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Van deur tot deur

Wij komen bij u 
langs!

N-VA Ieper gaat van deur tot deur 
om te luisteren wat er leeft bij de 
Ieperlingen. We begonnen met 
de deelgemeentes Boezinge en 
Zillebeke. Deze keer zijn Vlamer-
tinge en Elverdinge aan de beurt. 
De inwoners zijn welkom op onze 
open vergadering in de Warande 
(Veurnseweg 525 te Ieper), vanaf 
20.30 uur. 

Verkiezing  
arrondissementeel 
bestuur

Op zondag 15 oktober kan je om 
13.30 uur in de zaal Willem-Tell 
(Hommelhofstraat 1) in Ieper je 
stem uitbrengen voor een nieuw 
arrondissementeel bestuur.  
Dimitry Soenen, secretaris van 
N-VA Ieper, wordt vanuit Ieper 
voorgedragen als kandidaat. 

Marktactie op  
14 oktober

Afgelopen jaren stond N-VA Ieper 
al meermaals op de zaterdag-
markt. Ook op zaterdag 14 
oktober zijn we erbij. Leer onze 
bestuursleden en mandatarissen 
beter kennen tijdens een gezellige 
babbel. Er wordt gezorgd voor 
cake, koffie en bier.

Eva Ryde trekt lijst N-VA Ieper

Eva Ryde (32 jaar) zal in oktober 2018 de N-VA-lijst in Ieper aanvoeren. 
Eva groeide op in Dikkebus, maar woont nu in Brielen. Ze is moeder 
van twee zonen. Na vijf jaar als schepen en met elf jaar ervaring in de 
gemeenteraad (als jongste raadslid!) is zij een ideale lijsttrekker.

“Mijn drijfveer om aan politiek te doen, 
is nog steeds dezelfde als toen ik begon 
in 2005”, zegt Eva. “Ik wil niet aan de 
zijlijn blijven staan, maar zelf een steentje 
bijdragen aan een betere dienstverlening 
voor alle Ieperlingen. Veel mensen doen 
dit binnen een vereniging. 

Ik ook trouwens, bij de jeugdbeweging. 
Dat engagement bracht mij het inzicht dat 
je via politiek nog meer kunt betekenen. 
Mensen en hun belangen vertegenwoordi-
gen en concrete oplossingen zoeken, ook 
als dat moeilijk is, dat spreekt mij echt 
aan.”

Ervaring is troef
“De N-VA bestuurde de voorbije elf jaar 
positief mee,” stelt Eva. “Maar het werk is 
nooit af. Daarom wil ik als lijsttrekker de 
uitdagingen voor onze stad en deel-
gemeenten blijven aangaan. Tafelspringen 
is niet mijn ding, vastberaden veranwoor-
delijkheid opnemen wél. De ervaring die 

ik opbouwde, stel ik dan ook met veel 
goesting en energie ten dienste van de 
N-VA-ploeg.”

2018 wordt het jaar van de waarheid
Oktober 2018 wordt de maand van de 
Ieperse waarheid. Welke richting willen 
onze burgers uit met hun stad of dorp?  
 
“U zal mee beslissen hoe de kaarten 
geschud worden”, vertrouwt Eva de 
inwoners toe. “De N-VA trekt alvast met 
duidelijke eigen standpunten, ongebonden 
en rechtlijnig naar de kiezer. 

Met de nodige ervaring kunnen we Ieper 
positief de toekomst inloodsen. N-VA 
Ieper staat klaar met sterke, gemotiveerde 
mensen en frisse ideeën. 

Ik kijk ernaar uit om ons programma en 
engagement de komende maanden duide-
lijk te maken. De ultieme afspraak is op 
zondag 14 oktober 2018!”

Ik wil mee de  
uitdagingen van 
onze stad aangaan.

Eva Ryde,  
N-VA-lijsttrekker
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Ieper dringt CO2-uitstoot terug
Zoals het overgrote deel van de Vlaamse gemeenten 
gaat ook Ieper de uitdaging aan om tegen 2020 twintig 
procent minder CO2 uit te stoten. En zelfs al halen 
we dat nobele doel niet, de acties om dit broeikasgas 
terug te dringen, kunnen de duurzaamheid enkel 
maar ten goede komen. De stad geeft alvast het goede 
voorbeeld, maar we moedigen ook de burgers aan om 
inspanningen te leveren op vlak van huisvesting en 
mobiliteit.

Schepen van Leefmilieu Jan Delie en N-VA-milieuspecialist 
Jef Vanhove denken in een gemeentelijke werkgroep mee na 
over dit duurzame beleid. De werkgroep kwam tot de conclusie 
dat bijkomende windmolens voor een merkelijke vooruitgang 
kunnen zorgen. Eén windmolen alleen al zou goed zijn voor een 
besparing van het stroomverbruik van meer dan 2 000 gezinnen 
per jaar.

De N-VA steunt deze visie volop, maar wil de burger niet voor 
een voldongen feit plaatsen. We willen een samenwerkingsmodel 
onderzoeken waarbij alle burgers die dat wensen kunnen 
deelnemen aan dergelijke projecten. Ook willen we aftoetsen  

hoe groot het draagvlak voor windmolens is. De stad en het 
OCMW hebben alvast voldoende gronden in bezit om de 
turbines op eigen stedelijk domein neer te poten. 

Deze windmolens zullen er morgen nog niet staan: dit wordt een 
werk van lange adem. Maar ons engagement voor duurzaamheid 
moet ondubbelzinnig zijn. Daarom moeten we resoluut het pad 
van een lagere CO2-uitstoot kiezen.

N-VA vraagt replica’s van 
Menenpoort-leeuwen
De lokale N-VA-afdeling, trots op Ieper, pleit bij de gemeente om 
identieke kopieën te maken van de leeuwen aan de Menenpoort. De 
orginelen staan ter gelegenheid van de herdenking van de Groote Oorlog 
aan de Menenpoort, maar vertrekken weldra terug naar Australië. 

We namen al contact op met de 
Australische ambassade om de leeuwen te 
laten opmeten voor ze vertrekken. Daarna 
kan de gemeente met de Commonwealth 
War Graves Commission gesprekken 
aanknopen om deze prachtige stenen 
beelden hun standplaats te laten behouden.

Leeuwen zijn Iepers erfgoed
In 1936 schonk het stadsbestuur de stenen 
leeuwen aan het Australische bevolking als 
eeuwigdurende dank voor de onmenselijke 
inspanningen die deze jonge natie leverde 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is dan 
ook geenszins onze bedoeling de originele  

 
leeuwen in Ieper te behouden. De Ieperse 
leeuwen stonden vanaf 1822 aan een 
monumentale trap aan de Lakenhallen. 
Van 1862 tot 1915-1916 hadden ze een 
plekje aan de vestingen waar vroeger de 
Hangwaertpoort stond. 

Prachtig symbool voor  
wederopbouw na oorlog
Het uitzicht van de Menenpoort 
met deze leeuwen is prachtig. Samen 
vormen ze een mooie twee-eenheid en 
maken ze de brug van de middeleeuwse 
Hangwaertpoort naar het heropgebouwde 
Ieper met de Menenpoort. Dit is een 

mooi symbool van de eeuwherdenking 
van de heropgebouwde stad vanaf 2019. 
Bovendien kunnen de beelden dienen als 
preventie tegen inrijdend geweld tijdens de 
Last Post. 

Dirk Vandenbulcke Dimitry Soenen,
voorzitter en secretaris van N-VA Ieper 

Verschuivingen bij N-VA Ieper
Door het verhuis van Marc Notredame naar Diksmuide kwam het voorzitterschap van 
N-VA Ieper vrij. Ondervoorzitter Dirk Vandenbulcke schoof daarom door naar deze functie. 
Zijn plek in het bestuur wordt voortaan ingevuld door Bernard Van Isacker. Bij de sociale 
huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak wordt Marc Notredame opgevolgd door Dimitry 
Soenen. Op de foto zie je (van links naar rechts) Bernard Van Isacker, Dirk Vandenbulcke en 
Dimitry Soenen. Veel succes gewenst aan de heren!

  Windmolens kunnen een duurzame oplossing zijn voor Ieper.
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Pamperbank helpt kwetsbare gezinnen
Als voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang was Tine Verschoot, 
OCMW-raadslid voor de N-VA, nauw betrokken bij de lancering van de 
‘pamperbank’. Die wil kwetsbare gezinnen helpen om goedkoop pampers aan 
te kopen. De pamperbank is een initiatief van de stad Ieper en het OCMW in 
samenwerking met vrijwilligers van Tegoare en de voedselbedeling.

Elke dag worden luierrestjes ingezameld op diverse inzamelpunten, zoals bij de vzw 
Buitenschoolse Opvang in de Augustijnenstraat. Heel wat ouders reageerden uiterst enthousiast 
op dit initiatief. Binnen de kortste keren zat de pamperbank vol!

Hoe belandde je in de politiek, Wouter?
Ik kom dan wel niet uit een politiek nest, mijn ouders zijn wel 
Vlaamsgezind. Toen ik na mijn studies in Leuven naar Ieper 
verhuisde, woonde ik een vergadering van Jong N-VA West-
hoek bij. Voor ik het wist, was ik actief in het bestuur van Jong 
N-VA Westhoek en een jaar later bij N-VA Ieper. 

Wat wil je bereiken met Jong N-VA Westhoek?
Met Jong N-VA proberen we op een erg laagdrempelige manier 
jonge mensen warm te maken voor de politiek. Op 30 septem-
ber houden we bijvoorbeeld een Jong N-VA Café in Wervik. 
Daarna gaan we naar de Nacht van de Ambiance ten voordele 
van het Kinderkankerfonds. Bij Jong N-VA gaan plezier en 
politiek bovendien hand in hand. Dat is een ideale manier om 
kennis te maken met politiek. 

Wat is je focus binnen Ieper?
Ik wil me inzetten voor de economie en aantrekkingskracht 
van Ieper. Ondernemerschap en groeiruimte voor bedrijven 
zijn cruciaal. Daarnaast is de mobiliteit een heikel punt in 
Ieper. De N-VA ijvert dan ook voor een oplossing voor de N8.  
 
N-VA Ieper mag ambitieus zijn en moet willen groeien, want 
dit is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken.

Hoe belandde je in de politiek, Jef?   
De politiek in Ieper en de streek volg ik al decennia, maar pas na 
mijn loopbaan zette ik de stap. Vooral mobiliteit, milieu en  
energie boeien me. Luisteren naar de burgers en streven naar 
minder regelgeving maar wel goed toezicht op de toepassing 
ervan is een boeiende opgave.

Wat kan er veranderen in Ieper?
Mede dankzij de N-VA is er al veel ten goede veranderd. Zo zijn 
de laad- en loszones in de namiddag terug vrij om te parkeren.  
De gele lijnen op de boordstenen komen er alleen nog in uiterste 
nood bij. Ik vond het ook belangrijk dat bij wegenwerken alle  
betrokkenen vanaf de ontwerpfase gehoord worden. Dat voor-
komt frustraties en een grote meerkost. Slimme besparingen bij 
de stadsgebouwen en openbare verlichting kunnen volgens mij 
ook de energiefactuur drukken.

Honderden tweeverdieners pendelen iedere dag naar onze stad 
en brengen kinderen naar de Ieperse scholen. Maar we moeten 
nog meer van dit soort mensen aantrekken. Aantrekkelijke 
woningen en vlot verkeer moeten daarom prioriteiten zijn. Ieper 
en de regio moeten vlot toegankelijk zijn. Samen met de burger 
wil ik ook nadenken over een nog levendiger Ieper en veel tijd 
uittrekken om de jongere generatie te begeleiden in de politiek.

 27 jaar
 Samenwonend 
 Verantwoordelijke productieplanning 
 Bestuurslid N-VA Ieper
 Voorzitter Jong N-VA Westhoek
 Gepassioneerd reiziger

 68 jaar, woont al 45 jaar in de binnenstad
 Opleiding electromechanica en arbeidsanalist 
 Gepensioneerd na leidinggevende functies in gieterijsector  

    (o.a. bij Piconal-Proferro)
 Penningmeester N-VA Ieper
 Lid Plenaire verkeerscommissie, Milieuraad en Fietsersbond
 Heeft groene vingers, houdt van oldtimer tractors

Wouter Goudeseune Jef Vanhove

Bestuurs-

leden in  

de kijker
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De Vlaamse economie groeit
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


