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Op eigen kracht
Vorig jaar kozen de leden van N-VA Ieper een nieuw bestuur voor drie jaar. Dat is op zich niet zo bijzonder, 
maar dit nieuw bestuur met enkele jonge en gemotiveerde leden moest wel een belangrijke knoop door-
hakken. Ze moesten beslissen of N-VA Ieper alleen naar de kiezer trekt in 2018 of terug in kartel gaat met 
CD&V. In maart 2017 werd unaniem besloten om voor het eerst sinds 2006 met een eigen N-VA-lijst op te 
komen. We hebben onze kartelpartner daarover ingelicht. CD&V betreurde onze beslissing, maar ze hebben 
er wel alle begrip voor.

Lokaal groeien
Het kartel CD&V – N-VA zal wel tot aan de volgende verkiezin-
gen loyaal en constructief verder werken. Indien de kiezer het 
toelaat, blijft de mogelijkheid bestaan om na de verkiezingen 
samen, in coalitie, een meerderheid te vormen. Maar na 2018 
willen wij meer ons eigen gewicht in de schaal kunnen gooien. 
We voelen dat we lokaal groeien, en dat brengt een positieve 
dynamiek en nieuwe mensen mee. 

Wij komen bij u langs
De N-VA werkt aan een sterk programma en wil op bepaalde 
dossiers een eigen positieve klemtoon leggen. Hierbij willen 
we luisteren naar uw mening. Op geregelde tijdstippen zal het 

bestuur in de deelgemeenten vergaderen en de inwoners op 
deze vergaderingen uitnodigen. We willen met u praten en met 
u overleggen. De kiezer kan beslissen of ze ons een grotere rol 
willen toebedelen. 

Werk mee aan de verandering
Wie de N-VA-lijst in 2018 zal trekken en wie de andere kop-
stukken zullen zijn, daar zijn we nu nog niet aan toe. Spreekt 
plaatselijke politiek u aan? Zou u een plaats op onze lijst willen 
bezetten? Spreek dan met onze bestuursleden. Alle contactgege-
vens vindt u op www.n-va.be/ieper. Samen zijn we sterker. Wij 
geloven er in, u toch ook?

Varken aan ’t spit
Naar goede gewoonte houdt N-VA Ieper haar 
ledenfeest in de zomer. Leden en geïnteresseerden 
kunnen genieten van een zwijntje aan ‘t spit.

zaterdag

2 september
18.30 uur.

Themacafé 

de Hooge Crater

(Meenseweg 467) 

Gespreksavond volksgezondheid
N-VA Ieper nodigt Jürgen Constandt, directeur van het Vlaams en 
Neutraal Ziekenfonds, en Jan Vercammen, cardioloog in Jan Yper-
man, uit voor een gespreksavond over ziekenfondsen, het ziekenhuis-
landschap en de transfers. Jürgen houdt een warm pleidooi voor een 
Vlaamse sociale zekerheid. Het is immers hier dat het grootste  
deel van de federale transfers gebeuren en federaal volks- 
vertegenwoordiger Jan Vercammen legt de pijnpunten in  
de financiering van het ziekenzorglandschap bloot.  De  
gespreksavond vindt plaats op 13 juni om 20 uur in het 
Auris (Ter Waarde 1, 8900 Ieper).
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Is de Leet beter af met een referendum? 
De N-VA wil van Ieper een toeristische en aantrekkelijke stad maken. Dat het 
Vandepeereboomplen, het St. Maartensplein, het Astridpark en omliggende straten 
zoals de Surmontstraat daarom moesten aangepast worden, daar twijfelt niemand 
aan. Voor de N-VA is de mening van alle Ieperlingen hierbij belangrijk, ook over het 
bouwproject De Leet. Maar De Leet gaat er niet beter van worden door halverwege een 
referendum in het leven te roepen. 
De N-VA gaat volledig mee in het mooie ontwerp van De Leet 
zoals het nu voorligt. We willen de openbare ruimte optimaal 
invullen en een plaats zoeken voor alle belanghebbenden. Dat er 
nog veel bezorgdheid is over het openbaar vervoer dat nog niet 
zo uitgebreid en geïntegreerd is zoals in andere steden, begrijpen 
we. Daarom wordt een parkeerbeleid op maat uitgedacht. We 
moedigen meer en beter gebruik van randparking/parkeertoren 
in combinatie met centrumbus(jes) verder aan.

Ondervoorzitter Dirk Vandenbulcke: “De gevoeligheid is groot 
en iedereen moet de mogelijkheid hebben om zijn vragen en 
noden op de ontwerptafel te leggen.

Dat dit een thema wordt bij de 
volgende verkiezingen is een open deur intrappen. Nu alleen over 
De Leet beslissen, is een stukje van de puzzel leggen zonder te 
weten hoe de puzzel er finaal uit moet zien.”

De N-VA wil dat iedere partij met een goed onderbouwd plan 
naar de kiezer gaat en dan de kiezer vrij te laten kiezen wat het 
beste is voor de stad. Denken, Durven, Doen, enkel en alleen in 
die volgorde als het aan ons ligt.

N-VA Ieper in beeld

Zwerfvuilactie
Op 18 maart organiseerde de afvalintercommunale 
IVVO in samenwerking met stad Ieper een grootschalige 
zwerfvuilactie. N-VA Ieper was een van de 37 
verenigingen die de handen uit de mouwen stak. In 
totaal werd er maar liefst 4 886 kg zwerfvuil opgeruimd. 
Schepen voor Leefmilieu Jan Delie bedankte de vele 
vrijwilligers voor hun inzet.

Marktactie
Op paaszaterdag 15 
april stond N-VA 
Ieper op de markt 
met koffie, cake en 
Sint-Bernardus. 

Er werd ook een 
quiz georganiseerd. 
Winnaar van 
de hoofdprijs, 
een kadobon, is 
marktkramer Brecht 
Beckaert. Ook de 
paashaas was van de 
partij!

Speelruimtes
De voorbije vier jaar werd er stevig geïnvesteerd in 
speelruimte: het jeugdheem in Vlamertinge, het nieuwe OC 
in Elverdinge en het vernieuwde speelplein in Voormezele. In 
Brielen wordt binnenkort gestart met de nieuwe jeugdlokalen. 
Spelen is leren samenleven. Schepen van Jeugd Eva Ryde: 
“Vaak ontstaan daar levenslange vriendschappen of legt 
het de basis voor engagement voor elkaar. Inzetten op 
gebouwen voor jeugd en speelterreinen vind ik dan ook erg 
belangrijk. Daarnaast vernieuwen we de de jeugdlokalen, 
het harmonielokaal en 
het OC van Dikkebus. 
De verenigingen barsten 
letterlijk en figuurlijk uit 
hun voegen. Het kloppend 
hart van Dikkebus 
verdient een serieuze 
opwaardering.”
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Hoe ben je in de politiek beland?
Als projectmanager in een zaak waar men websites, webshops 
en andere internetapplicaties maakt, kwam ik beroepsmatig 
regelmatig in contact met de beleidsmakers uit de regio. Door 
ex-collega Joris Ryde, broer van schepen Eva Ryde, kwam de 
N-VA in zicht. De lidkaart volgde en uitnodigingen voor lokale 
evenementen brachten me in contact met de mensen van N-VA 
Ieper.

In het museum Hooge Crater loop ik op een zondag al eens 
arrondissementeel voorzitter Dirk Vandenbulcke tegen het 
lijf. Nadat bleek dat we op dezelfde politieke golflengte zaten, 
kwam de vraag om me kandidaat te stellen voor het nieuwe 
N-VA-bestuur. De klik was er en ik besloot om ervoor te gaan.

Het nieuwe bestuur was al snel een feit en ik neem nu de func-
tie van secretaris waar. Eveneens ben ik opgenomen binnen de 
fractievergaderingen van het kartel CD&V/N-VA. In beide kan 
ik mijn drive kwijt en weet ik wat er in Ieper speelt. 

In welk dossier wil je van je laten horen?
Als de kiezer de N-VA het vertrouwen wil geven, zet ik als eer-
ste in op mobiliteit. Het N8-dossier is al 40 jaar oud, waar er 
tot op heden weinig in beweegt en laat dit net ook een belang-
rijke economische as voor onze regio zijn. Samen met enkele 
trekkers binnen ons bestuur en parlementair Jan Vercammen 
werken we nu al stil en hard om een oplossing aan te bieden 
tegen het einde van deze legislatuur.

Hoe ben je in de politiek beland?
Als tienjarige zette ik schuchter mijn eerste stappen in de 
Ieperse scoutsgroep. Dit werd al gauw een passie en uitte zich 
in mijn engagement als leidster. Tot in de late uurtjes werden 
er toen al politieke discussies gevoerd. Toen ik in 2010 met 
veel goesting terug in Ieper kwam wonen, heb ik geen seconde 
geaarzeld om actief in de politiek te stappen. Na de verkie-
zingen van 2012 kreeg ik van de Ieperlingen de kans om als 
OCMW-raadslid een verschil te maken. 

Wat probeer je nu te realiseren als mandataris?
Als coördinator van de vzw Buitenschoolse opvang ontmoet ik 
veel mensen met hun eigen verhaal. Zo weet ik wat er leeft en 
kan ik me als mandataris inzetten op diverse sociale domei-
nen. Een stem en ondersteuning geven aan mensen die het 
moeilijker hebben, is wat mij drijft. In mijn eigen werkom-
geving kunnen mensen er een eerste of andere werkervaring 
opdoen om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Als je de 
toekomst vorm wil geven, dan is het belangrijk altijd het grote-
re geheel te zien en een oplossing te zoeken op langere termijn. 
Een positief beleid voeren met een gezonde dosis lef, kan veel 
in beweging zetten.

Wat wil je de komende jaren nog zien veranderen voor Ieper?
Ieper wil ik graag zien verder groeien tot een aangename en 
warme stad. We kunnen nog meer de samenhorigheid in de 
buurten en wijken stimuleren. Ik hoop dat Ieper zich kan pro-
fileren als een aantrekkelijke plek voor jong en oud, inwoner 
en bezoeker.

 35 jaar

 Geboren in Ieper, woont in Zillebeke

 Vader van dochter Yana

 Projectmanager

 Secretaris N-VA Ieper

 57 jaar

 Fiere mama en oma

 Rasechte Ieperlinge

 Coördinator vzw Buitenschoolse opvang

  Universitaire werkgroep literatuur en Media Leuven

 Literaire creatie in Dé Academie

 Actief lid Ieperse Kunstkring Richten

Bestuursleden in de kijker

Dimitry Soenen Tine Verschoot



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


