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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

POPERINGE
V.U.: JAN VAN BRUWAENE, ROGGESTRAAT 12, 8972 KROMBEKE

Beste inwoner

Het jaar 2019 zit er 
weer op. Ik wens u een 
goede gezondheid en veel 
positieve momenten in 
2020 toe. Een jaar vliegt 
zo voorbij en we doen 
er goed aan af en toe 
wat tijd voor onszelf te 
nemen.

Om 2020 ook formeel 
in te zegenen, nodig 
ik u graag uit op de 
toffe en ongedwongen 
nieuwjaarsreceptie van 
N-VA Poperinge. U bent 
van harte welkom op 
maandag 20 januari 
vanaf 20.30 uur in Oud 
Vlaenderen op de Grote 
Markt. 

Hopelijk mag ik u daar 
ontmoeten en kunnen we 
er samen het nieuwe jaar 
starten. Met een natje en 
een droogje uiteraard.

Beste wensen en tot dan

Jan Van Bruwaene
Voorzitter N-VA Poperinge

N-VA Poperinge nodigt u uit

Nieuwjaarsreceptie

Maandag 20 januari vanaf 20.30 uur
Oud Vlaenderen op de Grote Markt in Poperinge

N-VA Poperinge ontvangt u graag met een hapje en een drankje om het nieuwe jaar vol goede moed 
in te zetten.

Beste wensen voor 2020

Het nieuwjaarsfeest van N-VA nationaal: 
elk jaar opnieuw een belevenis.

Ook N-VA nationaal zet het nieuwe jaar in stijl in 
op zaterdag 11 januari in de Nekkerhallen  
in Mechelen.  
 
Bent u lid van de N-VA en wilt u er ook bij zijn? 
Neem dan snel een kijkje op  
www.n-va.be/agenda/nieuwjaarsfeest-2020
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Parkeerkaart voor wie  
tijdelijk minder mobiel is
Bestuurslid Elodie Carton wil parkeren makkelijker  
maken voor mensen die tijdelijk minder mobiel zijn door  
bijvoorbeeld een operatie. Via de dokter moeten zij recht  
krijgen op een speciale parkeerkaart waardoor ze dichter bij  
hun bestemming kunnen parkeren. 

Elodie ging met verschillende schepenen uit de Westhoek in  
overleg over haar voorstel. Er loopt ook een onderzoek naar  
de haalbaarheid ervan in functie van de huidige wetgeving.  
De eerste reacties zijn heel positief. Elodie volgt het verder op  
en houdt u op de hoogte.

Nieuws uit de  
gemeenteraad
Ook gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel 
houdt de vinger aan de pols in de gemeenteraad. 

Het schepencollege werkt volop aan het  
meerjarenplan en daar zitten volgens Jean-Marie 
goede elementen in, gebaseerd op vele studies. 
Jean-Marie stelt zich dan ook constructief op en 
wil ook in 2020 het beleid mee helpen sturen  
richting een nog beter Poperinge.

N-VA Poperinge aan het werk

Bestuurslid in de kijker: Anny Steenlant
Kan je jezelf even voorstellen, Anny?
“Natuurlijk, ik ben Anny en ik heb een eigen delicatessenzaak. Producten van hoge kwaliteit en 
vakkennis staan daar voor mij centraal. Ik ben een bezige bij en sta altijd klaar om de handen uit de 
mouwen te steken.”

Hoe ben je bij N-VA Poperinge terechtgekomen?
“Ik was al heel actief in het lokale gemeenschapsleven omdat ik me hard inzet voor de plaatselijke 
handel. Nu neem ik dus ook graag een taak op binnen het N-VA-bestuur. Als penningmeester sta ik 
in voor de opvolging van de financiële transacties en zorg ik ervoor dat de boekhouding vlekkeloos 
verloopt.”

Bedankt voor je engagement, Anny!

Meer weten? Mail naar  
elodie.carton@n-va.be of  
bel naar 0475 346 552.

Elodie Carton
Bestuurslid

Hebt u een prangende vraag of een 
bedenking? Neem dan gerust contact 
op via jeanmarie.blondeel@n-va.be

Jean-Marie Blondeel
Gemeenteraadslid

Anny Steenlant
Penningmeester N-VA Poperinge

Steak-frietavond was 
groot succes
Het was ons een waar genoegen om u zo talrijk te mogen 
verwelkomen op onze eerste steak-frietavond. Samen 
zorgden we voor een groot, gemoedelijk en gezellig feest. 
Eentje om in te kaderen.

We kijken er al naar uit om het initiatief te herhalen in  
dit nieuwe jaar. Noteer alvast in uw agenda: zaterdag  
26 september 2020 om 18.30 uur in OC De Bollaert te Watou.

Dankzij ons 
enthousiast team 
werd onze eerste 
steak-frietavond 

een succes.
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Meer bos in  
West-Vlaanderen  
met minibossen
West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie 
van Vlaanderen. De N-VA wil daar iets aan doen.

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke uit Menen: “Met het 
concept ‘Tiny Forests’ – wat zoveel betekent als ‘minibossen’ – 
kun je kleine oppervlakten bebossen.” Het provinciebestuur liet 
weten dat het meer wil inzetten op natuur buiten de provincie-
domeinen. Tiny Forests kunnen daar alvast mee voor zorgen. 

N-VA steunt West-Vlaams 
brexitplan
De N-VA vroeg in de West-Vlaamse provincieraad 
hoe het zit met het West-Vlaamse brexitfonds. Dat 
fonds moet de kwalijke gevolgen van de brexit in 
onze provincie opvangen. 

Provincieraadsleden Sigrid Vandenbulcke en Kristof Pillaert:  
“De brexit bedreigt meer dan 11 000 West-Vlaamse jobs.  
We moeten ons op het ergst mogelijke scenario voorbereiden. 
Gelukkig bevestigde de provincie dat ze zes miljoen euro aan 
Europese middelen zal inzetten voor specifieke acties.”

  Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke wil met minibossen 
meer inzetten op natuur buiten de provinciedomeinen.

Brandweer en ziekenwagens moeten  
door files kunnen rijden
Kamerlid Yngvild Ingels wil dat brandweer en ziekenwagens door files kunnen laveren. Ze diende een 
wetsvoorstel in om de doorstroming van prioritaire voertuigen bij ongevallen vlotter te laten verlopen. 

Volgens de wegcode mogen vandaag alleen politie en douane door een file laveren. Dat wil Yngvild Ingels nu uitbreiden:  
“Bij een ongeval telt vaak elke seconde. Het is dus van groot belang dat de hulpdiensten snel ter plekke geraken.”

Problemen op pechstrook vermijden
In noodsituaties kunnen prioritaire voertuigen al gebruikmaken van de pechstrook, maar dat brengt 
regelmatig problemen met zich mee. Een alternatief is om door de file te rijden. “De vrijstelling die 
politie en douane vandaag al hebben voor de wegcode, breiden we daarom uit naar andere prioritaire 
voertuigen. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, civiele veiligheid en medische hulpdiensten.”

Kamerlid Yngvild Ingels uit Menen vindt dat ook hulpverleners in 
noodgevallen een uitzondering moeten krijgen op de wegcode. 

  Een brexitfonds is nodig om de negatieve gevolgen van de 
brexit in West-Vlaanderen op te vangen.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


