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Agenda 
Nieuwjaarsreceptie 
met minister  
Vandeput

N-VA Ieper zet het nieuwe jaar in met 
een spetterende nieuwjaarsreceptie. 
Steven Vandeput, federaal minister 
van Defensie, is onze gastspreker.  
De receptie gaat door op 21 janu-
ari om 11u30 in het Albion hotel 
(Sint-Jacobsstraat 28 te Ieper).

Geert Bourgeois licht 
beleid toe

Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois komt in februari naar 
Ieper. Hij belicht het werk van zijn 
regering en legt uit hoe de N-VA haar 
stempel drukt op de besluitvorming. 
Geert Bourgeois komt spreken in het 
auditorium van het Auris, op 9 februari 
om 20u.  
Adres: Ter waarde 1, 8900 Ieper.

N-VA wil Ieper in beweging
N-VA Ieper zet volop in op mobiliteit. Wij willen een vlot 
bereikbare stad voor elk soort vervoer, waar het aangenaam 
leven, werken en winkelen is. Met een sterke dossierkennis en 
ervaring voelt de N-VA zich gewapend om Ieper in beweging te 
houden.

Niet alle wegen leiden naar Ieper, maar 
Ieper beweegt, zoveel is duidelijk. 

Mobiliteit zal in ieder partijprogramma 
een belangrijke plaats innemen, van voet- 
en fietspaden naar parkeerbeleid tot open-
baar vervoer, alles zal aan bod komen. 
Sedert de Romeinse tijd is de welvaart van 
Vlaanderen, als regio in Europa, rech-
tevenredig gelinkt aan mobiliteit. Ook 
nu zal bereikbaarheid de economische 
overleving van Ieper en bij uitbreiding de 
Westhoek bepalen.

Er is een uitweg… Voor N-VA Ieper is dat 
al een tijdje duidelijk.

Zorg met ons, N-VA Ieper, dat Ieper 
een goed ontsloten stad blijft voor onze 
KMO’s, handelaars, woon-werkverkeer 
en uiteraard de toeristen. Zo niet zal de 
Westhoek een ecologisch paradijs worden 
op sociaaleconomische ruïnes. Ieper dient 
nog meer een levende stad te worden waar 
gezinnen comfortabel kunnen leven en 
werken. Een stad die niet dreigt onder te 
gaan aan vergrijzing.

We staan met onze schepenen en man-
datarissen achter vernieuwende projec-
ten zoals de opwaardering van De Leet. 
Samen met ons bestuur hebben we mee 
gezocht naar een mooi compromis tussen 
commerce en beleving van een mooi 
parkplein. Dat er ondertussen nog verder 
dient gewerkt aan optimale mobiliteit 
voor iedereen in de binnenstad gekoppeld 
aan randparkings, is een open deur in-
trappen. Maar we willen graag de uitda-
ging met jullie aangaan in 2018 en verder.  

We hebben een visie, een krachtdadige 
lijsttrekker met dossierkennis en schepe-
nen en mandatarissen met ervaring. We 
werken aan een lijst in de breedte en een 
programma met oplossingen.
Tijd voor beweging. N-VA is een partij die 
samen met jullie zoekt naar oplossingen. 
N-VA Ieper zal die, mits uw steun, verder 
uitwerken.

Het voltallige bestuur wenst aan alle 
Ieperlingen een voorspoedig, gezond en 
succesvol 2018.

“N-VA Ieper zal die beslissingen, 
met uw steun, nemen.”

Dirk Vandenbulcke  
Voorzitter N-VA Ieper.
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N-VA Ieper ijvert voor de ‘European Disability Card’
De N-VA is een partij die zich ook volop inzet 
voor de zwakkeren in de maatschappij en dat 
geldt uiteraard ook voor N-VA Ieper. Helaas staan 
personen met een beperking vaak in de kou wanneer 
ze bij aanbieders van cultuur en sport hun handicap 
niet op papier kunnen ‘bewijzen’. Daarmee willen 
we komaf maken, niet in het minste omdat dit vaak 
pijnlijke situaties veroorzaakt. 

Jong N-VA’er Pieter Paul Moens, die een autismestoornis heeft, 
ijvert al jaren voor de European Disability Card. Staatssecretaris 
voor Personen met een beperking Zuhal Demir was meteen 
voor het idee te vinden. Met deze kaart krijgen personen met 
een beperking voortaan automatisch de erkenning waar ze recht 
op hebben. De kaart is bovendien een Europees initiatief, en is 
geldig in zeven andere Europese landen. 

N-VA Ieper zal zich inzetten om deze kaart ook in Ieper in 
te voeren. Daardoor kunnen personen met een beperking 
niet alleen probleemloos hun handicap ‘bewijzen’, maar 
ook aanspraak maken op een verlaagd tarief bij allerhande 
activiteiten, voorbehouden plaatsen aanvragen en aangepaste 
rondleidingen krijgen.

N-VA Ieper heeft een hart voor iedereen
De Ieperse N-VA-afdeling stelt daarom voor dat de stad Ieper 
en het OCMW van Ieper zich aansluiten bij het initiatief van 

de European Disability Card. We roepen verder ook de lokale 
ondernemingen op om in het kader van een toegankelijk sport-, 
vrijetijds- en cultuuraanbod voordelen toe te kennen aan 
personen met een beperking. 

Zo tonen we dat ook Ieper een hart heeft voor iedereen die het 
moeilijker heeft in onze samenleving. Bewoners met een fysieke 
of mentale beperking hebben recht op een aanbod op maat! 

Bernard Van Isacker en Dimitry Soenen
Ondervoorzitter en secretaris N-VA Ieper

Nederlands is de ideale springplank 
naar een job
Dat de beheersing van de Nederlandse taal een absolute must is bij de 
zoektocht naar een job, staat voor de N-VA als een paal boven water.  
Alsook bij het volgen van een opleiding of om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan. Alles staat of valt bij de kennis van de dagelijks gesproken 
taal. 

Momenteel worden anderstaligen met een 
leefloon vanuit het OCMW aangesproken 
om als vrijwilliger werkervaring op te 
doen in diverse organisaties.  Het doel 
daarvan is om de Nederlandse taal actief 
te gebruiken én om het reilen en zeilen van 
het werkklimaat te leren kennen. 

Hoe groter de inspanning, hoe  
sneller de stap naar werk

Maar hoe verloopt dit praktisch?  Naast 
het volgen van de lessen Nederlands 
(aanbod bij Argos, CVO Miras, CVO 
Cervogo en Centrum Basiseducatie), 
kan de anderstalige vrijwilliger enkele 

uren per dag praktisch oefenen op de 
werkvloer. Hoe groter de inspanningen om 
Nederlands te praten, hoe sneller men kan 
overgaan tot het volgen van een gepaste 
opleiding. Daarna start de zoektocht naar 
een stageplaats. Wanneer de persoon 
geslaagd is, volgt de laatste en ultieme stap: 
actief werk zoeken. 

Uit de comfortzone
Wanneer je als vrijwilliger en organisatie 
samen aan de slag gaat, kan dit voor beide 
partijen verrassende elementen naar 
boven brengen.  Beide partners stappen 
uit hun eigen comfortzone.  Er wordt flink 
geïnvesteerd in communicatie, het kost 

geduld en energie, maar de praktijk leert 
dat het loont. 

Deze vorm van vrijwilligerswerk is de 
ideale springplank voor een succesvolle 
duik in  de arbeidsmarkt. 

Taal maakt het verschil!

  Tine Verschoot, 
OCMW raadslid  
voor N-VA
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N-VA Arrondissement Ieper 
kiest nieuw bestuur
De N-VA leden van afdelingen Ieper, Poperinge, Zonnebeke, 
Wervik, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen 
en Vleteren stemden op 15 oktober voor een nieuw 
arrondissementeel bestuur. Dimitry Soenen uit Zillebeke 
volgt Dirk Vandenbulcke op als voorzitter. Jan Van 
Bruwaene werd verkozen als secretaris en Stefaan Couchez 
als partijraadslid. Samen zullen zij in de nationale Partijraad 
zetelen. Kersvers voorzitter Dimitry Soenen klinkt 
hoopvol: “Als overkoepelende afdeling willen we wegen op 
gemeentelijke thema’s zoals mobiliteit, brain drain, vrije 
tijd. Daarnaast willen we de klemtoon leggen op thema’s die 
soms minder aandacht krijgen zoals een duurzaam sociaal 
beleid. Anderzijds zullen we de bakens uitzetten voor de 
verkiezingen van 2018.”

Hoe belandde ik in de politiek?
In de jaren ’80 stond mijn man José op de Volksunie-lijst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Door een wetsverandering had de 
partij nood aan vrouwen. Aanvankelijk moest een derde van het 
aantal plaatsen ingevuld worden door vrouwen, ondertussen 
is dat al de helft. Bijna alle lijsten heb ik doorlopen: de Kamer, 
het Vlaams parlement, de provincieraad, gemeenteraad. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was ik kandidaat op de 
kartellijst, wat leidde tot het mandaat van gemeenteraadslid.

Waarop focus je je?
Van bij de start ijver ik voor de leefbaarheid in de dorpen. 
Hierbij denk ik vooral aan de zwakke weggebruikers, de fietsers. 
Veilige fietsverbindingen tussen de deelgemeenten en de stad, 
tussen de deelgemeenten onderling, maar ook veilig fietsverkeer 
in de dorpen zelf. Bij de herinrichting van de dorpen dient dan 
ook veel aandacht te gaan naar de zwakke weggebruikers. In 
Vlamertinge en in Boezinge hebben we die eeuwig vervloekte 
kasseien. Maar niet alleen het wegdek, ook de rioleringen moe-
ten vernieuwd worden. Verder wil ik vooral positief meewerken 
waar het kan.

Wat kan er verbeterd worden?
Ieper is een aangename, bruisende stad, zowel voor de inwoner 
als voor de bezoeker. Maar soms voelen de deelgemeenten zich 
wat opzijgezet. Enkele tegemoetkomingen tegenover de midden-
standers in de dorpen zouden hier soelaas kunnen brengen. Zij 
houden de dorpen leefbaar. Als voorbeeld kan de stad terrassen 
of reclameborden gratis maken in de deelgemeenten.

Waarom ben je in de politiek gegaan?
Na mijn huwelijk ben ik verhuisd van Elverdinge naar Poperin-
ge. Via contact met een Poperingse politicus ben ik in de politiek 
beland. Alles liep daar toen wat in het honderd, wat me aanzette 
om me te engageren. Als rasechte Vlaming heb ik gekozen voor 
de N-VA. Ik pleit niet onmiddellijk voor de onafhankelijkheid 
van Vlaanderen, maar streef ernaar meer bevoegdheden naar 
Vlaanderen over te dragen. Ik ben dan ook vier jaar bestuurslid 
geweest in de afdeling N-VA Poperinge.

Waarop focus je je?
Ik vind het betrekken van de burger erg belangrijk. 
In het algemeen vind ik dat de bevolking meer in-
spraak moet krijgen op gemeentelijk niveau. Politiek 
mag geen ver-van-mijn-bed-show zijn. Rondvragen en 
enquêtes zijn bijvoorbeeld nuttige middelen om te weten wat de 
bezorgdheden zijn in Ieper en haar deelgemeenten.

Wat kan er verbeterd worden in Ieper?
De mobiliteit in Ieper kan volgens mij beter. Vlot kunnen parke-
ren in het centrum is erg belangrijk. Ik zou het jammer vinden 
mochten er nog parkeerplaatsen sneuvelen in de toekomst. 
Daarnaast moet het drukke verkeer rond het station aangepakt 
worden. Voor de schoolgaande jeugd is het niet gemakkelijk om 
vanaf het station naar de scholen te gaan. De auto’s staan dan 
weer vaak lang voor een rood licht.  Ook dierenwelzijn ligt mij 
nauw aan het hart. Er zouden meer plaatsen moeten zijn waar de 
hond los mag rondlopen, bijvoorbeeld op een afgesloten terrein 
op de vesten.

  Gehuwd met José Boeraeve
  Landbouwster 
  Sinds 2010 uitbater van bivakhuis ’t 
Ravenhof

  Mama van 3 dertigers en oma van 6 
kleinkinderen

  Gemeenteraadslid

  Geboren te Elverdinge
  Gehuwd met Tania Decaesteker
  Werkt bij doe-het-zelf-zaak Omnishop 
Bossaert
  Toneelspeler
  Dierenliefhebber
  Mede-inrichter Criterium van de Westhoek

Marleen Alleman wil aandacht 
voor de deelgemeenten

Andy Schacht ijvert voor  
burger- en dierenwelzijn

Bestuurs-

leden in de 

kijker

Nieuw

Bestuur in  

Ieper!

  Op de foto zie je vlnr Jean-Marie Delbaere  (penningmeester), 
Dimitry Soenen (voorzitter), Stefaan Couchez (partijraadslid), 
Jan Vercammen (volksvertegenwoordiger), Luc Hoflak (provincie-
raadslid) en Jan Van Bruwaene (secretaris).



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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