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Noteer alvast in je
agenda!

“Je hebt een mening en
wil debatteren? Je hebt
voorstellen en een
duidelijke visie? N-VA
Ieper verwelkomt je
graag.” Schepen Jan Delie

Wij komen bij u langs

N-VA Ieper wil weten wat er leeft
bij de Ieperlingen. Daarom gaan we
van deur tot deur. We starten in april
met de deelgemeentes Boezinge
en Zillebeke. De bezorgdheden en
wensen van de Ieperling moeten
gehoord worden. Zo kan N-VA Ieper
een antwoord formuleren op wat de
mensen echt bezighoudt.

Inspiratie-avonden

Daarnaast zullen we ook onze bestuursvergaderingen in de deelgemeentes houden. Na onze vergadering nodigen we iedereen uit om met
ons mee te denken over de toekomst
van de dorpen. De inwoners van Zillebeke, Hollebeke en Voormezele zijn
alvast welkom in het restaurant van
de Palingbeek op 3 april om 20 uur.

Quiz Jong N-VA

Op vrijdag 7 april organiseert Jong
N-VA Westhoek haar jaarlijkse quiz
in Zonnebeke.
Lees meer op pagina 2.

Marktactie
Op 15 april staat N-VA Ieper op de
zaterdagmarkt. Kom gerust iets
drinken en bijpraten met je lokaal
N-VA-bestuur.

Zet je schouders onder N-VA Ieper!
N-VA heeft jou iets te bieden: zowel voor als achter de schermen is er
plaats voor nieuwe enthousiastelingen. Een politieke partij die in de lift
zit, een groep Ieperlingen die de toekomst van het politieke beleid in onze
stad mee bepalen: wat houdt jou nog tegen om je bij ons aan te melden?
Laat je niet afschrikken door de vele negatieve connotaties die er rond politici hangen. De gemeenschap is niet gebaat met de
toogpraat die alle politiek geïnteresseerden
over dezelfde kam scheert. En zeker niet
met sommige columnisten die over alles
een mening hebben, maar zelf hun nek niet
durven uitsteken.
Inderdaad, je hebt als politicus een
olifantenvel nodig. Je krijgt veel individuele
vragen die je gewoonweg niet kan oplossen.
Je voelt je soms machteloos omdat bepaalde dossiers niet de wending krijgen die je
gehoopt had. Anders geeft het echt veel
voldoening dat je toch zaken in beweging
krijgt die al te lang vastgeroest leken.
Mensen met een groot ego kunnen we
missen. Besef dat je er niet geraakt zonder

een groep medewerkers en gelijkgezinden
die mee de partij gestalte en kracht geven.
Een overtuiging hebben is natuurlijk de
evidentie zelf, maar luisteren naar andermans overtuiging is onontbeerlijk.
Je zal beslissingen moeten nemen die niet
door iedereen gesmaakt worden, je zal
evengoed beslissingen nemen die door
velen toegejuicht worden. Politieke besluitvorming is niet zo simpel als velen denken.
Het is een constant evenwicht zoeken
tussen passie en idealisme, en tegelijk
strategie en pragmatisme. Maar bovenal:
je moet voor je besluitvorming een
meerderheid vinden.
Wie denkt daarin te kunnen meedraaien
is meer dan welkom.

Volg ons op Facebook:
ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!
Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.
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N-VA Ieper bouwt mee
aan sociaal OCMW-beleid
Waardevolle mensen

‘Politici zijn zakkenvullers’ hoor je vaak. De mensen hebben
overschot van gelijk. Roland Louf is OCMW-raadslid voor N-VA
Ieper: “Mijn zakken worden royaal gevuld met de moeilijkheden
die de onderkant van onze samenleving ondervindt. Mijn focus?
Meer mensen aan het werk krijgen binnen hun mogelijkheden.
Nuttig vrijwilligerswerk aanreiken en studenten met minder
financiële mogelijkheden ondersteunen.” Mijn belangrijkste taak
is ervoor zorgen dat mensen hun waardigheid en zelfrespect
terugvinden. Hen overtuigen hoe waardevol ze voor onze
samenleving zijn. Ook probeer ik onze woonzorgcentra, kliniek,
scholen en sportverenigingen te helpen bij evenementen.

Rechtvaardig huurbeleid

Een probleem met het huidig huurbeleid van het OCMW is
dat er te weinig voorrang gegeven wordt aan de Ieperling.
Roland heeft dit probleem aangekaart: “Momenteel is het
OCMW in gesprek met ‘Ons Onderdak’ om met hen de
procedures te overlopen. Het is nog een hele klus om de
verantwoordelijkheden uit te klaren, maar het zal een stap in de
goede richting zijn.”

“Mijn focus? Meer mensen
aan het werk krijgen
binnen hun mogelijkheden.”
OCMW-raadslid Roland Louf

Blokcentrum was opnieuw een groot succes!
Afgelopen kerstperiode was het
al de negende editie van ‘Blok@
Ieper’. Studenten komen samen op
één locatie om in groep te studeren
en te ontspannen. N-VA’er en
schepen van Jeugd Eva Ryde
ondersteunde dit mooie initiatief
vanaf de eerste editie: “Drankjes
halen, aanwezig zijn, horen wat er
leeft bij hen… Het is fijn om je te
Kerstblok 2016 was dan ook opnieuw
overdonderend succes met 400
kunnen inzetten en de studenten
verschillende studenten. Nog mooier is
zijn telkens dankbaar.”

dat de samenwerking groeit. Vrijwilligers
van het Heilig Hart komen er inmiddels
toezicht houden, en de secundaire school
Heilige Familie deed hun deuren open om
hen op te vangen.
Met de renovatie van het Vleeshuis, zal
ook de komende blokperiode in juni
ongetwijfeld terug een voltreffer zijn. Een
bende jonge gasten die in een goede sfeer
in eigen streek kunnen studeren en elkaar
motiveren. Iets om telkens weer naar uit te
kijken!

Jong N-VA Westhoek heeft nieuw bestuur
Reizen, acties, studiedagen, fuiven… Jong
N-VA bewijst dat politiek allesbehalve een saaie
bezigheid is. Voor sommigen is het een ideale eerste
kennismaking met de politiek, voor anderen hét
forum om met gelijkgezinden te discussiëren tussen
pot en pint.
Kersvers voorzitter en Ieperling Wouter Goudeseune:
“Als voorzitter is het mijn ambitie om de bekendheid en
reikwijdte van Jong N-VA Westhoek te vergroten. We willen
jongeren stimuleren om politiek actief te zijn. In aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is het bovendien van
belang dat de stem van jongeren lokaal gehoord wordt.”

ieper@n-va.be
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Quiz mee met Jong N-VA
Jong N-VA Westhoek organiseert op vrijdag 7 april haar jaarlijkse quiz. Zoals
steeds, veel plezier en leuke prijzen gegarandeerd! Plaats van afspraak is OC De
Lege Platse in Zonnebeke, vanaf 19.30 uur. Maximaal vier personen per ploeg,
20 euro inschrijvingsgeld. Wil je je inschrijven voor de quiz of heb je interesse in
Jong N-VA Westhoek? Mail dan naar wouter.goudeseune@n-va.be
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Bernard van Isacker

Alain Vansevenant

 Uit een Vlaamsgezind nest in Handzame
 42 jaar
 Journalistiek gestudeerd in Antwerpen
 Vandaag online marketeer
 1 van de 3 mensen achter het platenlabel Alfa Matrix
 Beheerder van de website voor striptekenaar Bob De Moor

 Geboren en getogen in Ieper
 54 jaar
 Eigen horeca zaak gestart
 Café St. Arnoldus & The Times

Hoe ben je bij de N-VA beland?

Waar en hoe ben je door het politiek beestje gebeten?

“Ik ben toegetreden tot de N-VA in de tijd toen de partij nog
zijn eerste successen moest boeken. Het was de periode dat
Geert Bourgeois de enige verkozene was, maar zich niet liet
doen. Zijn standvastigheid en rechtlijnigheid spraken me
enorm aan, gecombineerd met het programma van de N-VA.
Na al die jaren merk ik dat ik me niet vergist heb, deze partij
beschikt over uitstekende politici.”

Waar wil jij aan werken in Ieper?

“Ieper is gekend als een kleine maar fijne winkelstad en dat
moet ook zo blijven. De aanslagen in Parijs en Brussel spelen
ons echter nog steeds parten wat betreft buitenlandse bezoekers. Daarom is een sterk toerismebeleid onontbeerlijk.
Bovendien staan er te veel winkelpanden leeg. Vanuit N-VA
Ieper wil ik me daarom inzetten om de jonge middenstanders
te ondersteunen.”

“Als rebelse tiener heeft politiek me altijd geboeid. Ik wou me
afzetten tegen mijn ouders en ben zo doorheen het politieke
spectrum geëvolueerd. Als cafébaas ben je eigenlijk een rasecht
politicus zonder het altijd te beseffen. Er ontstaat al eens een
verhitte discussie. Maar als iedereen naar huis trekt, mag er
geen rancune achterblijven en moet je altijd samen door de
deur kunnen. Al sinds mijn jeugdjaren heb ik nooit echt mijn
gading gevonden in de traditionele partijen. Met de N-VA was
dit anders. Voor mij dé Vlaamse volkspartij en heel belangrijk,
zonder verzuiling. Ik ben lid van de partij van toen ze nog in
de wieg stond.”

Hoe zie je graag de politiek in jouw stad evolueren?

“Olga en ik zijn ondernemers in hart en nieren. Uitgaan van
eigen kracht is en blijft ons motto. Ik vind inspraak via onze
vakorganisatie heel belangrijk. Daarom werd ik ook onlangs
bestuurslid van Horeca Ieper en van de N-VA-afdeling Ieper.
Het ambitieuze vernieuwde bestuur zal er vol voor gaan in
2018. Het moet mogelijk zijn om te komen tot minder regelgeving en net iets meer ondersteuning voor ondernemerschap in
dit mooie Ieper.”

www.n-va.be/ieper

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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