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Een zonnige zomer

Het blijft een cliché, maar met de 
zomer voor de deur kijken we uit 
naar een welverdiende vakantie. 
In de aanloop naar de zomer 
genieten we al volop van de 
zon, hoewel natuur en landbouw 
best wat ondersteuning kunnen 
gebruiken onder de vorm van een 
fikse regenbui.

Ook het Kunstenfestival, vaste 
waarde in de Watouse zomer, 
kan best wat steun gebruiken. 
De N-VA wil dit uniek concept 
behouden en zelfs verder uitbou-
wen binnen een professionele 
structuur.

Onbegrijpelijk is dan ook de 
uitval van de burgemeester op de 
gemeenteraad in mei waarbij hij 
de N-VA valselijk en zonder argu-
mentatie verwijt de kunstenzomer 
te willen afschaffen.

Of is bij de meerderheid de zomer 
al voorbij en begint de verkie-
zingskoorts nu al toe te slaan?

Het N-VA bestuur wenst jullie 
allemaal alvast een deugddoende 
vakantie.

Jan Jacobs
Afdelingsvoorzitter

Zesde barbecue 
N-VA Poperinge 
was succes!
Op zaterdag 10 juni hadden wij een 
fantastische barbecue. Bedankt aan 
alle aanwezigen om er een succes 
van te maken. Enkele sfeerbeelden.

Fractieleider Jean Marie Blondeel reageert p. 2 N-VA vraagt bijdrage voor de MUG-helikopter p. 3
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N-VA Poperinge heeft een hart voor dieren
Jan Van Bruwaene: nieuwe bestuurder dierenasiel
Gemeenteraadslid Jan Van Bruwaene is aangesteld door de 
gemeenteraad op 24 april 2017 als bestuurder voor het nieuwe asiel. 
“De N-VA is uitermate tevreden dat het stadsbestuur uiteindelijk 
toch heeft beslist om een dierenasiel te bouwen in Poperinge. Dat er 
dan ook nog eens echte dierenvrienden met de nodige kennis van 
zaken bij de uitbouw ervan betrokken worden, is  
mooi meegenomen.”

Kattenhotel is officieel geopend
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kwam het kattenhotel van 
Lydia Deseyne in Roesbrugge openen. OCMW-raadslid Edwin Lesschaeve 
is zeer tevreden met dit bezoek van onze Vlaamse minister. Dierenwelzijn is 
ook voor N-VA Poperinge zeer belangrijk.

Zwembad toegankelijk  
maken voor bezoekers
Het zwembad is al één jaar open, maar nog steeds is er geen op-
lossing voor de bezoekers. Ouders moeten hun kinderen vanaf de 
ramen, met de voeten in het gras, bekijken. 

Wij zijn van oordeel dat er hiervoor toch wel oplossingen zijn. 
Momenteel worden ouders zelfs weggestuurd. De N-VA vraagt 
om hier dringend iets aan te doen, dit kan zo niet voortduren.

Nieuws 
uit de 

gemeen-
teraad

Bedankt, Lieven 
en Welkom, Jan!
Jan Van Bruwaene vervangt Lieven 
Ryckbosch in  de gemeenteraad. 
Lieven blijft bestuurslid van N-VA, 
maar wil even meer tijd voor zijn 
werk en familie.
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Fractieleider Jean Marie Blondeel reageert:
“Kunstenfestival en hande-
laars zijn onze prioriteit”
In navolging van de gemeenteraad van eind mei wil 
fractieleider Jean Marie Blondeel toelichting geven 
rond een voorstel dat de N-VA heeft ingediend en 
waar toch wel enige commotie rond was.  Zo schil-
derde de meerderheid N-VA Poperinge af als een 
partij die tegen het Kunstenfestival zou zijn en tegen 
de handelaars en middenstand van Watou en Pope-
ringe. Niets is minder waar. 

Fractieleider Blondeel wil duidelijk stellen dat N-VA Poperinge 
de handelaars en middenstand van Poperinge en Watou net 
met alle mogelijke middelen ondersteunt. Handel en onderne-
mingszin worden vanuit onze partij aangemoedigd en waar wij 
kunnen, gaan we de krijtlijnen en mogelijkheden verder optima-
liseren ten voordele van de handelaars en ondernemers. 
Spijtig genoeg worden er ons zaken verweten die absoluut geen 
grond van waarheid hebben, maar een goedkope repliek zijn op 
de gedegen punten die wij aanbrengen.

“Ik denk dat ik hier mag stellen dat wij vanuit onze fractie op 
een gedegen wijze constructieve oppositie voeren, ook al weten 
wij dat we leergeld hebben moeten betalen, omdat er veel nieuw-
komers zijn. Wat wel opvalt is dat telkens wij een punt aanbren-
gen er zeer aanvallend gereageerd wordt vanuit de meerderheid. 

Op die manier wil de N-VA niet reageren. 
Wij hebben respect voor elke mening en 
luisteren ook. Men verwijt de lokale mandatarissen marionet-
ten te zijn van onze Vlaamse en federale mandatarissen, maar 
wij beslissen autonoom waar en hoe wij tussen komen. Kritiek 
geven op de N-VA is blijkbaar een sport geworden in de gemeen-
teraad van Poperinge. En ook al vinden wij sport heel belangrijk 
willen wij duidelijk stellen dat boksen geen sport is die past 
binnen de gemeenteraad. Het zou een plaats van open commu-
nicatie, transparantie en dialoog moeten zijn.”

Wij zullen blijven ijveren voor goed bestuur en transparantie 
op alle vlakken en zullen dit blijven doen vanuit een positieve 
constructieve ingesteldheid in het belang van Poperinge en zijn 
inwoners want zij verdienen dat!

N-VA vraagt bijdrage voor 
de MUG-helikopter
West-Vlaanderen is de enige provincie die - al 
sinds 1986 - beschikt over een helikopter voor 
snelle interventies. De MUG-helikopter heeft 
jaarlijks 650 opdrachten, dat is 8 procent van 
alle MUG-interventies in de provincie. Jaarlijks 
worden 55 mensenlevens gered.

Provinciaal fractiemedewerker Ben Glorieux: “Het opera-
tioneel houden van de helikopter kost ongeveer 550 000 euro 
per jaar. Het is elk jaar opnieuw een uitdaging voor de vzw 
Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) 
om de financiering rond te krijgen. Zowel de provincie 
West-Vlaanderen (ongeveer 15 procent: 80 000 euro) en 
enkele sponsors betalen een bijdrage.”

Daarnaast storten ongeveer 40 (!) van de 64 West-Vlaamse 
gemeentes een jaarlijkse bijdrage, goed voor 100 000 euro. 
Maar Poperinge draagt niks bij. Nochtans waren er in 2016 
5 interventies op het grondgebied van Poperinge, in 2015 
waren er 6 en in 2014 waren er 3 interventies.  

“Poperinge wil wel de lusten maar niet de lasten. Wij vragen 
dat het stadsbestuur een symbolische bijdrage geeft, in 
afwachting van een definitieve structurele oplossing op 
federaal niveau.”

 Ben Glorieux
Provinciaal fractie- 
medewerker
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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
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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
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