
Eva Ryde
13de plaats Vlaams Parlement 

29 jaar 
Schepen in Ieper 

Als schepen voor Jeugd en Gezin ben ik kandidaat 
op de lijst voor het Vlaams Parlement omdat de 
N-VA inzet op een warm gezinsbeleid. Gezinnen 
belonen betekent voor mij ook zorgen voor een 
evenwichtige combinatie tussen werk  en gezin. 
Voldoende kinderopvang en waardering voor wie 
kinderen opvangt, is voor mij als moeder en als 
schepen van belang.

Op 25 mei kan u kiezen voor Verandering voor Vooruitgang. Leer op bladzijde 2 en 3 
de mensen kennen die zich voor u inzetten voor die broodnodige verandering.

Verandering
Voor
Vooruitgang
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De kar van Verandering 

Jan Vercammen, onze Ieperse kandidaat 
voor de Kamer, voert campagne op de tan-
dem. Hij combineert zijn inzet als kandidaat 
met zijn passie als fietser. Samen met cam-
pagneleider Dirk Vandenbulcke fietst hij de 
Zesdaagse van West-Vlaanderen. Een spor-
tieve, positieve campagne met de fiets en de 
kar van verandering. 

Wie Jan wil volgen tijdens de campagne, kan 
dit via de website www.dekar.be of op 
www.facebook.com/dekarvanverandering. 

De volgende ritten zijn op 10 mei 
(Kortrijk-Waregem-Gent) en op 18 mei. U 
bent van harte welkom om op 18 mei met 
ons mee te fietsen Wij gaan richting 
Poperinge ten voordele van Kom op tegen 
Kanker. Meer info vind je op de website. 

Bart De Wever in Ieper

Op 21 maart was voorzitter Bart De Wever 
in de bibliotheek van Ieper. Een gelegenheid 
om kort met onze twee Ieperse kandidaten te 
spreken over Verandering voor Vooruitgang.
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TWEE IEPERSE KANDIDATEN OP KIESLIJSTEN

Jan Vercammen
3de plaats Kamer 
44 jaar 
Vader van Thomas (15) en Sophie (13) 
Hartspecialist 
N-VA-fractieleider gemeenteraad Ieper 

Gelijke kansen en respect voor elkaar zijn de 
belangrijke waarden in mijn opleiding. Daarom 
kies ik voor de N-VA. 

Ik maak me als cardioloog zorgen over onze sociale 
zekerheid. Die moet een solidair vangnet zijn voor 
wie het nodig heeft. Wie werkt en onderneemt, 
moet daarvoor beloond worden. Voor wie gewerkt 
of ondernomen heeft, moet het pensioen zeker zijn. 
De N-VA heeft daar de goede oplossingen, voor. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is voor 
mij de hefboom. Niet alleen moet er dit keer een 
regering met een Vlaamse meerderheid komen, er 
moet vanaf 25 mei ook een beleid komen waar de 
Vlaming echt voor kiest. Een sociaal beleid gericht 
op mensen die werken, sparen en ondernemen. 
25 mei is dé kans om die verandering te realiseren, 
zodat Vlaanderen en België 
vooruit kunnen gaan.

N-VA Ieper is klaar voor de Verandering 
voor Vooruitgang. Er rest ons een maand 
om u hiervan te overtuigen. Zo kan een 
federale regering gevormd worden met een 
meerderheid in Vlaanderen. Het N-VA-
programma geeft antwoorden op de noden 
voor een beter Vlaanderen. In deze folder stel 
ik u graag onze twee Ieperse kandidaten voor. 

José Boeraeve


