
Veilig thuis in een welvarend Ieper

IEPER
  ieper@n-va.be I  www.n-va.be/ieper I jaargang 2018 I nr. 1 I maart

V.U.: BERNARD VAN ISACKER, DEHAERNESTRAAT 30, 8900 IEPER

Marktactie  
31 maart

Ook dit jaar zet N-VA Ieper de traditio-
nele marktacties voort. Op zaterdag 31 
maart staan we op de markt met drank 
en cake. Iedereen is welkom voor een 
informeel gesprek met onze mandataris-
sen en bestuursleden! 

Agenda

Noorse mijmeringen
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, bevind ik me in de Noorse hoofdstad 
Oslo. Ik ben er niet alleen voor een concert van a-ha en om vrienden te 
bezoeken. Ik heb me ook voorgenomen om eens te kijken hoe deze stad er 
de vlam inhoudt tijdens de winter. Wie dacht dat het enkel om skiën gaat 
in Oslo, zit er dan ook flink naast.

Wintershoppen
Deze Scandinavische stad boert ontzettend 
goed wat betreft wintershoppen, met een 
combinatie van grote ketens en heel wat 
boetiekwinkeltjes in de kleinere straatjes. 
Oslo heeft een dynamische horeca die de 
handen uit de mouwen steekt om mensen 
te lokken, ook in de winter. Alle bars zitten 
hier stampvol.

Scandinavische aanpak
Terug naar Ieper, waar de winter syno-
niem is voor een stillere periode. Hoog tijd 
dat we voor een ‘Scandinavische aanpak’ 
kiezen, waarbij de winter een sterk shop-
pingseizoen is. De mensen moeten opnieuw 
de weg vinden naar de Ieperse horeca, met 
losse terrassen voor wie liever buitenzit, al 
dan niet met een schapenvel onder de bips. 
Er is werk aan de winkel om het centrum 
een frisse winterlook te geven.

Dynamisch winkelcentrum
Verder moet Ieper inzetten op handelsza-

ken met een divers aanbod. Wat dacht u 
van een vinylzaak met lekkere koffiebar 
waar u rustig kunt napraten over uw meest 
recente aankoop? Trendy, maar ook duur-
zaam. Zo kan er een dynamiek ontstaan 
waardoor het winkelcentrum van Ieper 
zich niet beperkt tot de markt, maar ook 
verder doorloopt in de andere straten.

Openbloeiend Ieper
Het kan allerminst kwaad buiten de gren-
zen te kijken naar wat andere steden doet 
leven. Tenslotte is een stad een levend or-
ganisme waarin blijvend geïnvesteerd moet 
worden door zowel het stadsbestuur als 
privé-partners. Met als enig doel Ieper te 
doen openbloeien en verder te ontwikkelen. 

De N-VA wil in Ieper verder inzetten op 
een dynamische stad. Ieper moet en zal 
leven en groeien. Ieper beweegt!
 
Ha det bra! Groeten vanuit Oslo en binnen-
kort terug in Ieper!

Quiz Jong N-VA  
Westhoek

Kom naar de jaarlijkse quiz van Jong 
N-VA Westhoek om mooie prijzen te 
winnen en vooral om er een gezellige 
avond van te maken! De quiz gaat door 
op vrijdag 27 april in OC De Leege 
Platse te Beselare en begint om 19.30 
uur. De prijs voor een ploeg (maximaal 
5 personen) is 20 euro. 

Inschrijven kan via een mailtje naar 
wouter.goudeseune@n-va.be of via 
een berichtje naar de facebookpagina 
van Jong N-VA Westhoek. 

Meer weten over 
N-VA Ieper?

 www.n-va.be/ieper
 N-VA Ieper
 @iepernva

Bernard VAN ISACKER 
Voorzitter N-VA Ieper
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Sterk onderwijs in groot Ieper 
N-VA-schepen van Onderwijs Eva Ryde verbeterde de samenwerking tussen stad en de scholen.  
De resultaten worden nu zichtbaar.

Bij de start van de legislatuur in 2013 was er geen vast overleg tussen 
de stad en het Ieperse onderwijs. “Startend van dit blanco blad heb 
ik alle directies samengebracht om beter samen te werken”, zegt 
schepen Ryde. “De stad en het onderwijs kunnen elkaar versterken.”

Positieve resultaten
Vandaag zijn er al positieve resultaten. De directies komen re-
gelmatig samen. Gebouwen van de stad of het onderwijs worden 
vaker gedeeld gebruikt. Netoverschrijdend wordt samengewerkt 
rond taalachterstand, kansarmoede, drugproblematiek en spij-
belen, met hulp van de stad of het OCMW. 

Brugfiguur voor het secundair onderwijs 
De verbeterde samenwerking leidde tot pionierswerk in Ieper. 
Als tweede stad in Vlaanderen zet Ieper een brugfiguur in bin-
nen het secundair onderwijs. Leerlingen die worstelen met per-
soonlijke problemen of een moeilijke thuissituatie worden door 
de brugfiguur terug op weg geholpen. Dit project helpt scholen 
in hun strijd tegen schooluitval. 

Kunstonderwijs voor iedereen
De Academie van Ieper is een sterk merk in onze stad en regio. 
Jaar na jaar stijgt het leerlingenaantal, zowel bij kinderen als vol-
wassenen. De toename is het gevolg van de hoge kwaliteit en het 
uitstekende aanbod. We realiseren meer dan verwacht: een brede 
instapklas, het impulsatelier, een kunstklas voor personen met 
een mentale beperking. Kunstonderwijs is er voor iedereen!

Nieuwe uitdagingen
N-VA-schepen Ryde nam de regierol stevig op. Ze vond oplos-
singen, maar ging ook nieuwe uitdagingen aan. Hoe kan onze 
sociale dienst dichter staan bij ouders met jonge kinderen? Welk 
aanbod ontbreekt in onze stad? Is alles bereikbaar voor iedereen? 
Deze vragen en nog veel meer pakken we voortaan samen met 
het brede onderwijsveld aan. 

Eva RYDE 
Schepen van Onderwijs

Ook Jong N-VA Westhoek deed mee aan de 
warmste week en verkocht stresstelefoon-
tjes ten voordele van de Zelfmoordlijn. 
Jari Denorme en Wouter Goudeseune 

Warmste week

N-VA Ieper in beeld

Nieuwjaarsreceptie met minister 
Steven Vandeput

De leeuwen komen terug

MP Geert Bourgeois op bezoek

 Wouter Goudeseune, Geert Bourgeois, 
Bernard Van Isacker, Dimitry Soenen.
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N-VA Ieper vraagt vernieuwing Palingbeek 
N-VA heeft het provinciebestuur bevraagd over het provinciedomein de Palingbeek in Ieper. “We vragen 
een Palingbeek 2.0.”, aldus provincieraadslid Wim Aernoudt (Gistel) en secretaris van N-VA Ieper Dimitry 
Soenen, die zelf in Zillebeke woont.

“De activiteiten van het bezoekerscentrum, zoals de vertelwan-
delingen, zijn goed georganiseerd. Er komt een groot boven-
lokaal speelplein. Maar gebruikers meldden ons ook enkele 
zaken die aandacht verdienen. We hebben die bekommernissen 
voorgelegd aan het provinciebestuur.”

Betere toegankelijkheid voor ruiters
“Het provinciedomein is niet zo toegankelijk voor ruiters met 
paarden. Het provinciebestuur heeft beloofd dat tegen de zomer 
van 2018 bepaalde trajecten in de Palingbeek zullen worden aan-
geduid met ANB-ruiterbordjes”, zeggen Aernoudt en Soenen. 
“Aan The Bluff, gelegen langs de kanaalbedding Ieper-Komen, 
liggen de treden er niet meer goed bij. De provincie heeft een op-
lossing beloofd tegen volgend jaar. Maar er is meer nodig, zoals 
een deftige trapleuning, waarvan de kostprijs zeker niet zo hoog 
is”, vullen ze aan.

“Met onze vraag naar een update voor de Palingbeek 2.0 hopen 
we dat het provinciebestuur extra inspanningen zal leveren om 
het provinciedomein op te waarderen”, besluiten provincieraads-
lid Aernoudt en secretaris Soenen.

Minister-president Bourgeois geeft bevlogen speech
Op vrijdag 9 februari kwam Vlaams minister-president Geert Bourgeois het regeringsbeleid toelichten in 
Ieper. Na een voorwoord door de arrondissementeel voorzitter Dimitry Soenen gaf hij een bevlogen speech 
in het auditorium van het Auris.

Bourgeois sprak over de grote hervormingen door de federale 
regering. “De taxshift moest niet alleen bedrijven concurren-
tiëler maken, maar was ook een reële loonsverhoging. Ik wil 
benadrukken dat wij een sociaal beleid voeren. De laagste lonen 
stijgen het meest door de taxshift.” Ook de vennootschapsbelas-
ting kwam aan bod: “Deze hervorming moest extra ademruimte 
geven aan onze kmo’s. Er zijn dan ook heel veel privéjobs bijge-
komen. Het aantal ambtenaren daarentegen is gedaald.”

Vlaams Regering
Geert Bourgeois kwam op dreef toen hij sprak over zijn Vlaamse 
Regering. “Voor mij zijn er drie grote prioriteiten: onderwijs, on-
derzoek & ontwikkeling en export. De N-VA is erin geslaagd de 

brede eerste graad in het secundair onderwijs tegen te houden. 
We moeten de lat hoog leggen in het onderwijs. Dat is de beste 
manier om de opwaartse sociale mobiliteit én de economie te 
stimuleren.” 

“Vlaanderen moet blijven inzetten op onderzoek & ontwikke-
ling en meespringen op de kar van de vierde industriële revolu-
tie: de mechatronica. Een economie enkel op diensten gebaseerd, 
werkt niet. Ook de industrie is van groot belang. Getuige daar-
van onze succesvolle export. In absolute cijfers is Vlaanderen het 
dertiende grootste exportland ter wereld. Een enorme prestatie 
voor een landje met zes miljoen inwoners.” N-VA-lijsttrekker 
Eva Ryde gaf nog een treffend slotwoord.

Dimitry SOENEN en Wim AERNOUDT

Van links naar rechts:

Eva Ryde, Geert Bourgeois, Wouter Goudeseune, Dimitry Soenen, Marleen Alleman, Jan Vercammen, Jef Vanhove, Roland Louf en Alain Vansevenant.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


