‘Nog even volhouden.
Samen komen we erdoor!’
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N-VA Ieper

Samen erdoor

Het dagelijks bestuur van N-VA Ieper, v.l.n.r. Brecht Lottegier (secretaris), Jef Vanhove (penningmeester), Bernard Van Isacker (voorzitter) en
Ben Glorieux (ondervoorzitter).
2020 was een afschuwelijk jaar waarbij het uiterste werd gevraagd van u. Dat we daarbij niet bepaald geholpen werden door de
bonte Vivaldicoaltie is intussen overduidelijk. De federale regering heeft haar beloofde afspraak met de geschiedenis deerlijk gemist. Ze is in alles te laat, heeft altijd een of andere smoes klaar en steekt steevast de schuld op een ander, het liefst op de burger
die al heel wat te verduren kreeg de laatste maanden.
Lokale besturen steken zelf handen uit mouwen
Gelukkig lieten heel wat lokale besturen zich niet ringeloren
door wat federaal gebeurde. Ook in Ieper schoot men meteen
in actie, bijvoorbeeld door zelf mondmaskers te bestellen en
te verdelen. Ik wil bij deze een superdikke pluim op de hoed
steken van de honderden vrijwilligers die ook nu opnieuw in
de bres springen om het vaccineren in goede banen te leiden.
Zonder jullie was dit onmogelijk.

Vergeet uw buur niet
Ondanks de huidige crisis en de economische ravage mogen
we één ding niet uit het oog verliezen: zorg dragen voor onszelf en voor elkaar. Al was het in de vorm van een praatje met
de buur of even aanbellen bij een alleenstaande tante of nonkel
om te horen of er hulp nodig is. Een praatje is vaak genoeg om
de gedachten even te verzetten en zelfs voorzichtig samen uit
te kijken naar een betere toekomst.

De inrichting van het vaccinatiecentrum in de sporthal in de
Leopold III-laan is een cruciale stap vooruit. Hopelijk draait
het centrum snel op volle toeren.

We slaan er ons doorheen, en wel samen.

Ook op economisch vlak wordt in Ieper zo goed en kwaad als
het kan aan de kar getrokken van een economische relance.
Er werden eerder al cadeaubons verdeeld onder alle Ieperlingen. Verder staan er nieuwe initiatieven in de steigers om de
Vlaamse en buitenlandse toeristen opnieuw te verwelkomen
in Ieper en om zo de handel en horeca aan te zwengelen.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 3 maart.

Bernard Van Isacker,
voorzitter N-VA Ieper
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KunstklAppers: bezoek het Yper Museum virtueel
Bij het begin van de krokusvakantie lanceerde het Yper Museum de gloednieuwe app KunstklAppers. Deze app is speciaal voor
tieners ontwikkeld. Met de smartphone in de hand kunnen zij zo het museum op hun maat bezoeken.
Schepen van Musea Dimitry Soenen: “Met dit initiatief bewijst het Yper Museum nogmaals dat het de jongeren hoog in het vaandel
draagt. Een goed product ontwikkelen voor tieners lukt enkel wanneer je ze betrekt. Het Yper Museum ging zelfs een stapje verder en
vertrouwde de totstandkoming van de app toe aan drie Ieperse tieners. Het museum gelooft in deze aanpak.”
Voorlopig Bewind
Het Voorlopig Bewind is een groep jongeren uit de Ieperse middelbare scholen die samen met de educatieve ploeg van het museum het
jongerenbeleid bepaalt. “Deze enthousiaste jongerenploeg maakt
onder andere tentoonstellingen en organiseert activiteiten. Het museum sleepte met deze doorgedreven jongerenwerking al enkele prijzen in de wacht en is toonaangevend in Vlaanderen", aldus Dimitry.
Het Yper Museum kon KunstklAppers ontwikkelen dankzij de
gebruiksvriendelijke Erfgoedapp. Om KunstklAppers te kunnen
gebruiken, moet je daarom eerst de ErfgoedApp downloaden.
Daarna kan je KunstklAppers selecteren en het Yper Museum gaan
ontdekken!
Dimitry Soenen, schepen van Musea: “De KunstklAppers-app
is ontwikkeld door en voor jongeren.”

Oplevering sociale
woningen ondanks corona
Ons Onderdak is actief in de verhuur, bouw en verkoop van sociale
woningen. De sociale huisvestingsmaatschappij biedt ook woningleningen aan. 2020 was voor Ons Onderdak geen eenvoudig jaar.
Bovenop de coronaregelingen en -beperkingen had de maatschappij
af te rekenen met de faling van twee aannemers die volop bezig waren met tal van nieuwbouwprojecten en renovaties. “Heel wat extra
werk, maar ondertussen is de draad terug opgenomen. De woningen
kunnen verder afgewerkt worden,” aldus Jef Vanhove, die intussen
betrokken was bij meerdere opleveringen.
Jef Vanhove (RvB / Directiecomité Ons Onderdak)
Acties Jong N-VA Ieper: F*ck Vivaldi!, Sintactie, Vlaamse feestdag

ieper@n-va.be
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Interview Jan Delie

"Als je verder kijkt dan alleen de gemeentepolitiek
word je wel heel bescheiden."
Huidig N-VA-gemeenteraadslid en fractievoorzitter Jan Delie zit intussen al 32 jaar in de Ieperse gemeenteraad. Daarvan was
hij 15 jaar schepen. Hoog tijd om hem even aan de tand te voelen - wat niet moeilijk moet zijn voor een tandarts.
Is de politiek veel veranderd sinds jij startte?
JD: Ik ken beide kanten van de medaille, namelijk de frustraties van een
oppositie en de zelfgenoegzaamheid en soms arrogantie van een meerderheid. Een gemeenteraadslid krijgt een dossier pas voorgeschoteld als het
stemklaar is. Daar gaan, voor de grotere dossiers, soms jaren werk aan
vooraf. Een raadslid, zowel van de meerderheid als van de oppositie, loopt
dus vaak achter de zaken aan.
Je mist de debatten van vroeger?
JD: Vroeger kwam alles op de gemeenteraad: politie, brandweer, cultuur,
sport, musea, onderwijs, … waardoor je als gemeenteraadslid echt het
reilen en zeilen van je gemeente kende. Dit leidde tot heerlijke debatten in
de gemeenteraad die je nu nog zelden meemaakt.
Wat had je liever anders gezien in het verleden?
JD: Ik ben er nog altijd 100 % van overtuigd dat de waterdienst niet mocht
verkocht worden. Ieper had een unieke situatie in Vlaanderen met
oppervlaktewaterwinning, en had de knowhow in huis om echt kwaliteitswater te leveren. De service, bereikbaarheid en de prijs voor de burger
waren zeer correct. Vergelijk die drie zaken maar eens met de huidige
leverancier, de Watergroep. Toch heb ik toen mee gestemd met de meerderheid, en ik heb er nog altijd spijt van. De burger was geen vragende partij,
een referendum kon in dit dossier klaarheid hebben gebracht. Er zijn nog
voorbeelden waar de burger geen vragende partij is maar er toch zomaar
dossiers worden opgestart.
Nog een anekdote die je bijblijft?
JD: Als je verder kijkt dan alleen de gemeentepolitiek word je wel heel bescheiden. Ik herinner mij, in mijn eerste mandaat als schepen van Ontwikkelingssamenwerking, dat voor de 11.11.11-actie 20.000 mensen van deur tot deur gingen om steun. Ze
zamelden toen in totaal 100.000.000 frank in, nu 2,5 miljoen euro. Dat was exact evenveel als het bedrag dat dezelfde avond bekend
werd gemaakt in verband met de transfer van Lozano van Beerschot naar Anderlecht.

Valentijnsactie

Nieuwjaarsreceptie
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Brugfiguur Welzijn als schakel tussen kwetsbare gezinnen,
scholen en buurt
In de dienst Welzijn werd het nieuwe statuut van brugfiguur ingevoerd. De brugfiguur vormt een schakel tussen scholen,
kwetsbare gezinnen en de buurt. Op deze manier kunnen we kwetsbare gezinnen die zich momenteel te vaak onder de
radar bevinden, beter bereiken. De brugfiguur is een vertrouwenspersoon die verbindend is en de belangen behartigt van
de kwetsbaren.
Alle gezinnen van de Ieperse basisscholen kunnen via een zitdag in de school terecht bij de brugfiguur. De vragen kunnen gaan over vrije tijd, kinderopvang, opvoeding, wonen of financiële
problemen (bijvoorbeeld schoolrekeningen). Dit eerste contact dient als opstap voor verder
contact via telefoon of e-mail. Een volgende afspraak kan plaatsvinden op school, bij de brugfiguur thuis of per telefoon naargelang de geldende coronamaatregelen.
Alain Vansevenant, OCMW-directiecomité

West-Vlaamse bedrijfsbelasting schrappen voor
getroffen Ieperse ondernemer
De coronacrisis is naast een gezondheidscrisis ook een economische crisis. Het treft uiteraard heel wat Ieperse ondernemers. Sinds
de eerste coronagolf tot op heden hebben 1360 Ieperse ondernemers verplicht moeten sluiten of een serieuze omzetdaling moeten
incasseren. We vinden het allemaal jammer dat we ons favoriet restaurant of café niet kunnen bezoeken in onze Kattestad.
“Er zijn Vlaamse of federale steunmaatregelen van kracht om het leed te verzachten, maar dit dekt zeker niet altijd alle kosten.
Stad Ieper heeft ook een serieuze inspanning gedaan met de Ieperse kadobon. We vinden dat ook het West-Vlaamse provinciebestuur een duit in het zakje mag doen en de jaarlijkse forfaitaire bedrijfsbelasting van 111 euro mag laten vallen voor de getroffen ondernemers,” aldus Ben Glorieux, die naast ondervoorzitter van N-VA Ieper beroepsmatig fractiesecretaris is van de zeven
provincieraadsleden in de West-Vlaamse provincieraad.

Uiteraard is dit slechts symbolisch en een druppel op een
hete plaat. Het gaat om het principe. 2021 zal opnieuw
geen normaal jaar zijn. Het provinciebestuur kan dit perfect
budgettair aan. Het is enorm zuur om een taks op ondernemen
in de bus te krijgen als je verplicht gesloten bent. De
handelaars willen niet liever dan opnieuw veilig werken”,
besluit fractiesecretaris Ben Glorieux.
Ben Glorieux, fractiesecretaris N-VA West-Vlaanderen
Nieuwjaarsreceptie

www.n-va.be/ieper

Afdelingsraad Jong N-VA Nationaal
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Shop & Go parkeerplaatsen
Sinds begin dit jaar gelden er in onze prachtige stad enkele nieuwe richtlijnen rond parkeren. Eén daarvan is de invoering van
70 Shop & Go-parkeerplaatsen.
Shop & Go staat voor parkeren zonder parkeerschijf of ticket, waarbij
je een half uur gratis mag parkeren. Aankomen met je wagen, uitstappen, je inkopen doen en zorgen dat je een half uur later terug vertrokken bent. Handig voor wie een snelle inkoop wil doen!
Deze plaatsen komen er ten gunste van de ondernemers en om het
‘parkeerschijf draaien’ tegen te gaan. De parkeerplaatsen bevinden
zich op welgekozen plekken en in samenspraak met de ondernemers.
Sensor
Het systeem werkt via een sensor in het parkeervak die je aankomst
en vertrek registreert. Blijf je langer dan een half uur staan dan krijgt
de parkeerwachter een melding dat je gebruik wil maken van het
halve dag tarief. “Als bevoegd schepen van Digitalisering & Smart
City ben ik blij dat ik dit heb kunnen realiseren in onze stad. Het is
een meerwaarde voor onze handelaars maar ook voor bezoekers die
snel een inkoop willen doen”, aldus Dimitry Soenen.

Jong N-VA Ieper verkoopt Vlaamse t-shirts!
Jong N-VA Ieper is op 11 juli gestart met het verkopen van Vlaamse T-shirts, Léon-shirts. Léon-shirts staan
voor het uitdragen van de Vlaamse identiteit, cultuur, waarden en normen.
Léon-shirts benadrukt te ijveren voor een confederaal systeem dat leidt
tot een Vlaanderen dat zelfstandig beslissingen kan nemen. Zeker na de
vorming van de federale regering is dit het moment om tot actie over te
gaan en op te komen voor de rechten van de Vlamingen.
Daarnaast focust Léon-shirts op de balans tussen rechten en plichten.
Iedereen mag mee genieten van de rechten binnen onze Vlaamse maatschappij als hij of zij de bijhorende plichten aanvaardt. Elke burger draagt
verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan onze hechte Vlaamse
gemeenschap. Ten slotte is er volgens Léon-shirts geen plaats voor quota
of overgecultiveerde positieve discriminatie. De eerlijkste manier van
werken is focussen op iemand zijn competenties en niemand te gaan bevoordelen. Léon-shirts staat daarom voor het systeem van meritocratie.
Jong N-VA Ieper-voorzitster Lotte Corneille showt het Léon T-shirt

Bestel je Léon-shirt hier
Wens je mee de Vlaamse identiteit uit te dragen en op te komen voor de
rechten van de Vlaming, bestel dan nu je T-shirt via www.leonshirts.be/shop

ieper@n-va.be

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

