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Arrondissement Ieper is belangrijke partner
Ondanks het feit dat het arrondissement Ieper het kleinste arrondissement in West-Vlaanderen is, merken 
we dat niet aan het resultaat. Ons politiek gewicht speelt mee in diverse overleg- en beslisorganen, niet al-
leen binnen de N-VA, maar ook in het Provinciebestuur, Vlaamse en Federale parlementen en commissies. 

Onze parlementair Jan Vercammen, 
Provinciale en lokale mandatarissen 
gooien dagelijks hun volle gewicht in 
de schaal te gooien. Dit doen we dan 
ook met veel succes.

We kunnen dit het best kaderen met 
het economisch begrip ‘lean and mean’.
Lean denken gaat over continu verbete-
ren en over innovatie op lange termijn. 
Kiezen voor goedkope, maar doelge-
richte oplossingen waar mogelijk. 
Mean betekent hier vooral gefocust. 

Voeg daarbij duurzaamheid en dui-
delijkheid en samen vormen ze een 
(succes)strategie.
Laten we dus nog meer de krachten 
bundelen over de acht stads/gemeente-
grenzen heen voor een gegarandeerde 
toekomst voor 106 000 inwoners.
Dossiers zoals mobiliteit in de West-
hoek, onderhouden van gewestwegen, 
vlotte verbindingen, ondersteuning van 
de lokale economie, leefbare en gezon-
de landbouw en bij uitbreiding kwali-
teitsvol toerisme zijn onze speerpunten. 

Samen met u gaan wij, N-VA’ers, de 
slag in 2018 aan.

Dirk Vandenbulcke
Uw arrondissementeel voorzitter

Spreekavond  
Peter De Roover Deze vindt plaats op zaterdag 24 

september om 20 uur in OC De  
Galoye, Dikkebusstraat 131, Loker.

Het arrondissementeel bestuur van 
Ieper (afdelingen Ieper, Poperinge, 
Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle, 
Vleteren, Heuvelland Mesen en Wervik) 
heten jullie van harte welkom op de 
gespreksavond met N-VA-fractievoor-
zitter in het federaal parlement Peter 
De Roover. 

Peter De Roover komt ons zijn visie op 
het huidige politieke landschap geven.

Toegang is gratis.
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Minister Weyts bezoekt Poperinge
In het kader van de 11 juliviering was minister van 
Mobiliteit, Openbare Werken en Toerisme, Ben Weyts, 
uitgenodigd als gastspreker op de familiedag van het 
regiobestuur Ieper-Poperinge. De familiedag vond plaats op 
zaterdag 9 juli in JOC De Kouter te Poperinge. Parlementslid 
Jan Vercammen, peter van het arrondissement, en Ben 
Glorieux, ondervoorzitter van het arrondissement Ieper, 
verwelkomden hem. Tijdens de verwelkoming vertaalden wij 
deze bevoegden naar de Westhoek. 

Mobiliteit: proefproject De Lijn

Het openbaar vervoer wordt hervormd. De Westhoek is samen 
met Mechelen en Aalst geselecteerd als proefproject. Dit 
start in september. Met dit proefproject zal de Westhoek net 
kunnen aantonen welke lijntrajecten er moeten blijven en zelfs 
uitgebouwd worden en welke trajecten er dienen te verdwijnen. 

Dit is vooral een kans om belangrijke trajecten verder uit 
te bouwen en het openbaar vervoer echt te versterken. “Wij 
roepen de gemeentebesturen en de provincie West-Vlaanderen 
op om constructief mee te werken aan dit proefproject”, aldus 
ondervoorzitter van het arrondissement Ieper-Poperinge Ben 
Glorieux.

Openbare Werken: heraanleg N8
De N8 is de weg tussen Ieper en Veurne. Het dossier is 

ondertussen al 40 jaar oud, maar boekt langzaam vooruitgang. 
Volgend jaar start eindelijk de heraanleg vanuit Veurne en legt 
men vrijliggende fietspaden tussen Woesten en Vleteren aan. 

We hopen dat er ook nog in deze bestuursperiode stappen 
worden vooruitgezet voor de N8, beginnend van Ieper, zodat 
de kracht van verandering ook hier een feit mag zijn. 

Toerisme: gastvrijheid verder promoten
De Westhoek leeft van het plattelandstoerisme en het WO1-
toerisme. Na de trieste aanslagen in Brussel, heeft dit ook 
een effect gehad op de bezoekersaantallen in de Westhoek. 
Minister Ben Weyts nam het heft in handen om een 
welkomstcampagne op te starten die onze bezoekers aanzet 
om onze gastvrijheid te delen. 

Ook heeft N-VA-senator en voorzitter van de Belgische groep 
van de Interparlementaire Unie, Pol Van Den Driessche, zijn 

collega’s in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada gevraagd om 
het negatief reisadvies, dat in hun land geldt voor België, om 
te buigen. Dit kwam op vraag van onze arrondissementeel 
voorzitter Dirk Vandenbulcke. De N-VA hoopt dat deze 
negatieve reisadviezen ook binnenkort effectief terug worden 
omgebogen.

Minister Weyts had het in zijn speech ook over de strijd die 
de Vlamingen 700 jaar geleden hebben gevoerd voor een beter 
Vlaanderen. Jongerenvoorzitter van de Westhoek Wouter 
Folens bedankte de minister voor zijn komst en gaf hem 
prompt een Poperingse Mazarinetaart mee.

De Westhoek blijft een dode hoek in het verkeer
Dat de zomer in het land is geweest, merkten we slechts sporadisch op. Zo gaan we al eens graag naar zee 
met het goede weer. Toch, zoals het al jaren gaat, gebeurt dat altijd met tergend langzaam verkeer langs de 
N8. Met een goed geoefende trainingsmaat en een tandem lig je sneller op het strand.

Jaren geleden al besliste men om 
een vlotte verbinding met Veurne 
tot stand te brengen, maar deze 
raakt niet echt van de grond. Zo 
slibt deze levensader voor Ieper 
en zelfs het hele arrondissement 
verder dicht door diverse kleine 
belangen. Hier zijn geen rotondes, 
vlotte afrit A19 of slimme lichten 
op de Noorderring. Ieper, een 
centrumstad? 

Niet en zelfs nooit zonder een 
goede kustverbinding. Dat de 
Westkust op die manier de eigen 
achterdeur dichttimmert, zal men 
beseffen als het te laat is.  

Wie kijkt naar de uitgebreide 
bouwactiviteit rond de stations-
buurt in Knokke, ruikt zo waar 
de vastgoedsector ‘boomt’.  
Binnenkort ben je in een wip 
over de nieuwe A11 vanuit regio 
Kortrijk over Brugge in Knokke.

We zullen alvast vanuit Ieper 
blijven ijveren voor de volledige 
heraanleg van de N8. Tot 2018 
minstens.

De tandem en kar van  
verandering,
Dirk Vandenbulcke 
Jan Vercammen

Inschrijven kan via:
dimitry.soenen@n-va.be 
0477/84.65.97.

Ieper

17 september 2016
18 uur

3 stukken vlees | koude groentjes | krielaardappeltjes

Volw. € 15 • Kind € 9
Feestzaal De Pereboom | Korte Meersstraat 6 | 8900 Ieper
Info & inschrijven: dimitry.soenen@n-va.be of 0477 84 65 97

Barbecue

V.U. Voornam Naam i Straatnaam nr. i Gemeente

Zomerbarbecue met 
N-VA Ieper
Op zaterdag 17 september houdt N-VA Ie-
per haar jaarlijkse zomerbarbecue. Leden 
en sympathisanten kunnen op het einde 
van de zomer meegenieten van heerlijk 
vlees en een frisse pils.

De barbecue vindt plaats vanaf  
18 uur in feestzaal De Pereboom (Korte 
Meersstraat 6, 8900 Ieper). 
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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:     /     /


