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Beste  
Poperingenaar,

De zomer is begonnen. Door de ste-
vige buien in juni hebben sommige 
landbouwers schade geleden. Het 
is belangrijk om dit te melden bij de 
Dienst Landbouw. Zelfs als de land-
bouwer niet zeker weet of er scha-
de is, komt de schattingscommissie 
langs voor een vaststelling.

Ook in het nieuwe zwembad mogen 
we veel water verwachten. Op 1 juli is 
het zwembad geopend voor iedereen. 
De N-VA is er blij mee, maar vindt het 
jammer dat er geen cafetaria voor-
zien is bij de opening. Bovendien zijn 
de toegangsprijzen te duur, hebben 
we vragen bij de locatie en de grootte 
van het project en vrezen we mobili-
teitsproblemen.

Ten slotte, ijveren we voor het behoud 
van het kunstenfestival te Watou. Dit 
moet absoluut blijven bestaan!

Jan Jacobs
Voorzitter N-VA Poperinge

Heb jij de Vlaamse Leeuw uitgehangen op maan-dag 11 juli? Dan ontving je normaal een attentie. Zo niet, contacteer de afdeling.

  Bestuurslid Nicolas Lefever, ondervoorzitter Edwin Lesschaeve, bestuurslid André 
Schaubroeck, bestuurslid Paul Hardeman, bestuurslid Andy Schacht, bestuurslid Pieter 
Derycke, voorzitter Jan Jacobs, bestuurslid Johan Gheldof, jongerenverantwoordelijke 
Wouter Folens, penningmeester Paul D’hondt, bestuurslid Janique Lannoeye, gemeen-
teraadslid Geert Ganne, seniorenverantwoordelijke Albert Battheu, bestuurslid Anny 
Steenlant, ledenverantwoordelijke Jan Van Bruwaene, bestuurslid Lieve De Wandeler 
en secretaris Ben Glorieux. Fractievoorzitter Jean-Marie Blondeel en gemeenteraadslid 
Lieven Ryckbosch ontbreken op de foto.

n-VA Poperinge wenst u een 
onvergetelijke zomer!
Op de 5de barbecue van N-VA Poperinge, begin juni, werd een sfeerfoto 
genomen van de nieuwe bestuursploeg. We wensen iedereen leuke  
zomermaanden toe!

info- en debatavond over drugs en jongeren in de 
Westhoek
Op dinsdag 18 oktober houdt de N-VA een info- en debat-
avond over drugs en jongeren in de Westhoek. Vlaams 
Parlementslid Björn Anseeuw, professor Jan Tytgat 
(KU Leuven) en drughulpverlener Jean-Marie Blondeel 
spreken over hun ervaringen met drugs en het beleid. 
Er wordt interactief met het publiek overlegd. Iedereen 
welkom in CC De Ghybe om 20 uur. Toegang is gratis. 

Ga mee met N-VA  
Poperinge naar de 

N-VA-Familiedag in Plop-
saland. Meer info op 

www.n-va.be/poperinge.

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes
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Jong n-VA-café 
Op vrijdag 6 mei organiseerde Jong N-VA Westhoek 
haar eerste Jong N-VA Café in Kaffee Bazaar te Ieper. 
Tussen pot en pint debatteren Jong N-VA’ers en sym-
pathisanten met elkaar. Jan Vercammen, Ieperling 
en Federaal Kamerlid voor de N-VA gaf vuur aan het 
debat. Jong N-VA-voorzitter Wouter Folens werd 
onlangs regiocoördinator van de jongerenwerking in 
de Westhoek. 

Wil je graag meer weten over Jong N-VA Westhoek? 
Surf gerust naar:  jongnvawesthoek of contacteer  
wouter.folens@jongnva.be 

Bestuurslid in de kijker: geert ganne
 Drie kinderen (Katrijn, Tine en Maarten)
 Woont samen met zijn vrouw Linda Vanhee in Proven
 Lid van de Landelijke Gilde van Proven

Gemeenteraadslid Geert Ganne werd in 2012 rechtstreeks 
verkozen in de gemeenteraad: “Na een bezoek door toenma-
lig campagneverantwoordelijke Ben Glorieux en voorzitter Paul 
D’hondt stelde ik me kandidaat. Na een inloopperiode van ruim een jaar 
heb ik mijn draai gevonden in de gemeenteraad. De thema’s interesseren 
mij. Ik word regelmatig aangesproken om problemen aan te kaarten in de 
gemeenteraad, wat ik uiteraard met veel plezier doe.” 

 Stimulerende maatregelen voor landbouwers, in het bijzonder de hopboeren

 realisatie van betaalbare starterswoningen 
voor jonge gezinnen en alleenstaanden

De speerpunten van n-VA Poperinge
Met tien speerpunten trok N-VA Poperinge eind 2012 naar de gemeenteraadsverkiezingen. Na drie jaar 
constructief oppositie voeren, maken we een balans op. We stellen vast dat de huidige meerderheid verschillende 
van onze speerpunten uitvoert. De laatste vijf speerpunten worden in dit huis-aan-huisblad geanalyseerd.

Via een Europees investeringsprogramma voor plattelandsontwikkeling 
ontwikkelde men een actieplan voor hoppetelers om een antwoord te 
bieden aan de evoluties binnen de sector. Ook het korte ketenverhaal 
moet men promoten. Zo heb je het Voedselteam Poperinge en initiatieven 
die onze streekproducten ondersteunen. Daarnaast dienen er eerlijke 
voedselprijzen te zijn voor landbouwproducten bij de grootwarenhuizen. 
Kamerlid Rita Gantois blijft hiervoor druk zetten op het Ketenoverleg.

“De N-VA juicht de gerealiseerde verkavelingen toe binnen de Ring, zoals de 63 
nieuwe woningen op verkaveling Zwijnlandstraat, maar gaat niet akkoord met de 
bouwwijze van de appartementen in het centrum van Poperinge. Het bestuur liet toe 
dat het appartementencomplex aan het station meer bouwlagen mocht hebben dan 
het vorige, ook de architecturale waarde gaat vaak verloren bij nieuwe appartementen 
en er worden geen extra parkeerplaatsen voorzien. Dit legt veel druk op het centrum. 
Dit is niet de juiste manier om de beoogde kaap van 20 000 inwoners te behalen”, 
zeggen bestuurslid Pieter Derycke en ledenverantwoordelijke Jan Van Bruwaene.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/poperinge

Leefloners en erkende vluchtelingen 
inschakelen in gemeenschapsdienst
OCMW-raadslid Edwin Lesschaeve en gemeenteraadslid Lieven 
Ryckbosch: “We hebben in de OCMW-raad en in de gemeenteraad 
aangegeven dat het Sociaal Huis de 58 leefloners en de 34 asielzoekers 
vrijwillig dient in te schakelen om gemeenschapsdienst te verrichten 
in Poperinge. Naast de eigen klusjes- en poetsdienst dient het Sociaal 
Huis externe partners te zoeken om een samenwerking op poten te 
zetten voor de gemeenschapsdienst. Onkruid wieden op kerkhoven, 
zwerfvuil ruimen op het openbaar domein en meehelpen met de vrij-
willigers van De Wervel, De Kringloopwinkel en het OLV Gasthuis.

Meer contractuelen bij de 
stadsdiensten?
Vandaag zijn er 57 statutaire ambtenaren en 139 
contractuelen in dienst bij Stad Poperinge. N-VA 
Poperinge wil dat er bij nieuwe aanwervingen meer 
contractuelen worden aangesteld. “Het statuut van 
de statutairen ondermijnt op de lange termijn ons 
sociaal systeem en het is ook niet eerlijk ten opzich-
te van de contractuelen”, zeggen bestuursleden Jo-
han Gheldof en Paul Hardeman.

  Meer kinderopvang in het centrum én de deelgemeentes

 De aanwerving van een voltijdse drugpreventieambtenaar

 een realistische aanpak van participatie van de bevolking met een 
dynamische gemeenteraad

De speerpunten van n-VA Poperinge

“Er is nog altijd behoefte aan extra opvangplaatsen voor kinderen van nul tot drie 
jaar (voorschoolse opvang). Volgens het West-Vlaams Economisch Studiebureau 
(WES, 2012) moeten er in de Westhoek 1568 plaatsen gecreëerd worden om aan de 
behoefte te voldoen. De N-VA wil een overzichtswebsite voor Groot-Poperinge met 
de beschikbare kinderopvangplaatsen. Zo kunnen ouders tijdig een voorschoolse 
opvang vinden. Men kan de website van Popsjot hiervoor gebruiken”, stellen 
gemeenteraadslid Lieven Ryckbosch en jongerenverantwoordelijke Wouter 
Folens.

Fractievoorzitter, en ook drughulpverlener, Jean-Marie Blondeel: “Drugs blijven een hardnekkig fenomeen 
in onze maatschappij, ook in de Westhoek en Poperinge. De N-VA wil daarom een permanent hulp- en 
infopunt voor Poperinge om zo de inwoners, scholen en jeugdverenigingen de nodige steun en hulp te bieden 
wanneer het gaat over drugs en druggebruik. Een lokaal hulpverlenings- en preventieaanbod is het enige 
juiste antwoord. Ambulante drugzorg is nu drie uur voorzien per week. Dit is te weinig. 

 Secretaris Ben Glorieux: “De N-VA is tevreden dat er stappen worden gezet richting democratisering.” Zo is de burgemeester niet 
langer gemeenteraadsvoorzitter en kan de voorzitter nu een neutrale rol opnemen in de debatten tussen meerderheid en oppositie. 
Jammer dat een publiek debat over sportgerelateerde onderwerpen op dit moment niet kan. Toch blijft de N-VA vragende partij om 
een extra officieel basketbalterrein aan te leggen voor competitiewedstrijden in de nieuwe sporthal. Eén officieel terrein in de oude 
sporthal is te weinig. 
 De verslagen van het schepencollege moet men publiceren op de stadswebsite. Poperinge scoort volgens de media 0 op 10. Terecht. 
 De N-VA is wel tevreden dat er, na aandringen, ook bewonersplatformen werden opgericht in Poperinge-centrum.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

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 toegansgrecht 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:     /     /


