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V.U. José Boeraeve
Poperingseweg 412
8908 Vlamertinge

Activiteiten

N-VA Ieper heeft nieuw bestuur

APERITIEFGESPREKMET

WILFRIED
VANDAELE
ZONDAG 23 OKTOBER
11.30 UUR
ZAAL CIEPER, SINT-JAN

Op 23 oktober zakt
Wilfried Vandaele af naar Ieper.
Wilfried is Vlaams Volksvertegenwoordiger, schepen in De Haan en
peter van onze N-VA-afdeling.
Tijdens een gemoedelijke babbel,
bij een hapje en een drankje, zal hij
het reilen en zeilen van de
Belgische politiek met ons delen.
Iedereen is welkom in Zaal Cieper,
Brugseweg 204, Sint-Jan Ieper.
De deuren gaan open om 11 uur.
Gelieve op voorhand je komst te
melden bij Willy Lemaire, op
telefoonnummer 0475 97 95 87.
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De tijd vliegt snel. Er
zijn alweer drie jaar
voorbij. De leden van N-VA
Ieper hebben recent een
nieuw bestuur verkozen. Ik
had het grote genoegen om
voorzitter te worden. Waarvoor mijn dank.
Het gaat onze partij voor de
wind. Ook N-VA Ieper
heeft zijn ledenaantal zien
groeien. We zijn er ons terdege van bewust dat we
niet naast onze schoenen
moeten lopen. Om het verdere succes van de N-VA te
De bestuursploeg van N-VA Ieper wil zich ook de
garanderen, moeten we
komende jaren volop inzetten voor onze stad.
bouwen aan een stevige lokale verankering. Gemotiveerde leden die mee hun schouders willen zetten onder onze afdeling, ontvangen
ik en de voltallige bestuursploeg dan ook met open armen.
N-VA DRUKT STEMPEL OP IEPER
Al meer dan vier jaar bestuurt N-VA Ieper mee onze stad. We zijn vertegenwoordigd
door schepen Jan Delie en gemeenteraadslid Eva Ryde. In de OCMW-raad vertolkt
Willy Lemaire onze stem. Deze meer dan degelijke delegatie betekent voor mij als
nieuwe voorzitter een sterke steun. Meermaals drukten Jan, Eva en Willy hun stempel op het Ieperse beleid. De vernieuwde bestuursploeg steunt de mandatarissen volledig. Omgekeerd krijgen wij feedback vanuit het bestuur, waardoor we steeds op
de hoogte blijven van het reilen en het zeilen binnen onze stad.
Onze vertegenwoordiging binnen het stadsbestuur en het OCMW maakt het mogelijk initiatieven voor te stellen en die op hun haalbaarheid te toetsen. Bovendien geldt:
hoe meer leden, hoe meer inbreng. Hoe meer ideeën, hoe meer controle over hoe het
beter kan. Daarom richt ik mij nog speciaal tot jonge enthousiastelingen die van zich
willen laten horen. Vervoeg ons bestuur, verjong onze ploeg en zet jullie samen met
ons in voor een bloeiende toekomst voor Ieper.
José Boeraeve
Voorzitter N-VA Ieper

Op pagina 2 stelt ons bestuur zich uitgebreid aan u voor.

Dit is N-VA Ieper!
De N-VA staat sterk in heel Vlaanderen. Ook in Ieper willen we onze partij stevig verankeren. Het nieuwe bestuur zal zich daar de komende jaren enthousiast voor inzetten. Hieronder stelt de Ieperse ploeg zich aan u voor. Samen met de nieuwe voorzitter wacht voor N-VA
Ieper een mooie toekomst.

JOSÉ BOERAEVE
Voorzitter
• 57 jaar
• Landbouwer
• Gehuwd met Marleen Alleman,
vader van Dries, Els en Ward
• Lid van ABS
Contact: Poperingseweg 412, 8908 Vlamertinge /
e-post: ravenhof412@hotmail.com / tel: 057 33 33 29
ROLAND LOUF
Ondervoorzitter
• 65 jaar
• Zelfstandige op rust
• Gehuwd met Jenny Beddeleem,
vader van Diego
• Lid van Te Goare Vrijwilliger
Contact: Poperingseweg 160A, 8908 Vlamertinge /
tel: 057 20 89 34
WILLY LEMAIRE
Secretaris
• 64 jaar
• Treinbegeleider op rust
• OCMW-raadslid en raadslid van
Vereniging OCMW Wieltjesgracht
• Gehuwd met Mie-Jeanne Cailliau, vader van Bart,
Nele, Siegried, Jeroen en Reinhard
• Hobby’s: atletiek (marathon), fotografie en een
vrijwilliger alom
Contact: Paddevijverstraat 15, 8900 Ieper /
e-post: willy.lemaire@n-va.be / tel: 0475 97 95 87

MARLEEN ALLEMAN
Penningmeester / ledenverantwoordelijke
• 51 jaar
• Landbouwster
• Gehuwd met José Boeraeve, oma
van: Liesl, Kjell en Kytana
• Lid van KVLV en VVI
Contact: Poperingseweg 412, 8908 Vlamertinge /
e-post: marleen.alleman@n-va.be / tel: 0496 14 47 23
JAN DELIE
Communicatieverantwoordelijke
• Schepen van Sociale Zaken in
Ieper
• Gehuwd
Contact: p/a Stadhuis, Grote Markt
34, 8900 Ieper /
e-post: schepen.delie@ieper.be / tel: 057 23 92 00
EVA RYDE
Jong N-VA Westhoek / website /
huis-aan-huisblad
• Moeder van een pasgeboren zoon
• 26 jaar
• Pedagoge
• Gemeenteraadslid
• Lid van Harmonie Ons Kramikkels Vlamertinge
en van KPH Sint-Cecilia
Contact: Adriaansensweg 66, 8900 Brielen/
e-post: eva.ryde@n-va.be
ERIC VANHEE
Bestuurslid
• 52 jaar
• Bediende
• Vader van een dochter
• Fervente fietser, vrijwilliger
Familiezorg
Contact: 057 21 82 62

N-VA gaat migratie-uitdaging aan
De N-VA is niet alleen bezig met communautaire kwesties. Dat
bewijst de gratis brochure ‘Migratie: een uitdaging’. Die zet de
totaalvisie van de N-VA over dit onderwerp eenvoudig maar accuraat
uiteen. Migratie is niet alleen een uitdaging voor de grote steden.
Ook kleine steden als Ieper worden er hoe langer hoe meer mee geconfronteerd. In deze brochure wordt haarfijn uitgelegd wat de uitdaging voor de toekomst is, waarom het spaak liep en welke visie
en antwoorden de N-VA kan voorleggen. Deze brochure is kortom
een echte aanrader. U kan ‘Migratie: een uitdaging’ GRATIS aanvragen bij onze secretaris Willy Lemaire: 0475 97 95 87 of
willy.lemaire@n-va.be.

Maximale leeftijd bloeddonoren
opgetrokken naar 71 jaar
De Senaat gaf onlangs unaniem het groene licht
voor een wetsvoorstel dat de maximale leeftijd voor
bloedgevers optrekt van 65 tot 71 jaar. Onder de auteurs van het wetsvoorstel is Louis Ide (N-VA). Volgens hem bestaat er geen enkel wetenschappelijk
argument om de leeftijd te beperken tot iedereen die
65 jaar of jonger is. België kampt nu al met een gebrek
aan bloeddonoren, luidt het. De wettekst verhuist nu
naar de Kamer.

Kan OCMW-raadslid Willy Lemaire (N-VA) er straks
nog vijf jaar bij doen als bloeddonor?

Nieuw Administratief Centrum voor Ieper
De locatie voor het nieuwe administratieve centrum
van Ieper is bekend. Het stadsbestuur beoordeelde
heel wat sites en meent in het Aurisgebouw de ideale
oplossing te hebben gevonden. De plek voldoet aan
alle vereiste criteria.
De stad was reeds lang op zoek naar een geschikte
locatie. Bedoeling is om de administratieve werking en
dienstverlening te optimaliseren en om een innigere
samenwerking met het OCMW mogelijk te maken. Het
Aurisgebouw heeft op dat vlak een aantal sterke troeven:

• De locatie is een duurzaam en modern uitgerust
kantoorgebouw
• Het Aurisgebouw is gemakkelijk bereikbaar
• Er is meer dan voldoende parkeergelegenheid
N-VA WERKTE TEN VOLLE MEE AAN PROJECT
Bijna 10 000 vierkante meter voor 4,3 miljoen euro is een
buitenkans. Wanneer dit plots op de markt komt, mag
je als bestuur dan ook niet twijfelen. Geen enkel ander
project zou dezelfde ruimte en faciliteiten hebben
gegeven, zelfs niet voor het dubbele van de prijs. De
keuze voor het Aurisgebouw is dus een uitstekend
voorbeeld van goed besteed geld. De N-VA heeft
ten volle aan dit project meegewerkt en is fier
dit aan de Ieperse burgers te kunnen voorstellen.
STADHUIS BEHOUDT PROTOCOLLAIRE
EN LOKETFUNCTIE
Betekent de verhuis dat jubilea, huwelijken en
ontvangsten van verenigingen voortaan niet
meer in het stadhuis zullen plaatsvinden? We
kunnen u geruststellen. De protocollaire functie
van het stadhuis blijft behouden. Uiteraard zal
er op op stadhuis ook een loketfunctie aanwezig
blijven.
Het Aurisgebouw bezit talloze troeven als Nieuw
Administratief Centrum van Ieper.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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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.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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

/

