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V.U. José Boeraeve
Poperingseweg 412
8908 Vlamertinge

Activiteiten
STARTBIJEENKOMST
N-VA LANGEMARKPOELKAPELLE
Om
de start van de
ARI
FEBRU
N-VA-afdeling
te vieren
2012
nodigt N-VA Langemark-Poelkapelle u uit
op een startbijeenkomst met gastspreker
JAN JAMBON,
fractieleider in de
Kamer. Aansluitend is
er de mogelijkheid om
vragen te stellen en kennis te
maken met N-VA LangemarkPoelkapelle. Iedereen is van harte
welkom vanaf 20 uur in het
Munchenhof in Langemark.
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VALENTIJNSACTIE
Op zaterdag 11 februari
op de Grote Markt te
I
AR Ieper tijdens de wekeFEBRU
lijkse marktdag houdt
2
1
0
2
de N-VA een speciale
actie ter gelegenheid van Valentijn.
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NIEUWJAARSDRINK
N-VA IEPER
Om de start van het
nieuwe jaar te vieren
ARI nodigt N-VA Ieper alle
FEBRU
2012
Ieperlingen uit op een
nieuwjaarsdrink. We toasten
op het nieuwe jaar op
zondag 12 februari.
Iedereen is van harte
welkom vanaf
10.30 uur in het CC
in Brielen.
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Een gelukkig Nieuwjaar!
Als voorzitter van
N-VA Ieper en in
naam van alle bestuursleden wensen we u en
uw familie een gelukkig en gezond Nieuwjaar 2012 toe. Ook in
2012 blijven we ijveren
om samen met u de
N-VA verder op de
kaart te zetten in Ieper
en Vlaanderen.
Vooral in onze stad en
deelgemeenten willen
wij ons verder blijven inzetten voor het welzijn van iedere inwoner. In een samenleving waar iedereen ongeacht rang of stand aan zijn trekken komt. De gezinnen en
alleenstaanden, jongeren en ouderen, validen of andersvaliden moeten deel kunnen uitmaken van een gelukkige
samenleving waarin werk en vrije tijd, sport of verenigingsleven iedereen aanspreekt.
José Boeraeve
Voorzitter N-VA Ieper

Bestuur N-VA Ieper breidt uit

Onze afdeling mocht onlangs enkele nieuwe mensen verwelkomen in het bestuur.
Volgende personen komen onze ploeg versterken.
STEVEN DEWAELE
Bestuurslid
45 jaar
F&A Manager
Gehuwd met Patricia Delhaye
Vader van Sara, Nele, Bavo en Elena
Contact: 0497 70 62 37
BRIGITTE LEFEVER
Bestuurslid
57 jaar
Medewerkster onderhoud
Moeder van Joren en Lisen
Contact: 0473 34 48 73

JAN VANGHELUWE
Bestuurslid Jong N-VA
27 jaar
Beleggingsspecialist in spe
Ongehuwd
Contact: 0476 63 95 53

Bevolkingsbelofte ingelost!
In ons verkiezingsprogramma voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen beloofden wij er alles
aan te doen om van Ieper op alle gebied een aantrekkelijke stad te maken. Zo wilden we de eindelijk de jarenlange daling van het inwonersaantal een halt toe te
roepen. Ons doel was om Ieper opnieuw boven de
35 000 inwoners te tillen.
Ieper telt nu 35 300 inwoners. Het aantal geboortes ten
opzichte van het aantal overlijdens is nog altijd negatief,
maar het migratiesaldo wegens woonstverandering compenseerde dit ruimschoots. Alleen Boezinge, Elverdinge,
Vlamertinge en Voormezele gaan er qua bevolkingscijfers op achteruit.

Ook ons gemeenteraadslid Eva heeft
duidelijk meegeholpen
onze doelstellingen te
bereiken.
Op 23 september 2011
beviel ze van een flinke
zoon Sem. Uiteraard bij
deze onze oprechte
felicitaties!

OCMW denkt ook aan woonzorg
Aanleunend bij WZC Wieltjesgracht namen onlangs
nieuwe huurders hun intrek in de 24 kersverse sociale
huurflats. Ons OCMW-raadslid Willy Lemaire volgde
nauwgezet alle vergaderingen en de vele wekelijkse werfvergaderingen. Het resultaat mag gezien worden. De zorgflats voldoen aan de gevraagde normen van VMSW.
Residentie Godinnegracht is nu samen met WZC Wieltjesgracht en de Serviceflats Ten Vesten goed voor zowat 193
bedden.

Succesvol aperitiefgesprek
In een keurig en kleurig aangeklede zaal (met dank
aan het N-VA-arrondissement Ieper) genoten heel
wat N-VA-leden, en enkele niet-leden, van een goede
voordracht door volksvertegenwoordiger en schepen
in De Haan Wilfried Vandaele. Ook onze schepen Jan
Delie nam het woord. De bevraging waaraan de aanwezigen konden deelnemen, is een zeer bruikbaar werkstuk voor de afdeling geworden. Een
glaasje en een hapje maakten van deze eersteling een zeer geslaagde en gesmaakte bijeenkomst.
Het aperitiefgesprek met Wilfried Vandaele
was een eerste voltreffer voor het nieuwe
N-VA-bestuur in Ieper.

Ieper goed vertegenwoordigd in het arrondissementsbestuur
Bij de laatste verkiezing van het bestuur van het arrondissement Ieper
werden drie leden van onze afdeling
verkozen. Marleen Alleman, Willy
Lemaire en Eric Vanhee zullen de
stem van Ieper laten horen op arrondissementsniveau.

Lid worden?
Contacteer ons!
JOSÉ BOERAEVE
Voorzitter
Poperingseweg 412
8908 Vlamertinge-Ieper
e-post: jose.boeraeve@n-va.be
tel: 057 33 33 29
ROLAND LOUF
Ondervoorzitter
Poperingseweg 160A
8908 Vlamertinge-Ieper
e-post: roland.louf@n-va.be
057/20 89 34
WILLY LEMAIRE
Secretaris
OCMW-raadslid
Paddevijverstraat 15 - 8900 Ieper
e-post: willy.lemaire@n-va.be
tel: 0475 97 95 87

MARLEEN ALLEMAN
Penningmeester &
Ledenverantwoordelijke
Poperingseweg 412 8908 Vlamertinge-Ieper
e-post: marleen.alleman@n-va.be
tel: 0496 14 47 23
JAN DELIE
Communicatieverantwoordelijke
Schepen Sociale Zaken
p/a Stadhuis Grote Markt 34 - 8900 Ieper
e-post: jan.delie@n-va.be
tel: 057 23 92 00
EVA RYDE
Webverantwoordelijke
Gemeenteraadslid
Adriaanseweg 66
8900 Brielen-Ieper
e-post: eva.ryde@n-va.be
ERIC VANHEE
Bestuurslid
Zwaluwstraat 20
8900 Ieper

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.
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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
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