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N-VA Ieper werkt verder aan verandering

Zaterdagmarkt 
Op 17 december staat N-VA Ieper 
op de zaterdagmarkt. Kom gerust 
langs om een informeel babbeltje te 
doen en kennis te maken met man-
datarissen en leden van ons bestuur. 
Geheel in de kerstsfeer zullen er 
soep en andere hartverwarmende 
dranken aangeboden worden. 
 

Nieuwjaarsreceptie 
met Zuhal Demir 

Eind januari is het tijd voor de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We 
beginnen het nieuwe jaar alvast 
in het gezelschap van Kamerlid 
Zuhal Demir. 
 
Iedereen welkom!

In deze kille, donkere dagen waar griep en verkoudheden de kop op steken, voelen we in 
Ieper al wat verkiezingskoorts. Kopstukken voor mandaten en zelfs het burgemeesterschap, 
worden hier en daar bekend gemaakt alsof het volgende zondag verkiezingen zijn. Individu-
ele profileringsdrang zorgt vaak voor onrust, en is zelden een goede voedingsbodem voor 
goed beleid in een coalitie. Laat staan voor een kartel. 

N-VA Ieper heeft zich geëngageerd om de rit loyaal uit te rijden. We waren, zijn en blijven 
een betrouwbare kartelpartner tot oktober 2018. In alle Ieperse partijen is er verjonging 
of waait er een nieuwe wind. Ook wij hebben nood aan vers bloed. Jonge en frisse ideeën 
aangevuld met levenswijsheid en gezond (boeren)verstand kunnen een kleine afdeling als 
de onze alleen maar verrijken.

We laten ons dan ook niet opjagen. Met uw goedvinden zullen we met de huidige, verjongde 
kern eerst stil sterker worden. Hard werk in deze regio gebeurt meestal in stilte. Op onze 
eigen manier willen we in Ieper ook de partij van verandering zijn.
We willen in 2018 meer wegen op het beleid. Dat kan alleen als u ons vandaag vervoegt en 
met ons meewerkt aan die brede basis. Zo kunnen we in 2018, het jaar van de 100-jarige 
herdenking  van de wapenstilstand van WO I, als het ware uit de loopgraven komen. Nu 
dus geen grote uitspraken of goednieuwsshows, dat zit niet in onze genen. We werken hard, 
maar kunnen meer dan ooit uw steun goed gebruiken. 

Eindigend met een quote van Winston Churchill: “Succes is not final, failure is not final: it’s 
the courage to continue that counts...” Vrij vertaald: “succes is niet eindig, noch de tegensla-
gen op onze weg. Het is de moed om te volharden die ons uiteindelijk verder brengt.”

AGENDA

Zondag 
29 januari

11 uur

Hotel Albion
Sint-Jacobsstraat 28,

Ieper

“We willen in 2018 meer 
wegen op het beleid.” 
Dirk Vandenbulcke 
Ondervoorzitter

N-VA Ieper wenst 
iedereen 
een fantastisch
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N-VA maakt Ieper kindvriendelijker
Een van de doelen van de huidige bestuurs-
ploeg in Ieper was het opwaarderen van 
stadsparken. Dit om de leefbaarheid van de 
stad te verbeteren en voor de lokale jeugd 
een aangenamere omgeving te creëren.

Onder impuls van schepen van Jeugd en 
Gezin, Eva Ryde, werd er werk gemaakt van 
enkele stadsparken. Zo werd er recent een 
speelpleintje geplaatst in het Astridpark. De 
Dunantlaan was al eerder aan de beurt. 

Daarnaast namen we enkele initiatieven 
om jonge gezinnen te ondersteunen. De 
opvallendste hiervan zijn te vinden in het 
Aurisgebouw, waar onze stadsdiensten 
zitten. Zo werd er werk gemaakt van een 
kinderopvang en speelgoed voorzien in de 

wachtzaal Auris. Er kwamen ook ververs-
tafels in Auris en de stadsbibliotheek. Ten 

slotte werd er ook een speelnamiddag geor-
ganiseerd op het beeldenplein deze zomer.

Ledverlichting zorgt voor forse besparing op energiefactuur
De elektriciteitsprijs en de distributie-
kosten zullen niet dalen. Hoog tijd dus 
om zelf iets te doen. Jef Vanhove, energie- 
specialist van de Ieperse N-VA, legt uit 
hoe we kunnen besparen. 

De gemiddelde elektriciteitsfactuur per 
huis of appartement is in twee jaar geste-
gen van 650 euro naar 950 euro  per jaar. 
Dat komt door de stijgende distributie-
kosten en de btw-stijging van 6 naar 21 
procent.  Weinig mensen durven van 
energieleverancier veranderen.  Daarmee 
kan je nochtans tot op vandaag in het beste 
geval een kleine honderd euro per jaar 
besparen op je elektriciteitsfactuur. 

Openbare verlichting doven

In 2014 werd beslist om 46 procent van 
de straatlichtpunten in Ieper te doven ‘s 
nachts. De doelstelling was om ongeveer 
100 000 euro per jaar uit te sparen.  Dit 
was slechts 14 procent van de energiefactuur.  
Deze omschakeling door Eandis bracht toen 
ongeveer 60 000 euro kosten mee.

Het aantal uren doven werd verminderd 
naar vijf uur begin 2016 en nu wordt het 
doven in twee weekendnachten geschrapt. 
Ook staan lichtpunten met zonnepanelen, 
led en eventueel bewegingsdetectie terug op 
het programma. Na deze ingrepen wordt 
aan de verzuchtingen van de petitievoerders 
en de burger deels tegemoet gekomen.  

De energiefactuur blijft echter torenhoog en 
veel mensen blijven in het donker zitten.

De N-VA staat achter een duidelijke toekomst-
visie voor de openbare verlichting: meer in-
zetten op universele apparatuur en op ledver-
lichting.  Na een investeringsronde van ± vijf 
jaar moet het energieverbruik terugvallen tot 
20 procent van het huidig verbruik. Ook de 
onderhoudskosten verminderen drastisch 
door de langere levensduur.levensduur.

“Gewoon uitschakelen van 
bestaande apparatuur is niet 
de oplossing op lange termijn. 
Er zijn oplossingen die zorgen 
voor structurele besparingen.” 
Jef Vanhove 
Bestuurslid

Ook volgende tips helpen je om 
te besparen: 

1. Maximale uitschakeling van de 
sluimerstand van elektrische 
toestellen zoals TV, computer en 
printer. Hiermee spaar je jaarlijks 
10-tallen euro’s uit.

2. Het vervangen van uw bestaande 
gloeilampen en spaarlampen door 
ledlampen. Hierdoor werk je aan:

 • uw energiekost: tien ledlampen 
plaatsen levert een besparing op 
van 110 tot 120 euro per jaar

 • duurzaamheid: ledlampen gaan héél 
lang mee, tot tien keer langer dan een 
spaarlamp.  De ledlampen zijn iets 
duurder dan de klassieke lampen, 
maar de prijzen zijn al gedaald. 

 Schepen Eva Ryde zet zich in voor een kindvriendelijk Ieper.
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Interview met voorzitter Marc Notredame
Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?
“Mijn vader was Vlaamsgezind. Ik ben ook al heel mijn leven 
flamingant en heb het grootste deel van mijn loopbaan voor de 
overheid gewerkt, eerst als leerkracht verpleegkunde en erna als 
directeur van het rusthuis Yserheem te Diksmuide. Als ambtenaar 
moet je loyaal zijn aan het lokaal bestuur en is het dus niet evident 
om politiek actief te zijn. Na mijn pensioen kon dat wel.”

Waarom stelde je je kandidaat voor het voorzitterschap van het 
bestuur van N-VA Ieper?

“Dat is eigen aan wie ik ben. Ik ga er altijd voluit voor en ik heb 
ook veel ervaring met leidinggeven en organiseren. Mijn voor-
naamste doelstelling is om een hecht team te maken van het nieu-
we bestuur. We moeten ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde 
richting staan, dat er open gecommuniceerd wordt. Op die manier 
wil ik de groep klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018.”

Hoe drukt N-VA Ieper haar stempel op het beleid?
“Als loyale partner in het kartel CD&V/N-VA bepalen we mee het 
beleid in Ieper. Naast onze gemeenteraadsleden en OCMW-raads-
leden zetelen twee N-VA’ers in het schepencollege, Jan Delie en 
Eva Ryde. Ook nationaal zijn we vertegenwoordigd via Kamerlid 
Jan Vercammen. Dossierkennis is belangrijk, met het nieuwe 
bestuur bouwen we onze kennis verder op.”

Op welke manier is de N-VA aanwezig in Ieper?
“We zijn natuurlijk sterk aanwezig in de Ieperse politiek door onze 
mandatarissen. Met ons huis-aan-huis-blad informeren we de Ie-
perling over onze werking en realisaties. We organiseren jaarlijks 
verschillende activiteiten zoals onze Moederdag- en Vaderdag-
actie en het ledenfeest in september. Daarnaast focussen we op 
het inhoudelijke via onze debatavonden. Dit jaar hebben we over 
de N8 en het Kerkendossier gedebatteerd. Ook via sociale media 
bereiken we heel wat mensen.”

Wat zou je willen veranderen in Ieper?
“Ik zou de stadskern willen vernieuwen door in te zetten op meer 
groen, een ander parkeerbeleid en meer hygiëne. Persoonlijk vind 
ik Ieper een heel mooie stad, maar niet altijd even proper. De 
leegstand in veel handelspanden is een jammerlijke zaak die we 
moeten aanpakken. Ik zou het Iepers patrimonium meer in de 
verf zetten en Ieper profileren als kattenstad. Waarom plaatsen we 
niet een groot kunstwerk van een kat op de markt?”

Mobiliteit in en rond Ieper is een heikel punt. Hoe kijkt u naar het 
dossier van de N8?

“Dat dossier is wat mij betreft springlevend. N-VA Ieper dringt 
absoluut aan op het vernieuwen en verbeteren van de verkeersas 
Ieper-Veurne. De verschillende gemeentes op die route zitten niet 
allemaal op dezelfde lijn. In dergelijke dossiers moet het algemeen 
belang primeren op het eigenbelang.” 

Wat zijn uw hobby’s?
“Ik ben actief in heel wat verenigingen. Zo ben ik lid van de 
Kordial fotoclub, de Vlaamse Actieve Senioren en lid van de groep 
Motorbegeleiding. Met de laatste groep zorgen we voor de sein-
geving bij wielerwedstrijden. Ook ben ik scheidsrechter tijdens 
duatlon- en triatlonwedstrijden. Ik stond ook aan de wieg van de 
Ieperse afdeling van VTB Cultuur, Ieper Cieper, die cultuuractivi-
teiten organiseert.”

• geboren in 1949 in Roeselare

• graduaat verpleegkunde

• carrière: verpleegkundige, leraar  

verpleegkunde en directeur van  

het rusthuis Yserheem

• Parlementair medewerker
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

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:     /     /


