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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Goed wonen in eigen streek
“Paddesnakkers.” Waarschijnlijk is het een term die heel wat 
Ieperlingen amper of niet meer kennen. En toch, het is een woord 
dat de oudere generatie hier zeker nog heeft gehoord of gebruikt. 
Het diende om kinderen attent te maken op het gevaar van plassen 
en rivieren: “Let op voor de paddesnakkers!” Padden konden 
kinderen wel eens in het water trekken ... Vandaar de oorsprong 
van het woord.  
 
Misschien vraagt u zich nu wel af waarom ik daarmee kom 
aandraven. Wel, een van mijn interesses is nagaan wat er zoal 
gebeurde in deze streek waar ik woon en wat de gebruiken hier 
precies waren en zijn. Kwestie van een echte Ieperling te worden 
en niet zomaar een inwijkeling van 24 kilometer verder. 

Ieper zit boordevol historiek en die gaat veel verder dan de 
wereldoorlogen. Onze stad heeft een geschiedenis waar heel  
wat andere steden een punt aan kunnen zuigen. Nu de toeristische  
sector voor een enorme uitdaging staat na vier succesvolle  
herdenkingsjaren, zal het nodig zijn dit verre verleden nog meer 
uit te spelen. 

Maar liefst tien punten (eigenlijk twaalf) staan in het Ieperse 
bestuursakkoord om het toerisme aan te zwengelen. Het moge 
duidelijk zijn dat de nieuwe burgemeester en het schepencollege 
onze stad een nieuw elan willen geven.  

Ieper is een fijne stad met fijne deelgemeenten waar het goed  
wonen is. Maar ... alles kan beter. De nieuwe ploeg – met ook 
twee N-VA-schepenen aan boord – is al druk in de weer om  
onze stad nog aangenamer te maken. De terrassen die dit jaar 
eind februari al mochten openen, zijn daar een duidelijk  
voorbeeld van. En zoals u ook zult lezen in het interview  
met onze twee schepenen op pagina drie, blijft het  
daar niet bij.

De vernieuwing heeft zich ook doorgezet in  
ons afdelingsbestuur, waar heel wat nieuwe  
gezichten hun intrede doen. Mensen met  
ervaring, mensen vol ideeën, mensen die  
effectief willen werken aan een beter Ieper.
2019 kon niet beter starten!

Quiz Jong N-VA Westhoek

Uw kandidaten op 26 mei

Bernard Van Isacker
Voorzitter N-VA Ieper

5 april - 19.30 uur - OC De Leege Platse te Beselare 

Mooie prijzen en een sfeervolle avond gegarandeerd!
Deelnameprijs per ploeg (maximaal 5 personen): 20 euro. 
Inschrijven via wouter.goudeseune@n-va.be

Dimitry Soenen 
Plaats 7 Kamer

Eva Ryde 
Plaats 8 Vlaams Parlement

Op 26 mei brengt u uw stem uit voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Maak op pagina drie  
kennis met onze twee Ieperse kandidaten: Eva Ryde en Dimitry Soenen. Zij rekenen op uw stem!



Nieuwjaar vieren met Vlaams  
volksvertegenwoordiger Axel Ronse

ieper@n-va.be

Op 17 februari kozen onze leden in het 13de-eeuwse Vleeshuis een nieuw bestuur. Ieperling Bernard 
Van Isacker (44) volgt zichzelf op als voorzitter. Ben Glorieux (33) uit Elverdinge wordt de nieuwe  
ondervoorzitter. Meteen werden ook acht andere bestuursleden verkozen, naast onze mandatarissen 
Jan Delie, Dimitry Soenen, Eva Ryde en Alain Vansevenant. 

Ons bestuur, van links naar rechts en langs onderen te beginnen: 
Ben Glorieux (fractiemedewerker N-VA - Elverdinge)
Charlotte Caron (rekruteerder - Ieper)
Jo Flamen (wellnessuitbater - Ieper)
Dimitry Soenen (schepen - Zillebeke)
Ingeborg Samyn (bediende - Ieper)
Bernard Van Isacker (social media marketeer - Ieper)
Jay Navas Navarro (bedrijfsjurist - Ieper)
Eva Ryde (schepen - Brielen)

Brecht Lottegier (HR-consultant - Zillebeke)
Lotte Corneillie (studente rechten - Vlamertinge)
Judy Coghe (studente rechten - Elverdinge)
Jan Delie (tandarts - Ieper)
Alain Vansevenant (horeca-uitbater - Ieper)
Axel Roegiers (student financieel management - Ieper)
Jef Vanhove (gewezen verkoopsdirecteur - Ieper)
Wouter Goudeseune (productieplanningverantwoordelijke - Ieper)

Een nieuw bestuur 
voor N-VA Ieper

Meer info over onze bestuursleden? Surf naar www.n-va.be/ieper

Bernard Van Isacker, An Capoen, Dimitry Soenen, 
Hugo Soenen en Rose-Marie Meuleman.

Axel Ronse, Bernard 
Van Isacker en  
Eva Ryde.

Jeannine Saint Germain en 
Maria Mar.

Onze nieuwjaarsreceptie kon 
op veel belangstelling rekenen.
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“Ons doel? Meteen het verschil maken  
waar het kan.”
Sinds begin dit jaar zijn Eva Ryde en Dimitry Soenen schepen in het Ieperse gemeentebestuur. Eva neemt de 
bevoegdheden welzijn, onderwijs, senioren, financiën en kerkfabrieken onder haar hoede. Dimitry zet zich 
van zijn kant in voor de domeinen musea, jeugd, digitalisering en smart city. Zowel Eva als Dimitry stellen 
zich opnieuw kandidaat bij de verkiezingen op 26 mei. In dit interview ontdekt u hun plannen voor Ieper en 
voor Vlaanderen.

Wat is voor jullie de grootste uitdaging in Ieper?
Dimitry: “Nu ik digitalisering en smart city tot mijn  
bevoegdheden mag rekenen, wil ik voluit gaan voor vernieu-
wende digitale toepassingen. Die zullen de administratie 
vereenvoudigen en op termijn leiden tot een efficiënter 
kostenbeheer. Maar het wordt een hele klus om ze uit te 
werken.”

Eva: “Vanuit mijn bevoegdheden wil ik het welzijn in Ieper 
verhogen, nieuwe projecten lanceren en tegelijk de financiële 
gezondheid van onze stad bewaken.”

Werk op de plank dus! Wat zijn de belangrijkste N-VA-punten 
in het Ieperse bestuursakkoord?
Dimitry: “Dat zijn er heel wat. Zo gaan de lichten terug aan 
en zetten we in op een versnelde omschakeling naar led- 
verlichting. Verder zullen we heel wat smart-city-toepassingen 
invoeren, zowel in de stad zelf als binnen de stadsdiensten. 
Ook de winterterrassen komen eraan.”

Eva: “Ik kan daarbij al meegeven dat er geen belasting- 
verhoging komt en dat belastingen die verstikkend werken, 
worden afgeschaft. Een eerste voorbeeld is de terrasbelasting 
buiten de stadskern. Die gaat volledig op de schop. Verder 
komt er ook een snelleresponsteam voor kleine herstellingen 
aan voetpaden en wegen. En bij de aanpak van anderstalige 
nieuwkomers in Ieper staan integratie en activering centraal.”

Hoe intens was het maken van het bestuursakkoord?
Dimitry: “Het was hard werken voor iedereen die mee aan 
tafel zat of achter de schermen betrokken was. De vele overleg- 
momenten met de coalitiepartners, het terugkoppelen naar 
de achterban enzovoort, lieten weinig tijd voor ontspanning 
en rust. Maar het was tegelijk ook een boeiende en leerrijke 

periode. En het resultaat is een prachtige leidraad voor Ieper, 
die zal leiden tot vooruitgang in onze stad.”

Eva: “Dat klopt. Het resultaat was de inspanning meer dan 
waard!”

Wanneer zullen de Ieperlingen de eerste concrete  
veranderingen merken?
Dimitry: “Een aantal zaken zijn al in voorbereiding. Van 
zodra het meerjarenplan voor de komende zes jaar er is, 
kunnen we er echt invliegen. Eind dit jaar zal dat plan volledig 
af zijn.”

Eva: “Ondertussen maken we al het verschil waar het 
meteen kan. De terrassen zijn er al, de inspraak is breed 
ingezet, het taalpunt Nederlands wordt binnenkort geopend, 
speelpleintjes worden opgefrist …”

Wat zijn jullie ambities voor de Vlaamse en federale  
verkiezingen op 26 mei?
Eva en Dimitry: “We willen het arrondissement Ieper een 
stem geven op Vlaams niveau. Vlaanderen moet rekening 
houden met de centrumfunctie van plattelandssteden zoals 
Ieper. Er moet aandacht gaan naar de parameters voor het 
verdelen van middelen. Zeker als lokale besturen steeds 
meer taken krijgen.”

“Bovendien moet lokaal beleid ook op nationaal niveau een 
passend antwoord krijgen, bijvoorbeeld als het gaat over 
welzijn, gezin, zorg en onderwijs. En uiteraard zullen we 
ons ook voluit inzetten voor de nationale partijthema’s, zoals 
ecorealisme en confederalisme. We rekenen dus op zoveel 
mogelijk stemmen!”

www.n-va.be/ieper 

Eva Ryde

•  Schepen van Welzijn, Senioren, 
Onderwijs en Financiën

•  Plaats 8 voor het  
Vlaams Parlement

Dimitry Soenen
•  Schepen van Jeugd, Musea, 

Digitalisering en Smart City

•  Plaats 7 voor de Kamer
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement
Bert Maertens | Lijsttrekker
• 36 jaar - Izegem
• Burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger

Maaike De Vreese | 2de plaats
• 34 jaar - Brugge
• Adviseur asiel en migratie bij Dienst Vreemdelingenzaken

Axel Ronse | 3de plaats
• 37 jaar - Kortrijk
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Sander Loones | Lijsttrekker
• 40 jaar - Koksijde
• Voormalig minister van Landsverdediging en Ambtenarenzaken
• Voormalig Europarlementslid

Yngvild Ingels | 2de plaats
• 39 jaar - Menen
• Veiligheidsspecialist

Björn Anseeuw | 3de plaats
• 42 jaar - Oostende
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

West-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 


