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Een jaar van herdenkingen
Ieper en de Westhoek herdenken
uitgebreid dat honderd jaar geleden
de Eerste Wereldoorlog begon. De
Vlaamse frontsoldaten streden toen
voor zelfbestuur, godsvrede en
nooit meer oorlog.

Breng een bezoek aan het parlement met

JAN VERCAMMEN
volksvertegenwoordiger

zaterdag 24 januari 2015

V.U.: José Boerave, Poperingseweg 412, 8908 Vlamertinge

Ook 2014 zal de geschiedenisboeken
ingaan. De regionale en federale
verkiezingen van 25 mei hebben de
N-VA een mandaat gegeven waar
men niet meer naast kan kijken.
Ondertussen zijn beide regeringen
gevormd en kunnen ze aan de slag.
We wensen hen geluk toe voor deze
legislatuur. Als de regeringen hun
plannen kunnen uitvoeren, dan
is dat namelijk tot welzijn van ons
allen.
Onze afdeling moest het voorbije
jaar helaas ook het verlies van ons
bestuurs-, gemeente- en OCMWraadslid Willy Lemaire betreuren.
Zonder grote woorden was hij
altijd in de weer, zowel op politiek
als op sociaal vlak. Het ga je goed
‘Marathon Willy’, opa Willy.
In 2015 blijven wij hard werken om
Ieper een goede, prettige en leefbare
stad te houden. We wensen jullie
een deugddoend en gezond 2015.
José Boeraeve
Voorzitter N-VA Ieper

N-VA Ieper organiseert op 24 januari samen met Jan Vercammen
een bezoek aan het federale en het Vlaamse parlement.
• Vertrek is voorzien omstreeks 9 uur met bus of trein
• We zijn terug in Ieper tegen ten laatste 18 uur
Wil jij ook kennismaken met onze parlementen?
Geef ons een seintje op:
• vvv@nvaieper.be
• 057 36 32 16 (na 19 uur)
Deze uitstap naar Brussel staat open voor iedereen die
geïnteresseerd is.
Lees meer over parlementslid
Jan Vercammen op pagina 2

www.n-va.be/ieper

Kamerlid Jan Vercammen:
• 45 jaar
• Gemeenteraadslid sinds 2012
• Hartspecialist
• Volksvertegenwoordiger

“Inzet en solidariteit zijn de kernwoorden bij
mijn politiek engagement”
Jan Vercammen werd in 2012 gemeenteraadslid in Ieper. De verkiezingen van
2014 betekenden een volgende stap. Vanop de derde plaats op de West-Vlaamse
kamerlijst werd hij verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger.
Jan komt uit de Kempen, uit een familie van stille en hardwerkende mensen.
Hij werkt als cardioloog in het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper en hij zal deze
roeping verder combineren met zijn politiek en parlementair mandaat: “Het zal
geregeld schuiven worden met agenda’s en bezigheden, maar ik wil het contact
met mijn patiënten niet kwijt. Mijn eerste liefde is en blijft de geneeskunde.”
De combinatie met sporten en dan vooral fietsen, onder meer als lid
van de Biking Doctors, zal niet steeds eenvoudig zijn. Maar soms
ontstaan uit dergelijke combinaties prettige ideeën: campagne voeren
door heel West-Vlaanderen op de tandem, fietsend van stad naar dorp
door de hele provincie was verrijkend, en zorgt voor een band tussen
de verschillende N-VA-afdelingen.

Willy Lemaire
een eerbetoon
Willy was mee de drijvende kracht achter N-VA Ieper en dit huis-aan-huisblad. Willy hield van
Ieper en van foto’s.
Als eerbetoon aan Willy presenteren we op deze pagina dan ook een selectie van
Willy’s Ieperse foto’s die eerder in dit blad verschenen.
Wij missen hem.

Politieke vonk wordt brandend vuur

Een eerste politieke vonk sloeg over in het Jezuïetencollege van Turnhout. De
collegespreuk ‘Levet scone’ werd een leidraad, maar ook inzicht verwerven,
respect tonen en het verschil tussen logica en drogredenen onderkennen,
kwamen aan bod.
In de periode 2010-2012 werd de vonk een brandend vuur, omdat de traditionele
partijen de uitslag van de democratische verkiezingen van 2010 ontkenden. Aan
de kant blijven staan, was niet langer een optie. En net zoals bij het fietsen, gaat
het snel bij Jan.

Inzet op alle fronten

Inzet en solidariteit zijn de kernwoorden bij zijn politiek engagement. Inzet voor Ieper, voor
de Westhoek en voor een goede en betaalbare gezondheidszorg.
Die inzet is er als gemeenteraadslid in Ieper, maar ook in het federale parlement in Brussel.
Op dinsdag en woensdag zetelt Jan daar in de commissies. Hij is onder meer lid van de
commissie voor Volksgezondheid en van die van Maatschappelijke Hernieuwing.
Om deze vergaderingen goed voor te bereiden is er ook veel studie- en
leeswerk vooraf. Op donderdag is er overleg met de voltallige N-VAfractie. In de namiddag komt het parlement bijeen om te debatteren en
te stemmen. Ook hier zal Jan zich gedreven van zijn taak kwijten. In
het belang van Vlaanderen in het algemeen en Ieper in het bijzonder.

ieper@n-va.be

Roland Louf vervangt Willy
Lemaire in OCMW-raad
Sinds 2014 zetelt Roland in de OCMW-raad als opvolger van de
Willy Lemaire. Hij zet zich in voor de N-VA omdat hij in de partij
zijn gedrevenheid terugvindt naar een meer rechtvaardige maatschappij met rechten én met plichten.
Roland (68) is met pensioen na een carrière van 48 jaar. In het
OCMW wil hij zijn ervaring inzetten voor een verantwoord en
verantwoordelijk financieel beleid. Hij wil de zelfredzaamheid
van de mensen die beroep doen op het OCMW mee helpen verhogen.

www.n-va.be/ieper
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
Muyters:
Vlaams
minister
van
Werk,
Economie,
Innovatie
en
Sport
Philippe
Muyters:
van Werk, Economie,
Innovatie en Sport
Vandeput
(minister
van Vlaams
Defensieminister
en Ambtenarenzaken),
Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
en minister
van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Grote Steden en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
Jan Peumans:
Peumans:
voorzitter
Vlaams Parlement
Parlement
Jan
voorzitter
Vlaams
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van het parlementaire debat.
en Administratieve
Vereenvoudiging).
Liesbeth Homans:
Homans:
viceminister-president en
en Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Binnenlands
Binnenlands Bestuur,
Bestuur, Inburgering,
Inburgering, Wonen,
Wonen, Gelijke
Gelijke Kansen
Kansen en
en
Liesbeth
viceminister-president

