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Deze legislatuur is inmiddels half-
weg. Een aantal openbare werken is 
aan de gang.  Andere werven zijn al 
afgewerkt. Het is een vaststaand feit 
dat overal waar gewerkt wordt, dit dat overal waar gewerkt wordt, dit 
ongemakken met zich meebrengt. 
Ongemakken die van voorbijgaande 
aard zijn, maar die resulteren in 
vooruitgang en verbetering.

De inrichting van de stationsbuurt is 
bijvoorbeeld een pareltje geworden. 
Straks zorgt een betere afstelling 
van lichten en inrichting bovendien 
voor een nog vlottere verkeers-
stroom. Fietspaden worden veiliger 
aangelegd. En binnenkort wordt het 
Aurisgebouw ingenomen door de 
administratieve diensten.

In de nabije toekomst wil N-VA Ieper 
themavergaderingen organiseren 
rond specifi eke samenlevingspunten 
voor alle Ieperlingen. Een eerste 
activiteit in dit kader is een debat op 
10 december over de N8, de navel-
streng van Ieper en de Westhoek.

We hopen u daar te ontmoeten!

  

Een goedlopende tandartspraktijk 
combineren met een passie voor 
(lokale) politiek: dat is Jan Delie ten 
voeten uit. Met 25 jaar ervaring in de 
gemeenteraad heeft hij vele watertjes 
doorzwommen, zowel op de meerder-
heids- als op de oppositiebanken. In 
Ieper mee het beleid kunnen bepa-
len, is voor Jan een grote drijfveer.

“In een schepencollege worden de be-
slissingen collegiaal genomen”, aldus 
Jan.  “De verantwoordelijkheid voor 
beslissingen die niet door iedereen ge-
smaakt worden, wordt door iedereen 
gedragen.  Maar dat wil ook zeggen 
dat  de pluimen voor toegejuichte  
beslissingen ook door iedereen op de 
hoed kunnen gestoken worden.”

Jans bevoegdheid Burgerlijke Stand 
gaat over meer dan de aanwezigheid 
op jubilea en het voltrekken van hu-
welijken. Over alert zijn tegen schijn-welijken. Over alert zijn tegen schijn-
huwelijken bijvoorbeeld. Maar de stad 
vertegenwoordigen op huwelijken en 
jubilea is natuurlijk een mooie op-
dracht. “Je leert veel mensen kennen, je dracht. “Je leert veel mensen kennen, je 
kan namens het stadsbestuur felicita-
ties overbrengen en mensen wijzen op 
het maatschappelijke belang van wat 
ze doen of realiseren”, zegt Jan.

ZORG VOOR MILIEU EN SENIOREN
Op vlak van Leefmilieu engageert 
Ieper zich om tegen 2020 twintig 
procent minder CO2 uit te stoten. 
“Het klimaatprobleem is een complex 

globaal probleem. Maar de stad moet 
eerst en vooral zelf het voorbeeld eerst en vooral zelf het voorbeeld 
geven in de eigen stadsgebouwen 
en stedelijke diensten”, stelt Jan. 
“We zullen duurzamer omspringen 
met energie: geen evidentie met een met energie: geen evidentie met een 
ouder patrimonium.”ouder patrimonium.”

Bij de actieve senioren en in de 
seniorenraad ziet Jan ten slotte zeer 
veel expertise en realiteitszin: “De zorg  
voor  sociale contacten, het opsporen 
van  risico’s op vereenzaming  en 
attent zijn voor  senioren die in de 
armoede dreigen terecht te komen zijn 
enkele van de aandachtpunten.”

Mandataris aan het werk: 
Jan Delie

BESTE IEPERLING,

•  61 jaar
•  Tandarts
•  Gehuwd en vader van 3 kinderen.
•  Gemeenteraadslid sinds 1988, 

schepen van 1989 tot 1994 en sinds 
2010 

•  Momenteel schepen van Burgerzaken, 
Leefmilieu en Senioren

José Boeraeve, José Boeraeve, José Boeraeve, 
Voorzitter N-VA Ieper

www.n-va.be/ieper
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Mandataris aan het werk: 

•  61 jaar
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Je bent nergens in de wereld beter 
gelogeerd dan in Vlaanderen. 
Dankzij het Logiesdecreet uit 
2008 behoren we tot de top van de 
wereld. Maar sindsdien veran-
derde het toeristische landschap 
stevig, onder meer door de komst 
van Airbnb en andere creatieve 
vormen die een bed of sofa aan-
bieden. Daarom werkt de Vlaamse 
Regering aan een update van het 
Logiesdecreet. Ook in Ieper zullen 
we daar profijt van hebben.

Respect voor de basisnormen en 
een gelijk speelveld voor iedereen. 
In dat basisprincipe kan ook onze 
stad zich vinden. Wij willen er 
echter mee over waken dat de ge-
wijzigde spelregels geen negatieve 
afstraling hebben op lokaal niveau.

DIGITAAL PLATFORM VOOR LOGIES

Om op Iepers toeristisch niveau 
mee te kunnen en aan te passen 
waar nodig, moeten wij eerst en 
vooral  de verhuur-en  internet-
platformen bijbenen. Iedereen die 
tegen betaling gasten laat verblij-
ven, moet zich aanmelden op een 
digitaal platform op Vlaams of op 
lokaal niveau.

Deze oplijsting kan het juiste werk-
tuig worden om iedereen op gelijke 
voet en correct te laten mee betalen 
in de logiestaks. In Ieper dienen 
deze inkomsten dan ook transpa-
rant te zijn. Ze zullen worden 

aangewend om kwalitatieve logies 
te ondersteunen en te promoten. 
Wij houden daarbij voor ogen dat 
wie nu al heeft geïnvesteerd, 
beloond moet blijven.

KWALITEIT EN LEEFBAARHEID 
STAAN VOOROP IN VERNIEUWEND 
TOERISTISCH BELEID

N-VA Ieper is een voorstander om 
na te denken over een stop op het 
aantal bedden in de vergunde 
sector. Dit is de enige garantie 
op kwaliteit en leefbaarheid. 
Wij kiezen er als stad ook voor 
om de  middelen vrij te maken die 
nodig zijn om een vernieuwend en 
sterk toeristisch beleid te voeren.

N-VA Ieper staat voor een 
promotiecampagne die iedereen 
op gelijke voet behandelt en die 
een return biedt aan bijvoorbeeld 
de Herdenkingspartners 2014-2018.

www.n-va.be/ieper ieper@n-va.be

Het Stadsarchief van Ieper wordt 
momenteel door de provincie 
ondersteund met een jaarlijkse 
financiële toelage. Vanaf 1 januari 
2017 verlegt de focus van de pro-
vincie zich echter naar de provin-
ciale domeinen en economische 
dossiers. De bevoegdheid cultuur, 
met ook de ondersteuning van 
archieven en musea, verhuist naar 
de gemeenten of naar Vlaanderen. 
Deze afslanking van de provincie 
zal echter geen negatieve gevolgen 
hebben voor Stadsarchief Ieper. 

“De Vlaamse overheid neemt de 
financiële ondersteuning gewoon 
over van de provincie, met behoud 
van het volledige subsidiebedrag”, 
legt Vlaams volksvertegenwoordi-
ger Bert Maertens (N-VA) uit. Hij 
volgt dit dossier op in het Vlaams 
Parlement.

REGIONALE ROL UITBOUWEN
 “Sommigen maken er al te graag 
een politiek spelletje van om de 

cultuursector bang te maken, alsof 
zij door de afslanking van de pro-
vincies op droog zaad zou komen te 
zitten. Het is goed dat aangetoond 
wordt dat die bangmakerij nergens 
op slaat”, aldus Bert Maertens. “De 
overname van de provinciale steun 
door Vlaanderen biedt het stads-
archief van Ieper volop kansen om 
verder te groeien.”

Schepen Eva Ryde, 
bevoegd voor het 
archief, vult aan: “Deze 
ondersteuning erkent 
de kwaliteitsvolle wer-
king. Het laat ons toe 
om onze regionale rol 
verder op te nemen en 
nog uit te bouwen.” 

Het voorbije jaar zette 
het Stadsarchief in 
op vorming en pro-
jecten die in de ganse 
zuidelijke westhoek 
verspreid of overge-

nomen kunnen worden. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de tentoonstel-
ling ‘Met een kus van de juf’ waarbij 
Ieperse schoolfoto’s verzameld 
en becommentarieerd werden. 
Dit project wordt nog door andere 
gemeenten verdergezet.

Meer info hierover op 
www.westhoekscholen.be.

Vlaanderen blijft Stadarchief Ieper ondersteunen

Bezoek het parlement met de N-VA!
Op 5 december organiseert volksvertegenwoordiger Jan Vercammen 
samen met N-VA Westhoek opnieuw een bezoek aan het federaal en 
Vlaams Parlement. Wie er vorige keer bij was, weet dat dit een boeiend 
en leerrijk bezoek wordt. We vertrekken op 5 december met de bus om 
8.30 uur en zullen terug zijn in Ieper rond 18 uur. 

Wie interesse heeft en meewil, kan een mailtje sturen naar 
vvv@nvaieper.be. Wij bezorgen u informatie en uitgebreid 
programma. Meer info ook op onze website: www.n-va.be/ieper.

Debat over de N8 in de Westhoek
10 december, 20 uur
De Kazematten, Bollingstraat, Ieper
N-VA Ieper organiseert op donderdag 10 december een debat met lokale manda-
tarissen, met als thema ‘de N8: Navelstreng van Ieper en de Westhoek?’
De discussie over de verbinding tussen Ieper en de kust blijft duren. Hoewel dit 
voor streek, de bewoners en de economie van belang is om op te lossen, blijken 
de ‘politieke’ neuzen niet steeds in dezelfde richting te staan. De Ieperling is 
volgens ons gebaat met een inzicht in de problematiek en de motivaties van de 
partijen en hun standpunten. 
De beste manier om deze te kennen is een stevig en open publiek debat. Wij 
hebben de Ieperse partijen en politici daarom uitgenodigd om in een open en 
opbouwend gesprek oplossingen te verkennen die de knoop in het belang van 
de regio en de Stad kunnen ontwarren.

Nieuw Logiesdecreet legt focus op lokaal toeristisme 

Ook N-VA Ieper was aanwezig!
Op 20 september kwam Bart De Wever naar de 
familiedag van N-VA Langemark-Poelkapelle. 
Dat was een beloning voor de afdeling omdat die het 
meeste nieuwe N-VA-leden kon werven. Het werd een 
aangename middag waarop ook heel wat Ieperlingen 
en Ieperse bestuursleden (zie foto) aanwezig waren. 
Vooral een aantal ideeën inzake de vluchtelingen-
problematiek die Bart De Wever in zijn speech 
aanhaalde, werden nadien druk besproken.

Bart De Wever eregast in Langemark-Poelkapelle

Volksvertegenwoordiger Jan Vercammen, schepen Jan Delie, OCMW-raadslid Rioland Louf, Antwerps burgemeester en 
N-VA-voorzitter Bart De Wever, Ginette Mol,  arrondissementeel voorzitter Dirk Vandenbulcke, gemeenteraadslid Marleen 
Alleman, bestuurslid Jef Vanhove en OCMW-raadslid Tine Verschoot.

Het project ‘Met een kus van de juf’ krijgt navolging 
in andere gemeenten.

Wij wensen aan alle Ieperlingen een deugddoend 
eindejaar en een vruchtbaar en gedragen 2016.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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