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Samenwerken, over de partijgrenzen heen
Op het moment van schrijven is er nog geen federale regering en het ziet er ook niet naar uit dat die er
snel zal zijn. Daarvoor is het zuiden van het land nog te zelfgenoegzaam. Wat een verschil met Ieper!
Hier hebben de drie coalitiepartijen heel snel bewezen dat goed samenwerken kan.
Elke partij kon al heel wat eigen accenten leggen, en zo ook
N-VA Ieper. N-VA Ieper trok met een hele resem voorstellen
naar de Ieperse kiezer. Ondertussen kunnen we al veel realisaties afvinken. En er zit ook nog heel wat aan te komen.
Wie een jaar geleden mijn voorwoord las, vond er alvast twee
absolute prioriteiten in terug: het licht moest opnieuw aan
in de winter én er moesten winterterrassen komen. Het licht
is intussen opnieuw aan én de ‘winterrassen’ komen eraan.
Verder verzekeren we u dat er geen belastingverhoging komt.

Inspraak van de inwoners

Ook inspraak van de inwoners stond bovenaan ons lijstje.
In het bijzonder bij de heraanleg van dorpskernen zoals
die van Vlamertinge en Boezinge. Ondertussen
hebt u uw mening kunnen delen. Bij de heraanleg van
Zillebeke-Centrum zorgden we bovendien voor een ondergrondse vuilbak, nog een punt uit ons programma.
Op het vlak van mobiliteit en inspraak maakt het stadsbestuur
een flinke inhaalbeweging. In de loop van 2020 komt er een
grondig uitgewerkt mobiliteitsplan. Intussen maken we al
werk van een veiligere Meenseweg, een dossier dat eindelijk
uit het slop is geraakt. Ook onze jeugd vergeten we niet. Een
nieuw skatepark komt eraan en we bouwen of renoveren ook
ontmoetingscentra, vooral in de deelgemeenten.

Nieuwjaarsreceptie N-VA Ieper

26 januari 2020 vanaf 11.30 uur
Zaal De Pereboom, Korte Meersstraat 6, Ieper

Noteer
in uw
agenda

Gastspreker is federaal
parlementslid Yngvild Ingels.
Schrijf ten laatste op 24 januari
in via jef.vanhove@n-va.be.

Yngvild Ingels
Gastspreker

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

De wielerklassieker Gent-Wevelgem gaat van start in Ieper.
Een ideale aandachtstrekker die Ieper nationaal en internationaal in de kijker zet. We promoten Ieper als een historische
stad in een groene regio en zetten ons verder in voor een
uitgebreid fietsnetwerk.
De frisse wind die door Ieper waait, laat zich ook voelen
binnen N-VA Ieper. Begin dit jaar werd Jong N-VA Ieper
opgericht. Een bende enthousiaste jongeren die ons scherp
houden.
Is het dan enkel een goednieuwsshow? Nee. We zijn ons
ervan bewust dat u veel van ons verwacht. N-VA Ieper
spant zich volop in om dat vertrouwen niet te beschamen.
Het stadsbestuur en onze schepenen zijn er dankzij u, maar
vooral voor u. Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
contacteer ons gerust via ieper@n-va.be.
Bernard Van Isacker
Voorzitter N-VA Ieper
bernard.vanisacker@n-va.be
0486 47 52 72

Valentijnactie N-VA Ieper
15 februari 2020 op de zaterdagmarkt
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Ieper start met taxicheques
voor jongeren
Sinds september kunnen Ieperse jongeren tussen 16 en 25 jaar bij
de jeugddienst een pakket taxicheques afhalen. “Met die cheques
kunnen jongeren veiliger uitgaan en tegelijk het taxi-aanbod
ontdekken”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen.
Voor 10 euro krijgen de jongeren zes taxicheques met een totale waarde van 30 euro.
Ze kunnen de cheques gebruiken voor vervoer in de regio bij de deelnemende
taxibedrijven. Die bedrijven staan vermeld op de cheques. Dimitry Soenen: “De
cheques blijven het volledige schooljaar geldig. Jongeren kunnen ze inzetten in
het weekend, tijdens vakantieperiodes en op feestdagen, na 20 uur en voor 7 uur.”

S chepen van Jeugd Dimitry Soenen wil jongeren
stimuleren om de taxi te gebruiken als ze uitgaan.

N-VA Ieper steunt
De Warmste Week
Ook in 2019 deed N-VA Ieper weer mee met De Warmste
Week. We verkochten chocoladetabletten ten voordele van
het lokale goede doel TEJO Ieper.

V an links naar rechts: Bernard Van Isacker, Wouter
Goudeseune, Ben Glorieux, Steven Debreyer en Jef Vanhove.

TEJO Ieper biedt laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan
jongeren tussen 10 en 20 jaar. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. N-VA Ieper draagt graag haar
steentje bij voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren. Zo krijgen
ze kansen om te groeien tot zelfbewuste volwassenen. Ook West-Vlaams
parlementslid Yngvild Ingels bracht op de zaterdagmarkt van 14 december
mee de chocolade aan de man. Bedankt aan iedereen die onze actie steunde!

Jong N-VA Ieper in beeld

Jong N-VA legde op Wapenstilstand,
11 november, bloemen bij het
monument van de gebroeders
Van Raemdonck in Steenstraete.

ieper@n-va.be

Jong N-VA verwelkomt Ludo Tack in het bestuur.
Van links naar rechts ziet u Wouter Goudeseune,
Lotte Corneillie, Ludo Tack en Brecht Lottegier.

Tijdens de Week van de Mobiliteit kregen
de vrijwilligers die de schoolgaande
jeugd helpen oversteken een attentie.
Op de foto ziet u Jong N-VA-secretaris
Brecht Lottegier samen met Philip De
Deygere aan het Immaculata Ieper.
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Nieuw jeugdheem en openbaar
sanitair in Brielen
In Brielen kunnen de jongeren sinds kort gebruikmaken van een nieuw
jeugdheem en nieuwe openbare toiletten.
“Het vorige gebouw was in heel slechte staat. Vandaar de beslissing om te investeren in
een nieuwbouw voor twee jeugdbewegingen, die de grote ruimte delen. Zo brengen we
de Chiro van Brielen en de KLJ van Elverdinge samen”, aldus schepenen Eva Ryde en
Dimitry Soenen.
Er werden ook openbare toiletten ondergebracht in het duurzame gebouw. Dat gebouw is
opgetrokken in strobouw: een houten skeletstructuur, opgevuld met geperste strobalen,
en met een lemen pleisterlaag aan de buitenkant en multiplex panelen aan de binnenkant.
De bakstenen van het oude gebouw werden hergebruikt. Beide jeugdverenigingen hielpen
om die schoon te maken en staken een handje toe bij het plaatsen van de strobalen die de
muren vormen.

S chepenen Dimitry Soenen en Eva Ryde
zijn zeer tevreden met het nieuwe gebouw
in Brielen.

N-VA-plogging in Ieper!
De Zweedse trend ‘plogging’ is overgewaaid naar Ieper. En maar goed ook,
want onze loopomgevingen zullen er wel bij varen. Maar wat is ‘plogging’ juist?
‘Plogging’ is afval verzamelen tijdens het lopen. Na het toertje gooit u het afval
in een vuilnisbak. N-VA Ieper deed intussen al een paar test-‘ploggings’ in Ieper
en omstreken om goede looproutes uit te stippelen. In 2020 zullen we een aantal
ploggings aankondigen door Ieper en zijn deelgemeenten. We mikken telkens
op een parcours van ongeveer vijf kilometer.
N-VA Ieper

Hou dus onze Facebookpagina goed in de gaten!

Wilt u zich nu al opgeven om mee te lopen? Mail dan naar onze
secretaris brecht.lottegier@n-va.be met als onderwerp: “Ik plog mee!”

J ay Navas Navarro, Brecht Lottegier,
Ben Glorieux, Bernard Van Isacker en
Ludo Tack zijn klaar om te ploggen.

Jong N-VA ging op wandeltocht in
Boezinge. Mandy en Ludo Tack, Lotte
Corneillie en Brecht Lottegier maakten
even tijd voor een leuke foto.

Speciaal voor 11 juli verdeelden N-VA en
Jong N-VA Ieper honderden vlaggen aan
inwoners uit Ieper en de deelgemeenten.
Ook Jong N-VA-voorzitster Lotte Corneillie
was erbij.
Naast een peter – Bernard Van Isacker – heeft
Jong N-VA nu ook een meter: Yngvild Ingels. Op
8 september kwam Yngvild de deelnemers van de
herdenkingsloop voor ‘Marathon Willy’ aanmoedigen.
Bernard Van Isacker (links) en Brecht Lottegier (rechts)
waren alvast blij met de steun.
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Vlaams minister van
Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend
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Zuhal Demir

Jan Jambon

Ben Weyts
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Energie en Toerisme

Bart De Wever
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Algemeen voorzitter
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Voorzitter
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