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DEBATTEER MEE OVER DE 
KERKFABRIEKEN

Na het succes van ons vorige debat 
houdt N-VA Ieper graag opnieuw 
een debat. Dit keer over het thema 
van de kerken en de kerkfabrieken. 
Deze hebben een grote impact op 
de gemeentelijke financiën en het 
gezicht van Ieper. Wij geloven dat de 
standpunten van de partijen het best 
naar boven komen in een vruchtbaar 
debat. 

Het debat gaat door op maandag 
9 mei, van 20 tot 21.45 uur, in het 
Kobbetje (Dikkebusseweg 522, 8900 
Ieper).

Meer info bij Carl Deconinck mail: 
carl.deconinck@n-va.be  
tel: 0473 96 53 87 

BEZOEK AAN STADHUIS

Op zaterdagvoormiddag 23 april 
bezoeken we de nieuwe locatie van 
het stadhuis.

We spreken af om 10 uur aan het 
centrum Auris (Ter Waarde 1, 8900 
Ieper)

  

Hebt u ook het gevoel dat er alleen nog 
maar slecht nieuws is? Klaagzangen, 
verzuring en conflict zijn dagelijkse 
kost in de kranten en op de televisie. 
Zelfs de journalisten proberen met 
agressieve vragen de mensen klem te 
zetten. Ook het politiek debat bestaat 
enkel nog uit schijngevechten. We 
zien coalitiepartners die hun eigen 
coalitie aanvallen en partijen die intern 
bekvechten. Het oude gedachtegoed 
is blijkbaar een zware last. Gelukkig 
hebben jonge partijen daar minder 
last van. Toch biedt men ook in ons 
politieke wereldje de rechtervuist aan 
de linkerwang aan. In Ieper maakt de 
jonge N-VA-afdeling kennis met het 
klappen van de zweep. We buigen het 
hoofd, maar rechten de rug.

We hopen stilletjes dat het bij u, als 
lezer, dan ook een beetje kriebelt. We 
willen graag meer doen voor u. Zo ho-
pen we dat er een aantal geëngageerde 
geesten geprikkeld raken om de daad 
én het woord aan de gedachte toe te 
voegen.

We voelen wel dat we er niet alleen 
voor staan, maar we kunnen nog veel 
inzet gebruiken. De weg is  lang en er 
wacht ons veel werk. In 2018 volgt een 
nieuwe mijlpaal.

Het front is nog ver, maar we hoorden 
toch al hier en daar een paar kanon-
nen. Lees nog eens wat hierboven 
staat. Denk er nog eens diep over na. 
Wie mee opkomt voor het algemeen 
belang, wie durft en doet, zal er als 
mens op vooruit gaan. Maak samen 
met ons deel uit van de oplossing.

U bent van harte welkom!

Jan Vercammen
N-VA-gemeenteraadslid

“Sommige mensen willen dat het gebeurt, 
  sommigen wensen dat het gebeurt, anderen 
  doen het gebeuren” Michael Jordan, °17/02/1960, Amerikaans atleet

AGENDA

www.n-va.be/ieper
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• Geboren in Roeselare op 
    21 november 1949

• Diploma verpleegkunde

• Jaren actief in gezondheids- 
    en welzijnssector

• Leraar verpleegkunde

• OCMW-rusthuisdirecteur

AFSCHEID VAN EEN VOORZITTER
Op zondag 13 maart namen heel 
wat leden en het nieuwe N-VA-
bestuur van Ieper afscheid van 
uittredend voorzitter José Boeraeve. 
Jammer genoeg stelde José zich ook 
niet langer kandidaat als bestuurs-
lid. Daarmee sluit N-VA Ieper een 
hoofdstuk af. Voor we richting 2018 
gaan, blikken we nog even teru. 
José was een lid van het eerste uur. 
Het is weinigen gegeven om elke 
dag opnieuw trouw te zijn aan hun 
overtuiging. Altijd duwen waar 
nodig om de partij terug op de rails 
te krijgen. José nam als voorzitter 

het roer stevig in handen en bracht 
ons schip in rustiger wateren zodat 
ieder op zijn manier zijn politieke 
reis kon verder zetten. José is ook 
moeilijk te doorgronden en mis-
schien maar goed ook. Het maakt 
hem als mens enkel zoveel mooier. 
Als hij ergens in een vakje dient te 
worden gestopt, dan zet ik hem met 
stip onder de groep V van volhar-
ding. Van deze groep is hij nu al 
erevoorzitter.

Bedankt, José voor de bergen werk 
die je hebt verzet. De weg werd 
geëffend, maar de jonge garde zal je 

nog hard nodig hebben. We hopen 
dat het ‘Ravenhof’ een oord van 
vertrouwen blijft.

Vanwege het nieuwe bestuur en de 
mandatarissen.

Sinds 2012 woon ik in Ieper en vrij-
wel direct nam ik contact op met de 
lokale N-VA-afdeling. Bij de laatste 
bestuursverkiezing werd ik in het 
bestuur gecoöpteerd. Zoals het een 
aangespoelde past, heb ik eerst de 
kat uit de boom gekeken. Het was 
voor mij belangrijk om de mensen 
in het bestuur te leren kennen en 
daarna pas effectief deel te nemen. 
De eerste jaren waren voor mij een 
leerschool. Het reilen en zeilen in 
het politiek landschap is mij niet 
vreemd. Ik draaide er 22 jaar in mee. 
Nu kan ik het politieke leven aan 
de andere zijde meemaken. Dit is 
helemaal anders dan als ambtenaar 
in een klassieke coalitie van twee of 
drie partijen. 

Ik wil graag de uitdaging met een 
gemotiveerd team aangaan. We gaan 
geen makkelijke toekomst tegemoet. 
We zullen duidelijke keuzes moeten 
maken. Toch ben ik ervan overtuigd 
dat we dit samen kunnen. Met dit ge-
geven wil ik een voorzitter zijn die er 
echt voor gaat, die openstaat voor alle 
meningen en die kan streven naar 
een gezamenlijk standpunt waarin 
elk van het bestuur zich terugvindt. 

Het is ook een hele eer om José 
Boeraeve als voorzitter op te volgen. 
Bedankt José voor jouw tomeloze in-
zet gedurende vele jaren. Ik hoop dat 
ik steeds bij hem voor raad en daad 
mag aankloppen. Laat ons er samen 
voor gaan.

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

Geslaagde 
nieuwjaarsreceptie 
Onder het motto de laatsten zullen de eersten 
zijn, hield N-VA Ieper op zondag 7 februari 
haar nieuwjaarsreceptie. Samen met een groot 
aantal mensen klonken we op het nieuwe jaar 
en luisterden we naar de toespraak van fede-
raal volksvertegenwoordiger Brecht Vermeu-
len. In een boeiende speech sprak hij over de 
moeilijke, maar juiste weg die we met de N-VA 
gekozen hebben. De kracht van verandering 
gekoppeld aan de volharding. 

De sterke schouders van N-VA Ieper

Nieuwe voorzitter N-VA Ieper

Op donderdag 10 december organiseerde N-VA 
Ieper een eerste debat in Ieper. We debatteerden 
over de N8 en de ontsluiting van die verbinding van 
Ieper naar de kust. Een gevoelig dossier, waar al 
veel inkt over is gevloeid, maar waarvoor men nog 
weinig spades in de grond stak.

Het was ons eerste debat en ondanks het gebrek aan 
reclame, waren er ongeveer veertig mensen aanwezig. 
Alle lokale politieke partijen waren vertegenwoor-
digd. De N-VA stuurde Jan Vercammen. De andere 
partijen stuurden Bercy Slegers (CD&V), Philip Bolle 
(sp.a), Emmily Talpe (Open Ieper), Nancy Six (Vlaams 
Belang) en Ludwich Devlieghere (Groen). Moderator 
van dienst was Karl Vandenberghe van WTV.

Het was een constructief debat waar we zochten naar 
een werkbare consensus. De N-VA pleitte het sterkst 
voor tracé drie. Daaraan gekoppeld pleiten we voor 
een vlotte op- en afrit ter hoogte van het einde van de 

A19. De N-VA wilt ook een oplossing voor het kruis-
punt Flanders Language Valley/Auris door middel 
van een ‘kraterronde’ (zoals in Veurne) zonder lichten 
en terug een vlotte op- en afrit ter hoogte van de 
Diksmuidseweg. De overige partijen wilden zich ner-
gens op vastpinnen, maar toonden zich in elk geval 
bereid om hierin eventueel mee te gaan.

Het doortrekken van de A19 lijkt tot het verleden te 
behoren en iedereen toonde realiteitszin en een drang 
naar vooruitgang in het dossier. Als afsluiter legden 
de leden uit het publiek de politici nog het vuur aan 
de schenen. Nadien dronken we nog gezellig een glas 
en bespraken we uitvoerig de problematiek, die zeker 
leeft in Ieper. Alvast een geslaagde avond. 

Voor meer info over ons standpunt rond de N8 
verwijzen we u graag door naar onze site: 
www.n-va.be/ieper.

N-VA heeft duidelijke visie tijdens debat over N8

Brecht Vermeulen, José Boeraeve en Dirk Vandenbulcke 
op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Ieper 

José Boeraeve verlaat N-VA Ieper. 
We bedanken hem voor zijn inzet. 

Marc Notredame 



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


