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Een gelukkig 2018

Bij het begin van een nieuw jaar 
horen wensen en aanmoedigin-
gen. Vooral wensen wij u alle 
geluk met uw gezondheid, met 
uw familie en geliefden en met al 
uw bezigheden.

Ook wensen we u de moed 
toe om te volharden in al uw 
plannen en ondernemingen. Dat 
geldt eveneens voor onze vier 
raadsleden in gemeenteraad en 
OCMW, die vanuit een moeilijke 
positie als oppositiepartij aan de 
weg timmeren. In 2018 zetten zij 
de laatste rechte lijn in naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Met 
uw steun zullen zij in de volgende 
legislatuur kunnen aantonen dat 
de verandering werkt.

Traditiegetrouw verwennen wij 
u op Valentijn met chocolaatjes 
op de Grote Markt op vrijdag 9 
februari 2018 vanaf 9 uur.

Samen met u duimen we voor 
een gelukkige en veilige thuis in 
een welvarend Poperinge.

Het bestuur van N-VA Poperinge
Jan Jacobs, voorzitter

Jan Jacobs
voorzitter N-VA Poperinge

Gezocht: gedreven kandidaten (m/v/x) 
met een hart voor Poperinge
Goesting om de volgende zes jaar het beleid te kleuren in Poperinge?  
Word kandidaat op de N-VA-lijst! N-VA Poperinge is op zoek naar gedreven 
vrouwen en mannen om onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober te vervolledigen. 

Profiel
  U hebt een hart voor Poperinge
  U bent gebeten door de politieke microbe
  U steekt graag de handen uit de mouwen
  U heeft een duidelijke visie op Poperinge

Aanbod
  Een unieke kans om het beleid te sturen
  De mogelijkheid uw kennis en kunde aan 

te wenden
  Een boeiende wereld vol mensen die  

focussen op verbetering
  Een toffe groep van zeer enthousiaste 

collega’s

  Iets voor u? Contacteer ons op: jan.vanbruwaene@n-va.be.  
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld

Minister-president

Auditorium Auris Centrum (Ter Waarde)

DE VERANDERING WERKT Vrijdag 

9 februari
20u

Geert Bourgeois

3 jaar N-VA-beleid
De Verandering Werkt!

N-VA bant belasting
Toen de meerderheid besliste om belastingen te heffen op de 
winkelvloeroppervlakte van commerciële vestigingen in Poperin-
ge, stonden wij als N-VA op de barricade om dit niet door te laten 
gaan. Ondertussen was het kwaad geschied en werd deze belasting 
tweemaal betaald. We kunnen stellen dat mede door onze blijvende 
inzet om pestbelastingen te bannen de meerderheid terug komt op 
haar beslissing. De N-VA is dan ook verheugd u het blijde nieuws te 
kunnen melden dat deze belasting afgevoerd wordt vanaf 2018.

  Jan Van Bruwaene,  
gemeenteraadslid
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De N-VA-fractie wil bij monde van fractiesecretaris Ben Glorieux 
dat de volledige duur van de provincieraad rechtstreeks uitgezonden 
wordt. Daarnaast moeten de debatten op de provinciale website 
beschikbaar komen voor wie ze achteraf wil herbekijken. ”In tijden 
van digitale vooruitgang is dit eigenlijk maar meer dan normaal,” 
aldus fractiesecretaris Glorieux.

1   De gezondheid van de stadsfinanciën, het verminderen van 
de belastingen voor de Poperingenaar, de afschaffing van 
pestbelastingen zoals de winkeltaks voor ondernemers.

Hieronder vindt u acht speerpunten waarmee de N-VA 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober trekt. 
Mobiliteit, inspraak, leefbaarheid en gezonde financiën 
staan centraal. 

5   De inwoners van de stad moeten op een actieve wijze 
betrokken worden bij het beleid door veel intensiever gebruik 
te maken van sociale media en telefonische bevragingen.

3   Onze stad moet nog fietsvriendelijker worden en het 
stadsbestuur moet alle wind in de zeilen zetten tot het 
behoud en zelfs uitbreiding van het openbaar vervoer.

7   De toekomstige investeringen moeten afgewogen worden 
tegen de schuldgraad als gevolg van een aantal projecten 
die reeds werden gerealiseerd. “Zaaien naar de zak”, “tering 
naar de nering” moet het nieuwe credo worden.

2   Het parkeerbeleid en de mobiliteit worden 
geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

6   De gemeenteraad moet via livestream 
rechtstreeks uitgezonden worden.

4   Het zwembad moet een hoger rendement behalen. Veel meer 
bezoekers aantrekken. Inkomprijzen worden herbekeken.

8   Tot slot ook nog dat we als politici ook 
zelf onze duit in het zakje te doen door 
deels te besparen op de vele recepties die 
plaatsvinden. Het kan gerust wat soberder.

  Ben Glorieux,  
fractiesecretaris provincie

Live vanop de gemeenteraad

Oktober 2018  Onze speerpunten met N-VA-lijsttrekker Jean-Marie Blondeel

Er zijn al redelijk wat gemeentes waar de inwoners de gemeente-
raad live kunnen meevolgen. Zo kan de info van de provinciale 
overheid direct en onmiddellijk bij de West-Vlamingen komen. 
In verschillende grote steden in onze provincie zoals Kortrijk en 
Oostende bestaat livestream al langer. In Wevelgem kun je de 
gemeenteraden achteraf opnieuw beluisteren. Jammer genoeg ook 
nog steeds niet voor de gemeenteraad in Poperinge.

De N-VA maakt van livestream een speerpunt voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van oktober dit jaar (zie ook p. 3). Ook de 
provincie Oost-Vlaanderen biedt sinds 2016 livestreaming aan. 

Bovendien kan het debat per agendapunt herbekeken worden.
Fractiesecretaris Glorieux: “De televisiezender Focus/WTV 
zendt met het programma Boeverbos nu een heel beperkt deel 
van de provincieraad uit. We krijgen enkel de mondelinge vra-
gen, de echte debatten worden niet live uitgezonden. 

Wij vragen aan het provinciebestuur om in de toekomst 
livestreaming te voorzien voor de volledige duur van de provincie-
raadszittingen en dat deze dan achteraf ter beschikking komt op 
de provinciale website. We hopen tenslotte dat dit in de toekomst 
ook gebeurt voor de gemeenteraad van Poperinge.”

Poperinge is een stad met veel potentieel.  
Met uw stem voor onze visie kunnen we dat ten volle benutten.  
Voor een veilig en welvarend Poperinge.

?
Wil je meer weten?  

Stuur een mailtje naar  
poperinge@n-va.be



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   3 22/11/2017   16:00:53


