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IEPER
Beste Ieperling,
Het is goed dat wij nu enkele jaren
zonder verkiezingen zullen hebben. Dit betekent dat de mensen
die verkozen werden, hard kunnen
doorwerken. Dit geldt zowel voor
de verschillende regeringen als voor
het stadsbestuur.
Hard werken om land en stad
beter te maken, maar ook aandacht
hebben voor evoluties en veranderingen: daar staat de N-VA voor.
Wat Ieper betreft zijn wij benieuwd
naar de keuze van Yves Leterme om
burgemeester van onze stad te worden en de gevolgen van zijn keuze.
Vanzelfsprekend vertrouwen wij op
een nauw overleg hierover met de
kartelpartner.

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

Samen met het bestuur nodig ik
u graag en met veel plezier uit op
onze arrondissementele familiedag
op 11 juli. Na de geslaagde N-VAfamiliedag in Boom, wordt deze
plaatselijke activiteit ongetwijfeld
ook een aangenaam evenement.

Marleen Alleman:
“Ik wil me
inzetten voor
een vlot
bereikbaar
Vlamertinge”

• Woont in Vl amert ing
e
• G emeenteraad slid
sinds
2012
• L andb ouwster op een
ak ke rbouwbe dr ijf
• Moe de r va n 3 kinde
ren,
gro otmoe de r va n
6 kleink indere n

Marleen Alleman is al een tijdje actief in de lokale politiek. Zij heeft veel
campagnes meegemaakt en was kandidaat voor de gemeenteraad en provincieraad, bij de Vlaamse en federale verkiezingen. In 2012 werd zij gemeenteraadslid voor Ieper.
Binnen de partij heeft Marleen heel wat veranderingen beleefd: van de Volksunie,
via VU-ID tot de N-VA. Naast haar engagement op lokaal, arrondissementeel en
nationaal vlak is Marleen ook actief als bestuurslid bij KVLV en VVI Ieper en als
lid van nog talrijke andere verenigingen.

VEILIG, VLOT EN AANGENAAM FIETSEN
“Als N-VA-gemeenteraadslid en inwoner van Vlamertinge wil ik me in de eerste
plaats inzetten om de bereikbaarheid van de dorpskern te verbeteren”, zegt
Marleen. “Het zou prettig zijn om nog voor 2018 een vlotte en veilige fietsverbinding
tussen Ieper en Vlamertinge te realiseren en het fietsen door het centrum van
Vlamertinge vlotter te maken. De huidige kasseien zijn geen pretje voor
wie daar fietst.”
Veilig, vlot en aangenaam fietsen is trouwens voor haar een aandachtspunt in
heel Ieper. Dit helpt mee om van heel Ieper, de stad en de deelgemeenten, een
nog aangenamere en leefbaardere stad te maken.

VAN AKKERBOUW NAAR BIVAKHUIS
José Boeraeve
Voorzitter N-VA Ieper

Marleen werkt, samen met José Boeraeve, voorzitter van de Ieperse N-VA-afdeling, op hun akkerbouwbedrijf. Tot vorig jaar hadden ze nog een eigen hoppeveld
maar de hoppeteelt werd gestopt na de zomerstorm in juli 2014. In 2010 startten
ze met een bivakhuis waar jeugdbewegingen, jongerengroepen of scholen op
weekend of kamp komen.
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Intercommunales en belastingen

N-VA Ieper op bezoek in het parlement
N-VA Ieper bracht samen met een geïnteresseerde groep op 24
januari een bezoek aan het federale en het Vlaamse parlement.

Het stond niet zo lang geleden in alle kranten: intercommunales zullen hun tarieven moeten verhogen omdat ze
(net als elke vennootschap) belastingen zullen moeten
betalen. U dreigt daarvan de dupe te zijn. Maar de redenering van de intercommunales snijdt onvoldoende hout.

De tarieven moeten
omlaag om een correcte prijs voor een
correcte dienstverlening te krijgen.

Een intercommunale is een vennootschap. Als een vennootschap winst maakt dan betaalt die belastingen. Wie
winst maakt, doet het goed. Voor intercommunales die
gemeenschapsdiensten aanbieden betekent dit dat de
inkomsten hoger zijn dan de kosten. Met andere woorden:
dat de gemeenschapsdiensten die ze aanbieden, goed
betaald worden.

Het werd een leerrijke en aangename dag waarbij het verschil in stijl
en aanpak tussen beide parlementen opvallend was. De traditie en
statigheid van het federale tegenover de moderne architectuur en
zakelijke benadering van het Vlaams Parlement vielen op.
Wie als individu of als groep interesse heeft om deel te nemen aan
een volgend parlementsbezoek of met een groep op bezoek wil, kan
steeds een seintje geven op vvv@nvaieper.be. Wij zorgen voor een
bezoek, samen met volksvertegenwoordiger Jan Vercammen.

N-VA-familiedag op 11 juli

Maar is het dan niet zo dat een intercommunale die winst
maakt, eigenlijk met te hoge tarieven rekent als je er van
uitgaat dat ze gemeenschapsdiensten aanbiedt? Als ik als
intercommunale ‘correct’ mijn prijs bepaal, dan heb ik geen winst en moet ik
geen belastingen betalen, toch? Dus dan loopt de redenering dat ik – omdat ik winst maak en dus belastingen moet
betalen – mijn tarieven moet verhogen mank.

Vlaanderen feest en wij doen mee
Op 11 juli organiseert het arrondissementeel
bestuur van N-VA Ieper een familiedag voor alle
leden en sympathisanten. De familiedag vindt
plaats aan de Hooge Crater, Meensesteenweg 467,
in Ieper. Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur.

GEEN WINST OP KAP VAN DE KLANTEN!
Nu keren de intercommunales ook hun winst uit aan de gemeenten in de vorm van dividenden. Klopt, maar zijn
die ‘te hoge’ tarieven om winst te maken dan geen verkapte en verborgen vorm van belastingen? Als we voor de
eenvoud even veronderstellen dat iedereen ongeveer hetzelfde tarief betaalt, dan is dit toch tegen het principe van
herverdeling van de lasten? De sterkste schouders betalen in euro evenveel als wie minder heeft.

WAT VALT ER TE BELEVEN?
U kan op 11 juli genieten van een museumbezoek, volksspelen, geleide wandelingen, een
natje en een droogje. Rond 18 uur houdt Sander
Loones, ondervoorzitter van de partij en Europees Parlementslid, een toespraak. Aansluitend
kan je genieten van een varken aan het spit.

De tarieven moeten niet omhoog om het gemeentedividend op dezelfde hoogte te houden. Ze moeten omlaag om
een correcte prijs voor een correcte dienstverlening te krijgen. Dan maakt een intercommunale wellicht minder
winst en zal ze geen hoge belastingen moeten betalen. Op die manier hoeven de intercommunales niet teveel door
te rekenen aan de klant. Dat is waar verandering om draait.

Volwassenen betalen 20 euro, kinderen 12 euro

Enquête kinderopvang Ieper

Meer info? virginie.terrier@n-va.be – 0496 63 59 51
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) verwerkt momenteel de resultaten van een bevraging over kinderopvang.
In het najaar worden de conclusies voorgesteld. In overleg
met ouders en het Lokaal Overleg zal de stad dan mogelijke
oplossingen voor de knelpunten zoeken. Die oplossingen
moeten van Ieper een nog aantrekkelijkere stad voor jonge
gezinnen maken.
Het LOK wil aan alle ouders een duidelijke stem geven. In de
bevraging werd gepeild naar de Ieperse situatie op het vlak van
kinderopvang. Een enquête op papier was daarvoor de meest
eenvoudige en laagdrempelige methode. Scholen, crèches en
onthaalouders werkten allemaal mee aan de verspreiding van de
vragenlijsten. Daarop stonden onder meer volgende vragen:
• Vinden ouders snel een oplossing als ze opvang nodig hebben?
• Is er genoeg aanbod in de stad en de deelgemeenten?
• Sluit de opvang aan bij wat de ouders verwachten?
• Welke problemen of tekorten zijn er?

#Helfie- Moederdagactie
Naar aanleiding van de #Helfie-campagne heeft N-VA Ieper, op
initiatief van schepen Eva Ryde, onthaalmoeders en medewerkers
van de verschillende kinderopvangdiensten in de bloemetjes
gezet. Op die manier wil de N-VA speciale waardering uitdrukken voor de mensen die professioneel zorg dragen voor onze
kinderen.
Op de foto geeft Jef Vanhove, bestuurslid van N-VA Ieper, een
bloemetje aan onthaalmoeder Carine Pillaert. Die reageerde blij
op de attentie. In totaal deelde onze afdeling meer dan 90 #Helfiebloemetjes uit op 8 en 9 mei.

Wie actief wil meewerken aan een goede kinderopvang, mag altijd contact opnemen met eva.ryde@ieper.be.
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Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

16/06/2015 9:31:07

