
Beste inwoner van Ieper,

In Ieper kunnen we goede cijfers voorleggen, zeker in vergelijking met naburige steden. Toch moet ook Ieper besparingen doorvoeren  
in de stadsfinanciën. De reden daarvoor is eenvoudig: we hebben een financiële buffer nodig voor de volgende jaren. We stellen onze  
inwoners voorop: we blijven alle diensten en voorzieningen financieren die een goede levenskwaliteit verzekeren. Daaronder valt ook  
sport.

Een gezonde geest gaat vaak samen met een gezond lichaam. Daaraan draagt ook een goede levenskwaliteit bij. Daarom werd bij  
de voorbije besparingsronde rekening gehouden met duizenden Ieperlingen en tientallen scholen die regelmatig gaan zwemmen.

De N-VA en haar coalitiepartners hebben beslist om het huidige zwembad niet te sluiten totdat de nieuwbouwwerken afgerond zijn.  
Zwemmen is heel erg gezond, vermindert de stress en zorgt voor een betere nachtrust. Het is een sport met lage impact, wat maakt dat  
het niet zo belastend is voor de gewrichten. Niets dan voordelen. Ga dus zeker eens zwemmen. Niet twijfelen, gewoon doen.

Benieuwd naar het skatepark? Nog even geduld. Achter de schermen worden de laatste details vastgelegd in samenspraak met  
onze jongeren.

Ik wens u een fijn en gezond 2023 toe!

Bestuurslid Jay Navas Navarro, voorzitter Bernard Van Isacker en penningmeester Wouter Goudeseune bij de Ieperse Vestingen.

Zondag 5 februari 2023
O.C. Den Elver 
(Vlamertingestraat 34B, Elverdinge)
Vanaf 10.30 uur (speech om 11 uur stipt)

Gratis toegang. Gelieve u in te schrijven voor  
woensdag 1 februari 2023 door een mail te sturen 
naar ben.glorieux@n-va.be. Let op:  
het aantal plaatsen is beperkt.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Met gastspreker federaal Kamerlid Theo Francken

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Bernard Van Isacker, voorzitter
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Menenpoort krijgt ecodak 
De Menenpoort krijgt een innovatief ecodak, wat de duur-
zaamheid en biodiversiteit ten goede komt. De werken starten 
dit jaar nog en zullen twee jaar duren. Minister van Erfgoed 
Matthias Diependaele kwam naar de persvoorstelling.

Kosten
“Vlaanderen reikt een subsidie uit van 1,6 miljoen euro. De stad 
Ieper betaalt 300.000 euro voor de restauratie”, zegt schepen 
voor Financiën Eva Ryde. Het is de bedoeling om alles weer in 
orde te krijgen voor de honderdste verjaardag van het vredes-
monument in 2027.

De zes Commonwealth-landen die de Commonwealth War 
Graves Commission (CWGC) financieren, dragen hun steentje 
bij aan het project. Het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, 
Nieuw-Zeeland, Indië en Zuid-Afrika betalen namelijk mee.

Renovatie
•    Natuursteenelementen: we laten de natuursteenelementen 

restaureren zoals de leeuw en de sarcofaag op het dak. 
•    Naampanelen: de 1.065 vierkante meter aan naampanelen 

krijgt een opfrisbeurt. Daarin zijn de namen van de vermisten 
gegraveerd.

•    Dak: de beschadigde dakdichting wordt verwijderd en er 
wordt een nieuwe waterdichte laag gelegd. Daardoor is het 
mogelijk om het ecodak aan te leggen, wat positief is voor de 
natuur en de biodiversiteit. 

De Menenpoort zal opnieuw stralen!

Beschermingsmateriaal  
voor kunst Oekraïne
De musea van Ieper schenken middelen om de kunst  
in Oekraïne te beschermen.

Leed op veel vlakken
“Op 24 februari 2022 viel Rusland binnen in Oekraïne. Dat 
beeld staat op onze netvliezen gebrand. Steden zijn verwoest en 
veel slachtoffers zijn gemaakt, onder wie niet alleen militairen 
maar ook gewone burgers. Toch is ook het Oekraïense erfgoed 
evengoed een slachtoffer. Met die aanvallen wordt er niet  
alleen schoonheid vernietigd, maar wordt er ook een poging 
gedaan om (tastbaarheden uit) de geschiedenis uit te wissen”, 
zegt schepen voor Musea Dimitry Soenen.

Vraag voor beschermingsmateriaal
In oktober 2022 kwam er van het B-FAST-team een eerste 
oproep om het culturele erfgoed en het kunstpatrimonium van 

Oekraïne te beschermen. Het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed FARO zal dat verder coördineren. Specifiek kwam de 
vraag voor beschermingsmateriaal om de vele collecties van 
Oekraïense erfgoedinstellingen, waaronder musea, te kunnen 
veiligstellen. 

Ieper draagt zijn steentje bij
“Enkele jaren geleden hebben we in Ieper verschillende keren 
collectiestukken moeten verhuizen door de komst van het Yper 
Museum en het Erfgoeddepot De Potyze. Daardoor hebben 
we redelijk veel beschermingsmateriaal op overschot. Het was 
daarom logisch dat de drie Ieperse musea (Merghelynck Mu-
seum, Yper Museum en het In Flanders Fields Museum) hun 
steentje wilden bijdragen in de plaats 
van lijdzaam toe te kijken. We zijn trots 
om te kunnen zeggen dat we als erfgoed-
partners de collega’s in Oekraïne steunen 
en zo een toekomst voor het erfgoed in 
nood mogelijk maken”, besluit schepen 
voor Musea Dimitry Soenen.

www.n-va.be/ieper
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Bestuurslid Simon De Vuyst is  
onlangs papa geworden. Een  

dikke proficiat van ons allemaal!

Sfeerbeelden bedrijfsbezoek Sitra Ieper
N-VA Ieper is van start gegaan met een reeks bedrijfsbezoeken om de Ieperse ondernemingen in de kijker te zetten.  
“Begin oktober bezochten we de Sitra Group langs de Pilkemseweg. De bijna vijftig geïnteresseerden (leden en niet-leden  
van N-VA Ieper) kregen er een unieke inkijk. Sitra Group is een modern transportbedrijf met sterke ambities. Tijdens het  
bezoek kregen we een woordje uitleg over de werking van het bedrijf. Daarnaast brachten we een bezoek aan de werkvloer.  
De uiteenzetting werd afgesloten met een hapje en een drankje”, zegt bestuurslid Simon De Vuyst.

Ons tweede bezoek zal in mei of juni 2023 plaatsvinden op een weekavond bij Valcke Prefab Beton uit  
Vlamertinge. Zij zijn gespecialiseerd in het realiseren van industriële en agrarische bouwprojecten.  
Wilt u deelnemen? Schrijf u in door een mailtje te sturen naar simon.devuyst@n-va.be of bel naar  
0479 73 39 05. Wij brengen u dan later op de hoogte van de specifieke bezoekdatum.

Simon De Vuyst, bestuurslid

De klassieke groepsfoto

Voorzitter Bernard Van 
Isacker aan het woord

Schepen Eva Ryde en voorzitter 
N-VA Poperinge Jan Van Bruwaene

Lid Michiel Ooghe en penningmeester 
Wouter Goudeseune

Schepen Dimitry Soenen en 
gemeenteraadslid Jan Delie

Ondervoorzitter Ben Glorieux, Vlaams 
parlementslid Maaike De Vreese uit 
Brugge en voorzitter Bernard Van Isacker

Iedere deelnemer kreeg een 
leuke attentie van Sitra

Felicitatie



Mobiele dienstencentra worden uitgebreid
U kent ze waarschijnlijk al, de mobiele  
dienstencentra van het Zorgnetwerk.  
Momenteel kan u op dinsdag in O.C.  
In ’t Riet in Zillebeke terecht en op vrijdag 
in O.C. Ten Vrielande in Boezinge.  
Binnenkort wordt daar nog een derde 
plaats aan toegevoegd: de Grachtstraat in 
het centrum van Ieper. De voorbereidingen 
voor een derde mobiel dienstencentrum zijn 
namelijk volop bezig.

Zorgnetwerk Ieper riep Ter Plekke in het  
leven. Het deed dat, omdat het voor mensen 
die op het platteland wonen, niet altijd  
eenvoudig is om de nodige hulp- en  
dienstverlening te verkrijgen. Het aanbod is 
er te beperkt en de inwoners moeten dan vaak 
naar een stad in de buurt gaan. Schepen van 
Welzijn Eva Ryde: “We vinden het belangrijk 
om dichtbij de mensen te staan. We willen 
een ontmoetingsplaats in de buurt aanbieden, 
waar tijd wordt gemaakt om vragen te beantwoorden.”

Sfeerbeelden Varken  
aan ‘t Spit
N-VA Ieper organiseerde in het najaar voor haar leden en 
sympathisanten Varken aan ’t Spit. Dat vond plaats in het 
themacafé van Oorlogsmuseum Hooge Crater in Ieper.  
Zeventig aanwezigen genoten er van een heerlijke maaltijd. 

Federaal parlementslid Yngvild 
Ingels uit Menen en voorzitter 
Bernard Van Isacker zorgden 
voor de toespraken. Bekijk hier 
de sfeerbeelden. Wij bedan-
ken graag Niek en Ilse voor de 
goede en warme ontvangst.

Het was gezellig!

Viering een jaar mobiel dienstencentrum  
Ter Plekke in Zillebeke

Eva Ryde

www.n-va.be/ieper
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Ondervoorzitter BEN GLORIEUX
Ben Glorieux is een jaar lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  
Hij volgde Alain Vansevenant op. Wij stelden Ben enkele vragen.

Ben, je bent nu een jaar lid van het 
comité. Wat is dat eigenlijk, het  
bijzonder comité voor de sociale 
dienst van Ieper?
Ben: “Eigenlijk is dat de vroegere 
OCMW-raad. We behandelen  
individuele dossiers. Mensen die het 
moeilijk hebben, kunnen aankloppen 
bij de dienst Welzijn. Na een intake-
gesprek beslissen de maatschappelijk 
werkers welke hulp ze zullen aan-
bieden. Ons team van negen mensen 
beslist dan om het voorstel van de 
dienst al dan niet te bekrachtigen. 
Meestal gaan we ermee akkoord.  
Het gaat daarbij vaak over het  
toekennen van het leefloon. De  
beslissingen worden unaniem  
genomen. Het leuke en goede is dat 
het meerderheid-versus-oppositie-
spelletje zoals in de gemeenteraad 
daar niet speelt. We vergaderen  
tweewekelijks op maandag. Partij-
genote en voorzitter van het comité 
Eva Ryde leidt alles in goede banen en 

speelt kort op de bal.”

Kunnen Ieperlingen die het moeilijk 
hebben dan eeuwig het leefloon 
krijgen?
Ben: “Natuurlijk niet. Er wordt een 
GPMI-contract (Geïndividualiseerd 
Project voor Maatschappelijke  
Integratie) opgesteld. Voor anders-
taligen houdt dat bijvoorbeeld in dat 
zij lessen Nederlands moeten volgen 
en dat ze begeleiding bij het arbeids- 
traject zullen krijgen. Dit is uitein-
delijk de bedoeling: de mensen  
re-integreren in de maatschappij. 

Als ze zich niet houden aan het 
traject en de afspraken, volgt er een 
hoorzitting. Als sanctie kunnen zij 
het leefloon verliezen. Momenteel 
zijn er bijna driehonderd Ieperlingen 
die recht hebben op het leefloon. 
Dat aantal zie ik graag dalen in de 
toekomst.”

Ben 
Glorieux

Jong N-VA Ieper  
herdenkt 11 november
Secretaris Brecht Lottegier en bestuurslid  
Simon De Vuyst hebben op 11 november een 
krans neergelegd. Dat doen ze elk jaar. 

Ze deden dat bij het Gedenkteken voor de 
 Gebroeders Van Raemdonck en Amé Fiévez.

www.n-va.be/ieper
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


