leverancier kan een jaar-
lijkse besparing opleveren van soms wel honderden
euro’s! Ook dat kan in Ieper.

• Spreek-en stemrecht in een onafhankelijke partij die haar stempel drukt op het Vlaams regeringsbeleid
• Directe impact op de partij en het beleid
• Toegang tot een partij die bouwt aan een (h)echte, rechtvaardige en democratische samenleving
• Actieve maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Ook in 2011 ons gratis maandelijks ledenmagazine
• Korting op aankoop van bepaalde politieke boeken
• Persoonlijke uitnodigingen, van een nieuwjaarfeest tot een ledencongres
• Een inspirerend netwerk van politieke vrienden

* Bent u 30 jaar of jonger?  Dan betaalt u slechts 5 euro.  
Als bijlid betaalt u slechts 2,5 euro.

Steun de partij die doet wat ze zegt voor 
slechts 12,50 euro*… 
... en u krijgt van ons:

Een besparing
van honderden
euro’s

Brecht Arnaert (29, Dranouter)
brecht.arnaert@n-va.be   
tel. 0498 80 98 92

Brecht werkt als specialist
Overheidsbedrijven voor de 
N-VA. Hij is van opleiding
bestuurskundige (Publiek
Management) en sinds 1 sep-
tember 2009 fractiemedewer-

ker bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Vanuit zijn functie volgt hij onder meer de NMBS op,
die de laatste tijd met grote problemen kampt. Het is
zijn doel om, samen met de partners in het veld, te
kijken hoe de mobiliteit per spoor in West-
Vlaanderen kan verbeterd worden. Brecht is tevens
provinciaal coördinator Jong N-VA West-Vlaanderen
en voorzitter Jong N-VA Westhoek.

Danielle Godderis-T’Jonck 
(55, Alveringem)
Danielle.Godderis-
TJonck@vlaamsparlement.be

Vlaams Volksvertegenwoor-
diger Danielle Godderis-
T’Jonck steunt het arrondisse-
ment Ieper ten volle vanuit
haar mandaat. Danielle zetelt 

• als vast lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Media 
• als plaatsvervangend lid in de commissie voor
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en
Internationale Samenwerking; commissie voor
Welzijn, Volks-gezondheid, Gezin en Armoedebeleid;
commissie Jeugdzorg; commissie voor Leefmilieu,
Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.

Wilt u lid worden en/of wilt u meer
weten over de nationale partijwer-
king, neem dan contact op met Brecht
Arnaert of Danielle Godderis-T’Jonck,
of maak gebruik van het afknip-
strookje op de keerzijde!
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
proce-dure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen dui-
delijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten

inzake asiel & migratie.
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