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V.U. Guido Clicque
Wervikstraat 44 8980 Beselare

Spreekavond met
BART DE WEVER

w w w. n - v a . b e

Ieper

De N-VA luistert naar u
Dankzij het schitterende resultaat dat we bij de gemeenteraadsverkiezingen in
oktober 2006 samen met onze kartelpartner CD&V behaalden, nemen we met de
N-VA al drie jaar actief deel aan het beleid in de mooie stad Ieper en zijn tien volwaardige deelgemeentes.
Drie mandatarissen geven het beste van zichzelf op de niveaus waar in een gemeente de echte beslissingen worden genomen: Jan Delie in het schepencollege, Eva Ryde
in de gemeenteraad en Willy Lemaire in de OCMW-raad.

op dinsdag 1 februari 2011
om 20 uur
O.C. ’t Zonnerad
Tresoriersstraat
8980 Zonnebeke
Bent u geïnteresseerd in onze
plaatselijke werking
of wenst u een extra
exemplaar van dit krantje te
ontvangen, neem dan
contact met ons op.
U vindt onze contactgegevens
onderaan op bladzijde 3.

LUISTEREN NAAR EXPERTISE
N-VA-schepen Jan Delie is onder meer bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn en
Seniorenbeleid. Dit is een bevoegdheid die zelfs in een westhoekstad als Ieper
gigantische proporties begint aan te nemen. Een goed sociaal beleid voeren in een
stad en zijn gemeenten kan niet zonder de hulp van de ontelbare organisaties die
reeds jarenlang met deze materie bezig zijn en die daar een geweldige expertise in
hebben opgebouwd . Het spreekt dan ook voor zich dat een luisterend oor de leidraad vormt in het beleid dat wij voeren.
Jan Delie is eveneens bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, een bevoegdheid
die hij vijftien jaar geleden reeds had. Ook in dit domein is de inbreng en inzet van
de verenigingen in het werkveld van cruciaal belang.
Daarenboven is Jan Delie officieel ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
VOOR JONG EN OUD
Gemeenteraadslid Eva Ryde (N-VA) is de allerjongste van de hele raad maar ze
beweegt zich in de politiek alsof ze erin geboren is. Ze zetelt in tal van commissies
en in de politieraad en is dus perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van onze
stad en de deelgemeentes.
Ons OCMW-raadslid Willy Lemaire is dan weer net wat ouder maar nog altijd een
duivel-doet-al die barst van de energie en die in de politiek een late roeping heeft
gevonden. Hij bijt zich vast in alle dossiers van het OCMW. Zijn
sociale en hulpvaardige inzet wordt door iedereen, van welke
gezindheid ook, sterk gewaardeerd.
Onze drie N-VA-mandatarissen staan altijd open voor suggesties en tips voor een nog beter beleid. Als het in een of ander
domein beter kan, dan horen wij dat graag van u. Aarzel niet
om ons te contacteren!
Namens het bestuur van N-VA-afdeling Ieper,
Willy Lemaire, Eva Ryde en Jan Delie
OCMW-raadslid Willy Lemaire, gemeenteraadslid Eva Ryde
en schepen Jan Delie staan open voor uw suggesties.
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Geslaagde aftrap voor
Jong N-VA
Westhoek!
Op zaterdag 20 maart werd in Poperinge de
aftrap gegeven van Vlaanderens nieuwste Jong
N-VA-afdeling: Jong N-VA Westhoek, het samenwerkingsverband van Vlaams-republikeinse jongeren uit acht gemeenten in de Westhoek: Heuvelland,
Mesen, Ieper, Poperinge, Vleteren, LangemarkPoelkapelle, Zonnebeke en Wervik-Geluwe.

Jong N-VA Westhoek met arrondissementsvoorzitter
Guido Clicque en enkele supporters.

HELDERE MISSIE
Jong N-VA Westhoek heeft alles in huis om het te
maken: een gemotiveerde ploeg, een heldere missie
en heel wat potentieel om de jongeren in de streek
aan te spreken op hun politieke denken. Wie verdere info wil kan terecht op onze website,
www.jongnvawesthoek.be.

Vlaams parlementslid Danielle
Godderis-T’Jonck (N-VA) geeft de
aftrap voor Jong N-VA Westhoek.

DOEN NADENKEN
Er waren een 25-tal aanwezigen en de sfeer zat er
meteen al in. De avond werd op gang getrokken
door afdelingsvoorzitter Brecht Arnaert, die het in
zijn toespraak had over de missie van Jong N-VA
Westhoek. De afdeling wil een thuishaven zijn voor
jongeren uit de Westhoek die zich willen vormen in
het Vlaams-republikeinse gedachtegoed. Met lezingen, interne discussie-avonden en debatavonden
met andere politieke jongerenorganisaties uit de
streek willen we jongeren aanzetten tot nadenken
over wat er misloopt in België.
POTENTIEEL
Daarna nam Vlaams Parlementslid Danielle
Godderis-T’Jonck het woord. Zij schetste het potentieel van de N-VA op nationaal vlak en maakte duidelijk waarom zij een stevige jongerenwerking zo
belangrijk vindt. Daarna was het tijd voor de
officiële aftrap van de afdeling Jong N-VA
Westhoek, die getrokken wordt door zes enthousiastelingen: Brecht Arnaert (Heuvelland, voorzitter),
Ben Glorieux (Poperinge, secretaris), Eva Ryde
(Ieper, penningmeester), Steve Weemaels (WervikGeluwe, ledenverantwoordelijke), Joris Ryde (Ieper,
webmaster) en Michiel Descheemaeker (Zonnebeke,
redacteur toekomstig krantje). Als laatste kwam
arrondissementeel N-VA- voorzitter Guido Clicque
aan het woord. Zijn aandacht ging uit naar het
potentieel van de jongerenwerking in de Westhoek.

Regelmatig houden we vergaderingen, discussies, leermomenten. Meer weten? Mee ontdekken? Mee bestuderen? Mee discussiëren? Mee
pinten pakken? Mee zoeken? Mee nadenken?
Mee fantaseren? Mee actievoeren? Eén adres:
Jong N-VA Westhoek!
Er is ook een infokanaal geopend via de populaire
sociale netwerksite Facebook, die luistert naar de
naam “Nieuwskanaal Jong N-VA Westhoek”. Wie
die zoekterm invoert in de Facebook-zoekmachine
komt vanzelf bij ons terecht.
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Vlaams minister
Geert Bourgeois (N-VA)
maakt heel wat geld vrij
voor een aantal
ambitieuze investeringsprojecten in de
Westhoek.

100 jaar Groote Oorlog

Belangrijke impulsen voor
toerisme in de Westhoek
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois
(N-VA) investeert maar liefst drie miljoen euro in
de vernieuwing van het ‘In Flanders Fields Museum’
in Ieper, dat na tien jaar toe is aan een opknapbeurt.
Het project past perfect in de voorbereiding van ‘100
jaar Groote Oorlog’, dé grote prioriteit in zijn toerismebeleid. Het nieuwe museum opent de deuren op 1
april 2012.
“‘100 jaar Groote
Oorlog’ moet een
bijzonder evenement worden dat
de Westhoek en
Vlaanderen op de
kaart zet als internationale
topbestemming voor het
vredestoerisme in
2014-2018 en daarna. Het vernieuwde
‘In Flanders Fields Museum’ is daarbij een zeer belangrijk hefboomproject. Bovendien zullen het museum en
het bezoekerscentrum ook toeristen doorverwijzen
naar de andere belangrijke sites in de streek”, legt de
N-VA-minister uit.
Het vredestoerisme
in de Westhoek is
van groot
economisch
belang.

METAMORFOSE VOOR LAKENHALLEN
De aanpassingen aan de infrastructuur in de
Lakenhallen, een nieuwe permanente tentoonstelling
en een grondige opknapbeurt voor de informatiebalie,
de toeristische shop, de streekexpositie, het sanitair
voor bezoekers en de signalisatie in het bezoekerscentrum zorgen voor een hele metamorfose van het ‘In
Flanders Field Museum’. Heel attractief wordt een
bezoek aan de Belforttoren, dat facultatief deel zal uitmaken van het museumbezoek. Het nieuwe museum
biedt in de toekomst dus letterlijk een venster op de
Ieperboog.

VIJF STRATEGISCHE ATTRACTIES
IN DE WESTHOEK
Met een specifiek impulsprogramma ‘100 jaar Groote
Oorlog’ maakt minister Bourgeois de volgende jaren
verschillende ambitieuze investeringsprojecten in de
Westhoek mogelijk. Daarbij is de realisatie of vernieuwing van vijf strategische bezoekersattracties de
topprioriteit. Naast het In Flanders Field Museum in
Ieper gaat het ook over onthaalinfrastructuur bij
Lijssenthoek Cemetery in Poperinge, een museumtuin
bij het Memorial Museum Passchendaele 1917 in
Zonnebeke, een actualisering van het IJzertorenmuseum in Diksmuide en een nieuw bezoekerscentrum bij het sluizencomplex aan de Ganzenpoot in
Nieuwpoort. De minister trekt daarnaast ook Vlaams
geld uit voor andere toeristisch-recreatieve investeringsprojecten in de Westhoek en voor de organisatie
van evenementen.
2 MILJOEN BEZOEKERS
Het vredestoerisme in de Westhoek is van groot economisch belang. Jaarlijks zorgen meer dan 360 000
WO I-toeristen voor een omzet van bijna 35 miljoen
euro (cijfers Westtoer 2008). Dat is maar liefst 30 procent van de totale toeristische omzet in de regio.
Minister Bourgeois wil de herdenking van 100 jaar
Eerste Wereldoorlog inzetten als hefboom voor de verdere uitbouw van het toerisme in de Westhoek. “De
ambitie is groot. We moeten tijdens de herdenkingsperiode in de Westhoek durven mikken op minstens
2 miljoen bezoekers”, besluit hij.

Steve Weemaels
Ledenverantwoordelijke
Jong N-VA Westhoek
Kanterstraat 77
8940 Geluwe
t. 0476 77 86 85
steve.weemaels@n-va.be

Brecht Arnaert
Voorzitter Jong N-VA Westhoek
Planciusplein 30
8951 Dranouter
t. 0498 80 98 92
brecht.arnaert@n-va.be

Guido Clicque
Arrondissementeel voorzitter
Wervikstraat 44
8980 Beselare
t. 0495 85 02 70
guido.clicque@n-va.be

Jan Delie
Schepen Sociale Zaken
p/a Stadhuis
Grote Markt 34
8900 Ieper
t. 057 23 92 00
jan.delie@n-va.be

Eva Ryde
Bestuurslid Jong N-VA Westhoek
Gemeenteraadslid
Adriaansensweg 66
8900 Brielen-Ieper
t. 0472 433 767
eva.ryde@n-va.be

Willy Lemaire
OCMW-raadslid
Paddevijverstraat 15
8900 Ieper
t. 04785 97 95 87
willy.lemaire@n-va.be
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Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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

/

