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IEPER
Schepen in de kijker:
Eva Ryde

Schepen zijn is een veelzijdige taak.
De eerste maanden heb ik besteed
aan het beter leren kennen van de
stadsdiensten. Een halve dag
meedraaien achter een loket van
het stadhuis bijvoorbeeld. Zo
ondervind ik aan den lijve wat er in
de stad gebeurt. Het laat me toe om
samen met de collega’s na te
denken over hoe het misschien nòg
beter kan.
Eén voor één probeer ik ook contact
te leggen met de mensen die zich
vaak belangeloos inzetten voor het
welvaren van onze stad en zijn
deelgemeenten. Openingen van
tentoonstellingen zijn daar vaak
een gelegenheid toe. Met de
inbreng van de al opgebouwde
verzameling aan verhalen,
verzuchtingen en wensen, bouwen
we momenteel met het
schepencollege
aan een plan.
Met Groot-Ieper
en voor GrootIeper. Voor de
komende zes
jaar en ver
daarna!
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V.U.: Frederik Vandenbroucke - Brugseweg 143/2A - 8900 Ieper - frederik.vandenbroucke@n-va.be

Sinds januari mag ik dankzij uw
stem de taak als schepen opnemen.
Onderwijs, bibliotheek, archief,
vrede en ontwikkeling, gezin, jeugd
en dierenwelzijn zijn de domeinen
die ik voor mijn rekening neem.

EVA RYDE
Schepen

www.n-va.be/ieper

MET ZES VOOR U IN DE BRES
Beste inwoner van Groot-Ieper,
De N-VA trok in oktober naar de verkiezingen met de slogan ‘De kracht van
verandering’. Als we kijken naar onze aanwezigheid in de Ieperse
gemeenteraad is die verandering er alvast gekomen. We zijn gegroeid van
twee naar vijf gemeenteraadsleden. Door de tijdelijke vervanging van
Mariola Moeyaert (CD&V) door Quincy Timperman zijn we op dit ogenblik
zelfs met zes. Natuurlijk gaat N-VA Ieper niet enkel voor verandering in
kwantiteit, maar hoofdzakelijk voor verandering in kwaliteit van het beleid.
Onze schepenen Jan Delie en Eva Ryde, gemeenteraadsleden Jan Vercammen,
Willy Lemaire en Marleen Alleman en OCMW-raadsleden Willy Lemaire en
Tine Verschoot willen zich de komende zes jaar inzetten voor een goed en
vernieuwend beleid in Ieper en deelgemeenten. Daarnaast werken ook onze
bestuursleden zonder mandaat aan verfrissende ideeën die we in deze
legislatuur concreet willen gaan uitwerken.
Zo willen we het tekort aan kinderopvang wegwerken, een probleem waar heel
wat Vlaamse gemeenten mee kampen. Als we willen dat Ieper aantrekkelijk
blijft als woon- en werkomgeving voor jonge gezinnen is een gedegen netwerk
van kinderopvangplaatsen onontbeerlijk. Met Eva Ryde
als bevoegde schepen willen we hiervan een topprioriteit
maken.
De N-VA heeft ook nationaal de wind in de zeilen.
Onlangs overschreed onze partij de grens van 40 000
leden. Als kersvers voorzitter van N-VA Ieper is het mijn
doel om ook in onze stad de N-VA verder te laten groeien.
Mensen die zich willen engageren om mee te bouwen aan
een stevig Ieper in een sterk Vlaanderen zijn daarom
steeds welkom. Onze afdeling wil nieuwe mensen echte
kansen geven om mee te denken, mee te durven en mee te doen!

FREDERIK
VANDENBROUCKE
voorzitter N-VA Ieper

Hebt u interesse om lid te worden van de N-VA? Wil u
kennismaken met onze standpunten en onze werking?
Neem dan contact op met onze ledenverantwoordelijke:
Marleen Alleman
Poperingseweg 412 - 8908 Vlamertinge
gsm: 0496 14 47 23 - e-mail: marleen.alleman@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jan Yperman-ziekenhuis krijgt volwaardig hartcentrum
Het Jan Ypermanziekenhuis is een fusie van
drie regionale hospitalen.
Het ziekenhuis staat
daardoor in de top 15 van de
Belgische zorgcentra. Tot nu
toe moesten de cardiologen
en patiënten zich
verplaatsen voor
bijvoorbeeld het openen
van een verstopte
kroonslagader via de
liesslagader of het plaatsen
van stents. Maar nu staat het licht op groen voor een
volwaardig hartcentrum in Ieper.

Recente studies onderstrepen het belang van snelle
hartingrepen in dringende situaties. Hierdoor stelde zich
een gezondheidsprobleem voor de hele regio, zeker
richting Poperinge en de Franse grens. Het transport naar
Roeselare of Gent duurde in de praktijk vaak te lang of
was logistiek te moeilijk. Daarom pleitte Ieper jarenlang
via alle kanalen, ook via de regionale politici, voor een
eigen centrum.
De inzet van N-VA Ieper gaf een beslissende duw in de
goede richting. Onlangs kreeg het Jan Ypermanziekenhuis groen licht van de federale en regionale
overheid. Op dit ogenblik wordt alles voorbereid om in
de zeer nabije toekomst alle kijkoperaties van
kroonslagaders via de lies of de arm in Ieper uit te voeren.

Stadsbestuur steunt komst aardgasstation
Het Ieperse stadsbestuur, met N-VA-schepen voor leefmilieu Jan Delie, ondersteunt de
coöperatie GOW. Dat staat voor ‘Green on Wheels’. GOW wil het rijden op aardgas of
biogas verder uitbouwen.
Aardgas is milieuvriendelijker dan diesel. Het vormt geen roetpartikels en de CO2-uitstoot is veel lager. Bovendien is
aardgas op dit moment veel goedkoper dan benzine en diesel. In Nederland, Duitsland en Italië rijden al veel
voertuigen op aardgas. ‘Green on Wheels’ wordt de pionier in onze streek en zal een aardgastankstation inplanten in
de Zwaanhofweg in Ieper. Iedereen die dat wil kan een aandeel verwerven en zo het netwerk van aardgastankstations
in Vlaanderen helpen uitbouwen.
Een voertuig op aardgas gebruikt de bestaande technieken van een benzinemotor. De opslagtanks voor gas in de
wagen zijn absoluut veilig. Voertuigen die uitgerust zijn voor aardgas kunnen ook rijden op biogas of op gas dat
opgewekt wordt door het vergisten van afval. De stad Ieper zal dit initiatief mee ondersteunen omdat deze nieuwe
techniek stoelt op een grondige studie en kennis. Het project verdient de nodige kansen om zich verder te ontwikkelen.
In het kader van een duurzaam beleid kan deze steun op de instemming van N-VA Ieper rekenen.

Unieke muuradvertentie beschermd en
restauratiepremie voor Sint-Maartenstoren
Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een
premie van ruim 360 000 euro toe voor de restauratie van de
vieringtoren van de Sint-Maartenskathedraal. In 2004 werden al
dringende instandhoudingswerken uitgevoerd aan de toren. De toen
gedemonteerde onderdelen kunnen met de premie hersteld en
teruggeplaatst worden. De originele houten engelfiguren zullen in de
kerk opgesteld worden. Op de toren zelf zullen replica’s prijken. Ook
de klokken en de westtoren zijn opgenomen in het restauratieproject.
Minister Bourgeois ondertekende ook de voorlopige bescherming van
een unieke muuradvertentie uit de jaren 30 van de British Legion voor
Haig House, een onthaalplaats voor Britse pelgrims. De muurschildering kwam bij recente
werkzaamheden aan een rij arbeidershuisjes in de Poperingseweg toevallig aan het licht. Met het oog
op de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’ is deze muurschildering zeer waardevol. De kans is
groot dat de muuradvertentie binnenkort definitief beschermd wordt.
Minister Geert Bourgeois beschermt een muuradvertentie van kort na de Eerste Wereldoorlog.

ieper@n-va.be

Quincy Timperman is tijdelijk gemeenteraadslid

“Als eerste opvolger weet je dat er een kans is om effectief te zetelen in de gemeenteraad. Ik
kijk ernaar uit om deze kans vroeg of laat in een langer mandaat om te zetten”, aldus een
enthousiaste Quincy. “Op deze manier leer ik Ieper eens langs een andere kant kennen. De
fractievergaderingen zijn het leerrijkst. Daar worden de dossiers die dan op de
gemeenteraad worden gestemd democratisch besproken. Als gemeenteraadslid ben je ook
een aanspreekpunt. Het geeft voldoening als je de mensen kan informeren over wat Ieper te
wachten staat. Een goed voorbeeld daarvan zijn de werken aan de stationsomgeving.”

© Tijl Capoen

Quincy Timperman (N-VA) vervangt sinds februari Mariola Moeyaert (CD&V) in de
Ieperse gemeenteraad, tot Mariola in juni uit de Verenigde Staten terugkeert. Quincy is
19 jaar en studeert maatschappelijk werk aan Katho in Kortrijk.

Quincy Timperman
is tijdelijk
gemeenteraadslid

Een hart voor de Stationswijk
Elk jaar houdt N-VA Ieper een Valentijnsactie. Op 14 februari
deelden onze bestuursleden chocolaatjes uit aan de bewoners
van de stationsbuurt. Zo wilden we hen een hart onder de
riem steken bij de start van de werken aan de
stationsomgeving. N-VA Ieper wil duidelijk maken dat wie
problemen ervaart, deze kan melden aan het stadsbestuur. Als
kartelpartner zal N-VA Ieper erop toezien dat de stad naar u luistert
en u helpt.

N-VA-leden
kiezen nieuw afdelingsbestuur
Op 12 maart werd een nieuwe bestuursploeg voor N-VA Ieper
verkozen. Frederik Vandenbroucke is de nieuwe voorzitter. Zijn
voorganger José Boerave werd ondervoorzitter. De ploeg werd
uitgebreid en verjongd en telt nu 16 bestuursleden.
V.l.n.r. : José Boerave, Willy Lemaire, Frederik Vandenbroucke, Eva Ryde, Jan Delie,
Jan Vercammen, Steven De Waele, Hendrik Billiau, Marleen Alleman, Jef Vanhove,
Eric Vanhee, Dirk Vandenbulcke, Quincy Timperman en Roland Louf. Ontbreken op de foto: Tine Verschoot en Jan Vangheluwe.

Vijf Ieperlingen in bestuur Jong N-VA Westhoek
Vijf Ieperlingen werden op 7 december verkozen als bestuurslid bij Jong
N-VA Westhoek. Frederik Vandenbroucke, Jan Vangheluwe, Joris Ryde en Quincy
Timperman blijven respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter, webbeheerder en
bestuurslid. Petimat Temicheva, van Tsjetsjeense afkomst en een toonbeeld van een
zeer geslaagde inburgering, komt als ledenverantwoordelijke de ploeg versterken.
Wie 30 jaar of jonger is, kan zich bij Jong N-VA Westhoek aansluiten. Meer info?
Mail naar frederik.vandenbroucke@n-va.be of bel naar 0473 76 51 22. Surf ook eens
naar onze webstek www.jongnva.be/westhoek en onze Facebook-pagina
www.facebook.com/jongnvawesthoek.

NOTEER NU
AL IN UW
AGENDA

V.l.n.r. : Michiel Descheemaeker, Frederik Vandenbroucke, Stéphanie Clarysse, Ward Verstraete, Petimat Temicheva, Joris Ryde, Jan Vangheluwe,
Pierrick Robyn, Rein Corselis en Hilke Gantois. Ontbreken op de foto: Wim Ampe en Quincy Timperman.

Leeuwenvlaggenactie
N-VA Ieper
doorkruist onze stad.
juli
Wie een Vlaamse
2013
leeuwenvlag aan de
gevel hangt, ontvangt
een kleine attentie.

AG
DONDERD
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www.n-va.be/ieper

Ontbijt in OC Hollebeke
Het ontbijt start om
G
A
D
8.30 uur. Daarna is er
N
O
Z
een wandelzoektocht
in Provinciaal
r
septembe Domein De
2013
Palingbeek.
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2de Quiz Jong N-VA Westhoek
De quiz start om 19.30 uur in Zaal Familiekring.
G
A
D
Deelnemen kost 12 euro per ploeg van 4
IJ
R
V
personen. Inschrijven kan door een mailtje te
sturen naar quiz@jongnvawesthoek.eu
r
septembe met vermelding van uw ploegnaam.
2013
Iedereen gaat naar huis met een prijs.

27

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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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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