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DANK U!

NIEUWJAARSFEBRUARI DRINK

N-VA Ieper staat na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober duidelijk op
de kaart.

2013

Het bestuur, de kandidaten en de leden hebben vele kiezers ertoe kunnen
aanzetten om de N-VA-kandidaten met een voorkeurstem te steunen. En met
succes! Zeker vijf N-VA’ers gaan in januari 2013 deel uit maken van de
gemeenteraad, waarvan twee ook van het
schepencollege. Daarnaast levert onze partij
twee mensen voor de OCMW-raad.

LEDENFEEST MET NIEUWE
BESTUURSVERKIEZING

Ik heb bewust niet gekozen voor het woord
‘zetelen’, want we gaan niet op onze
lauweren rusten. Zowel het bestuur als
onze mandatarissen gaan ervoor, vrank en
vrij, voor het algemeen belang.
Nogmaals een welgemeende DANK U
WEL.

MAART
2013

V.U.: Jose Boeraeve - Poperingseweg 412 - 8908 Vlamertinge - info@n-va.be

JOSÉ BOERAEVE,
voorzitter N-VA Ieper

INTERESSE? LID WORDEN?
Neem contact op met de bestuursleden van N-VA Ieper.

LENTEFEEST
MEI
2013

Voorzitter José Boeraeve
Poperingseweg 412,
8908 Vlamertinge
jose.boeraeve@n-va.be
Ondervoorzitter Roland Louf
Poperingseweg 160A,
8908 Vlamertinge
roland.louf@n-va.be - 057 20 89 34
Secretaris Willy Lemaire
Paddevijverstraat 15,
8900 Ieper
willy.lemaire@n-va.be - 0475 97 95 87

www.n-va.be/ieper

Penningmeester/
ledenverantwoordelijke
Marleen Alleman
Poperingseweg 412,
8908 Vlamertinge
marleen.alleman@n-va.be
0496 14 47 23
Communicatieverantwoordelijke
Jan Delie
p/a Stadhuis Grote Markt 34,
8900 Ieper
jan.delie@n-va.be - 057 23 92 00
Webverantwoordelijke Eva Ryde
Adriaanseweg 66, 8900 Brielen
eva.ryde@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Deze N-VA-verkozenen staan klaar voor u
de komende zes jaar!
Vol verwachtingen zullen onze
verkozenen het voor u en voor Ieper
opnemen, hetzij als schepen, hetzij
als gemeenteraadslid. Hun
bevoegdheden zijn op het moment
van publicatie nog niet bekend.

Schepen Eva Ryde
gezinbegeleider, 28 jaar
0491 05 70 13
eva.ryde@n-va.be
Als kersvers schepen en jonge
moeder wil ik nog meer aandacht
besteden aan voldoende en
gespreide kinderopvang. Jonge
gezinnen moeten in Ieper aangenaam
kunnen wonen, hier of elders werken
en weten dat er voor hun kinderen
gezorgd wordt.

Schepen Jan Delie
tandarts, 58 jaar
0495 22 77 70
jan.delie@n-va.be
Met mijn jarenlange ervaring als
schepen ken ik het belang van een
zuinig en doordacht beleid.
Zorgvuldig omspringen met het geld
van de Ieperse belastingbetaler
betekent dat de N-VA het niveau van

ieper@n-va.be

de gemeentebelastingen kan
bewaken bij een stijging van de
federale inkomstenbelasting.
Gemeenteraadslid
Marleen Boeraeve-Alleman
landbouwster, 52 jaar
0496 14 47 23
marleen.alleman@n-va.be

Gemeenteraadslid Jan Vercammen
cardioloog, 42 jaar
0495 77 08 70
jan.vercammen@n-va.be
Als arts stapte ik in de politiek om
het algemeen belang te dienen.
Dankzij mijn ervaring in de zorgsector wil ik me inzetten voor een
nog actiever, sportiever en gezonder
Ieper. Daarom wil ik aandacht voor
cultuur, leefbaarheid en economisch
initiatief dat past bij de werkersmentaliteit van onze regio.

Gemeenteraadslid Willy Lemaire
gepensioneerd, 65 jaar
0475 97 95 87
willy.lemaire@n-va.be
In de voorbije zes jaar heb ik de
fantastische leerschool van het
OCMW doorlopen. Nu ben ik er
klaar voor om dit op gemeentelijk
vlak over te brengen. Ik heb de vele
sociale uitdagingen leren kennen. In
het bijzonder zou ik nu de noden van
de vele senioren ter harte willen
nemen.

Mijn engagement zal erin bestaan om
nog beter aan de noden van de
deelgemeenten te beantwoorden. De
verbinding versterken tussen de stad
en de 10 deelgemeenten, met de
nodige aandacht voor veilig verkeer
en door een goed beheer van de
landelijke wegen.

Met deze N-VA-ploeg trok het
kartel naar de Ieperse kiezer.

Van links naar rechts:
Willy Lemaire (uittredend
OCMW-raadslid),
Jan Vercammen,
Tine Verschoot,
Eva Ryde (uittredend
gemeenteraadslid),
Jan Delie (uittredend schepen),
Marleen Boeraeve-Alleman,
Quincy Timperman.

Aan de slag

Ik ben nu één jaar NVA-lid. Met veel enthousiasme
stapte ik aan de achterkant de CD&V-N-VA-kartellijst
op en de gemeenteraad in. Waarom nog beginnen met
actieve politiek na 43 jaren in dit leven? Waarom nog
als politieke maagd het toneel op? Omdat ik in de
fundamenten van ons democratisch stelsel wil blijven
geloven. Zowel in de organisatie daarvan, als in de
waarden die ze moet uitademen. De klassieke partijen
slagen daar in toenemende mate niet meer in.

ironische variant van ‘als
alle gedegouteerden weg
zijn, blijven alleen de
degoutanten over’. Wie
zorgt er dan voor het
puinruimen na echte
stormschade of Ford
Genk? De politieke vijver
staat alsmaar droger. Hij
heeft nood aan
maatschappelijk levend
water, met echte mensen
uit het veld, zoals u en ik.

Vertrouwen in de politiek?

De N-VA luistert naar uw
wensen voor een beter Ieper.

De burger is het geloof in de politiek
vaak kwijt. De N-VA wil voor een
kentering zorgen.

Het treurig rottend migratiehoofdstuk. De feitelijke
aftakeling van ons rechtssysteem – drie jaar effectief voor
je écht de (propvolle, vervallen) gevangenis ingaat. De
vergrijzing waar zoveel knopen wachten om aangeraakt,
opgelost of doorgehakt te worden. Het ‘ja Europa - nee
Europa’-spelletje. Wat bindt er nog Belgisch voetbal,
Gentse stoverij, Brusselse wafels en de Vlaamse Zaak?

Daarom: lees niet alleen
Astrid en Piet H. Proef de
maatschappij en kruid die zelf, met eigen ervaring,
gezond verstand en verse energie. Doe echt mee, niet
alleen vanuit je comfortabele zetel. Het kan uw
bloeddruk, gewicht en cholesterol alleen maar ten goede
komen. Ga in debat, met ons en met anderen. Positief en
respectvol, met een warm Vlaams hart, vanuit duidelijke
normen en waarden.
Zelf vind ik die waarden
vooral bij N-VA. In de
politiek is het vaak vijf
voor en vijf na twaalf.
Nooit echt te laat. U bent
altijd welkom. Word
gerust lid.

Echte socialisten van vroeger werden
luchthaventyconen van macht en centen.
Oude loodgieters vervelden tot rijke
optiebrouwers. Mensen verliezen alle
vertrouwen in het oudste beroep ter wereld.
(“In den Beginne was er chaos.” Wie anders
dan politici kunnen daarvoor gezorgd
hebben?) Echte Christenen lopen er ook niet
veel meer rond.

Nood aan actieve beleidsmensen
Als wij ons echter niet meer met
politiek willen bezighouden,
zal de politiek zich wel met ons
bezig houden. Een positief-

www.n-va.be/ieper

Beleid voor én door de
inwoners

Mensen uit het veld kunnen vanuit hun
expertise oplossingen voor prangende
problemen bieden.

JAN VERCAMMEN,
N-VA-gemeenteraadslid

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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En ondertussen
betaalt u wel
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Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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STIJG
EN

In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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
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