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Het bestuur van  
N-VA  

Poperinge 
wenst u en uw  
familie prettige 
feestdagen en  

de beste wensen 
voor 2017!

Klink samen met de 
N-VA op 2017!
Gastspreker: Axel Ronse
 
Het bestuur van N-VA Poperinge nodigt u 
op 21 januari van harte uit op haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Gastspreker is Vlaams 
Parlementslid Axel Ronse uit Kortrijk. Axel 
was tot 2014 regiodirecteur bij Unizo Zuid-
West-Vlaanderen en behartigt de belangen 
van ondernemers in het parlement. 

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) riep hem onlangs nog uit 
tot meest ondernemingsgezinde Vlaamse volksvertegenwoordiger. Axel was 
initiatiefnemer van het nieuwe decreet over de hinderpremie bij werken, 
waardoor zelfstandigen automatisch in aanmerking komen voor de premie als 
zij hinder ervaren bij wegenwerken.

Nieuwjaarsreceptie

ZATERDAG
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2017

20 uur

De Gilde Rekhof,  

Poperinge

Debat over drugsbeleid p.2 Aangepaste winkeltaks p.3
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Poperinge heeft nood aan een  
parking voor kampeerauto’s 
De provincieraad heeft het subsidiepercentage voor de aanleg van 
een kampeerterrein verhoogd van 20 naar 50 procent. Gemeente-
raadslid Geert Ganne (N-VA) vroeg opnieuw om een kampeerauto-
terrein aan te leggen in Poperinge. Het stadsbestuur gaat akkoord, 
maar vindt blijkbaar geen geschikte locatie. 
 
De N-VA stelde voor om de locaties te onderzoeken voor de Westlaan, 
de grasstrook naast de Vleterbeek en bij de wijk van Het Vliegend 
Paard. 

Bestuurslid Johan 
Gheldof, zelf een 
fervent kampeer-
der met mobil-
home, hoopt dat 
het stadsbestuur 
een versnelling 
hoger schakelt om 
een geschikte loca-
tie te vinden.

Voortaan belastingkrediet voor alle zelfstandigen
Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, kunnen vanaf 2017 ook genieten van het belastingkrediet 
voor lage activiteitinkomsten, net als zelfstandigen met een ander belastingstelsel. Het gaat om een  
bedrag van maxiumum 670 euro.

Dankzij dit wetsvoorstel van N-VA- 
Kamerlid Rita Gantois uit Koksijde 
ondersteunen we de talrijke landbou-
wers die af te rekenen hebben met de 
crisis én ook vele kleine zelfstandigen 
die zich dag na dag maximaal inzetten 
voor hun beroepsactiviteit.

Aanpassing kruispunt  
Bertenplein is goede zaak
N-VA Poperinge is tevreden met de aanpassing aan het 
kruispunt Bertenplein dat het 
stadsbestuur heeft doorge-
voerd. “Wij hebben mee aan de 
kar getrokken om dit te  
realiseren”, reageren bestuurs-
lid Jan Van Bruwaene en 
gemeenteraadslid Lieven  
Ryckbosch. Het actiepunt  
werd in december 2014 al  
voorgesteld in het verkeers- 
circulatieplan van de N-VA. 

Terugblik info- en debatavond
Drugs en jongeren in de Westhoek
Op dinsdag 18 oktober mocht N-VA Poperinge een vijftigtal geïnteresseerden verwelkomen in CC De Ghybe 
voor een info- en debatavond over druggebruik bij jongeren in de Westhoek. Vlaams Parlementslid Björn 
Anseeuw (N-VA) uit Oostende, professor Jan Tytgat van de KULeuven en Jan Theuwen, directeur van Kompas 
vzw, deelden hun ervaringen met drugs en het beleid hierrond. 

Moderator Ben Glorieux: “We zijn tevreden dat heel wat 
mensen uit het veld kwamen luisteren: van CLB-medewerkers en 
opvoeders uit tehuizen tot leerkrachten en opvoeders van scholen. 
De mix tussen sprekers uit het beleidsveld (Björn Anseeuw), het 
werkveld (Jan Theuwen) en de wetenschap (Jan Tytgat) kon het 
publiek bijzonder smaken. Aan de hand van stellingen konden de 
panelleden hun bevindingen over drugs meegeven.”

Jong N-VA Westhoek zond het debat via een livestream uit.  
U kan de beelden nog steeds bekijken op de Facebook-pagina van 
N-VA Poperinge (op datum van 19 oktober). 

“Dit debat werd georganiseerd op een dinsdag, wat het niet evident 
maakt voor kotstudenten”, besluit organisatieverantwoordelijke 
en oud-voorzitter van Jong N-VA Westhoek Wouter Folens. 
“Daarom beslisten we om via Facebook Live alle geïnteresseerden 
de kans te geven het debat te volgen. Ook daarop kregen we enkel 
positieve reacties.” 

Twee jaar na de Pinksterstorm
N-VA zorgt voor twee KMI-meetpunten in Vleteren

Na de Pinksterstorm van 2014 dienden meer dan tachtig 
landbouwers uit de Westhoek een  schadedossier in. Ook 
in Poperinge hield de storm aardig huis. 

Vleteren moest lang wachten om erkend te worden 
als rampgebied, onder meer omdat er nergens in de 
gemeente meetpunten waren die exact het aantal liter 
water, dat er toen viel, kon bepalen. De N-VA zorgde er 
alsnog voor dat het KMI twee erkende meetpunten in 
Vleteren plaatste.

De gecombineerde aanpak op basis van grondmetingen 
en radarbeelden laat het KMI toe om de onweerskernen 
nauwkeurig te lokaliseren. Dit zal ervoor zorgen dat  
bij een landbouwramp (en laat ons hopen dat die niet  
te vaak volgen) de erkenning door de overheid vlotter  
zal verlopen. “De landbouwer zal daardoor sneller 
effectief vergoed worden voor de geleden schade aan  
de gewassen”, aldus provinciaal fractiemedewerker  
Ben Glorieux.

Nieuws uit de gemeente- en OCMW-raad

N-VA kan zich niet vinden in 
aangepaste winkeltaks
N-VA-fractievoorzitter Jean-Marie Blondeel  
constateert dat de gemeenteraad deze legislatuur al  
verschillende nieuwe taksen behandelde. “Het  
merendeel daarvan kunnen we absoluut niet  
steunen, denk maar aan de toerismetaks en de  
winkeltaks. Beide werden overigens na luid protest 
van de horecahouders en de winkeliers al aangepast.” 

Ook ondernemers Jan Van Bruwaene, Andy Schacht, Anny 
Steenlant en Edwin Lesschaeve zitten op dezelfde lijn: “Wij 
vinden het niet kunnen dat er een verplichte bijdrage wordt 
gevraagd van de winkeliers, waarbij velen niet kunnen genieten 
van de voordelen van de acties van het Centrummanagement.”

 Fractiemedewerker Ben Glorieux (Poperinge), Kamerlid Rita Gantois  
(Koksijde), landbouwers Tim Huyghe, Bernice Lebbe, Marnix Gruwez en Johnny 
Van Lerberghe, Geert Verheyen van het KMI, landbouwerers Guido Vanacker  
en Els Rouseu, en provincieraadslid Wouter Vanlouwe uit Veurne.

 Drugmisdrijven

Politieraadslid Geert Ganne: “Cijfers uit 2015 leren ons dat het aantal 
misdrijven 
voor drugsbe-
zit daalde tot 
168. De han-
del in drugs 
blijft wel 
problematisch 
met 89 drug-
misdrijven, 
waarvan 32 in 
Poperinge.”

De N-VA wil onder andere de  
rijrichting in de Vlamingstraat en  
de Priesterstraat omdraaien zodat het 
vervoer beter kan doorstromen.
N-VA-bestuurslid Jan Van Bruwaene

“Voor de N-VA zijn landbouw, de middenstand 
en de kleine zelfstandigen economisch en 
maatschappelijk enorm belangrijk.”
N-VA-Kamerlid Rita Gantois
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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:     /     /


