
Emmily Talpe, fractieleider en Vlaams volks-
vertegenwoordiger: “De huidige plannen van 
de meerderheid (CD&V/N-VA) bezorgen Open 
Ieper koude rillingen. Meer dan 100 parkeer-
plaatsen dreigen te verdwijnen op het Vandepee-
reboomplein en het Sint-Maartensplein - twee 
centrale pleinen op een boogscheut van de Grote 

Markt. Chauffeurs worden verbannen naar de 
randparkings of zullen in de nauwe zijstraatjes 
van de binnenstad op zoek moeten naar een vrije 
parkeerplaats. Dit zal onvermijdelijk leiden tot 
extra zoekverkeer en meer CO2-uitstoot. Dit is 
nefast voor wie in het centrum van Ieper woont, 
werkt, winkelt, investeert en onderneemt.”

Talpe vervolgt: “Is dit wat Ieper en haar bezoe-
kers willen? Het doet ons denken aan de beruch-
te Gentse circulatieplannen. Maar Gent is Ieper 
niet. De voorgestelde ontwerpen zijn duidelijk 
onvoldragen en niet afgestemd met de bevolking. 
Toch wou het bestuur dit nog snel doordrukken 
vóór de verkiezingen van 2018. Gelukkig stond 
Open Ieper op de rem en wordt de finale beslis-
sing uitgesteld tot in 2019. Het wordt ongetwij-
feld één van de belangrijke thema’s van de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2018.”

De Leet: u beslist in 2018!

LEES VERDER

Vanaf 2019 wordt De Leet en omgeving grondig aangepakt. 
Open Ieper ziet een unieke kans om onze binnenstad mooi-
er en functioneler te maken, maar waarschuwt ook voor 
een onbereikbaar centrum.

p.2 Bereikbare binnenstad

p.3 Emmily Talpe lijsttrekker

p.3 In de bres voor deelgemeenten
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Meer rechtszekerheid voor 
28.000 flexi-jobbers en de 
verlaagde energieheffing: 
lees er meer over op 
pagina 4 en 5.
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Hoog tijd voor 
een pepkuur
Het gaat niet goed met de groeicurve 
van onze stad. Al meer dan een halve 
eeuw schurkt Ieper tegen de grens van 
35.000 inwoners. De prognoses spreken 
bovendien van een zorgwekkende da-
ling in de toekomst. De vergrijzing dreigt 
keihard toe te slaan. Tegen 2030 is één 
op drie ouder dan 65. 

Het huidige stadsbestuur kan jonge 
gezinnen niet overtuigen zich in onze 
stad te settelen. De cijfers liegen er niet 
om: twee derde van wie in Ieper werkt, 
woont hier niet. De afgelopen jaren ver-
lieten meer jonge twintigers onze stad 
dan dat er naar hier verhuisden.

Ieper heeft dringend vitamines nodig, 
een pepkuur. Het is hoog tijd voor een 
stimulerend klimaat voor wie werkt en 
onderneemt. Voor initiatieven om jon-
geren en jonge gezinnen aan te trekken. 
Want ook al blijft de CD&V/N-VA-meer-
derheid de brain drain in Ieper hardnek-
kig ontkennen, de leegloop van hoogge-
schoolden in Ieper en bij uitbreiding de 
ganse Westhoek is een ernstig probleem 
voor de economische leefbaarheid en 
groei van onze regio.

Die brain drain wordt niet gestopt met 
enkele losse maatregelen. Open Ie-
per pleit daarom voor een diepgaand 
onderzoek naar de redenen waarom 
onze jeugd uit Ieper wegtrekt. Alleen zo 
kunnen we een gericht beleid voeren en 
een totaalvisie uitwerken rond wonen, 
ontspannen, mobiliteit en ondernemen.

Pepijn Decoene 
Voorzitter 

Emmily Talpe: “De auto is met 53% nog steeds 
het meest gebruikte vervoersmiddel. Politici ver-
geten vaak deze realiteit. Door het verdwijnen 
van lokale handelaars, zijn ook onze deelgemeen-
ten meer en meer aangewezen op het stadscen-
trum. Ook voor onze oudere bevolking is snel 
even de fiets nemen helaas vaak geen optie. Het 
openbaar vervoer brengt voor sommigen soelaas, 
maar mensen rijden veelal niet van A naar B, 
en terug. Ze combineren diverse bestemmingen 
in één rit: werk, diverse boodschappen, school, 

sportactiviteiten,…
Als je dan een kleinere stad als Ieper kunstmatig 
gaat opdelen in afgescheiden lussen en drastisch 
het mes zet in het aantal parkeerplaatsen, creëer 
je alleen maar frustratie, extra verkeer en een 
bloedbad bij de lokale middenstand. Het internet 
is nooit onbereikbaar. Open Ieper pleit als enige 
voor een bereikbare binnenstad en het behoud 
van het aantal parkeerplaatsen. En dit vooral 
onder de grond, met bovengronds ruimte voor 
groen, voetgangers en fietsers.”

Seizoen 62, Afl. 15 van de N8 - A19 soap: mi-
nister Weyts (N-VA) gelast een studiebureau 
om via praatgroepen te komen tot een ge-
zamenlijk gedragen voorstel voor de missing 
link. Het studiebureau verwacht veel nieuwe 
inzichten te krijgen uit een online bevraging 
van de bewoners van de N8. Over alterna-
tieven voor de N8 of het bevragen van een 
grotere doelgroep wordt er niet gerept we-
gens beperkt budget. Vreemd genoeg open-
de Weyts deze zomer de duurste autostrade 
ooit tussen Knokke en Brugge. Zouden niet 
alle West-Vlamingen gelijk zijn?

Bevraging A19 flopt

Bereikbare 
binnenstad



Open Ieper steekt haar ambitie niet onder stoe-
len of banken en wil in 2018 mee aan het roer. 
Kandidaat-burgemeester Emmily Talpe: “Wij 
geloven in Ieper, maar onze stad heeft zuurstof 
nodig, een nieuwe dynamiek, geen oude wijn in 
nieuwe zakken. De samenleving vergrijst en we 
slagen er onvoldoende in om jonge mensen aan 
onze stad te binden. 
Focussen op het woonaanbod alleen is onvol-
doende. Open Ieper wil onze stad doen bruisen. 
Willen we ons project maximaal realiseren, dan 
moeten we ook de burgemeesterssjerp durven 
ambiëren. De kiezer beslist in 2018, maar de Ie-
perlingen kunnen alvast op mij rekenen.” 
Talpe zetelt sedert 2014 in het Vlaams parle-
ment. Haar werk en relaties in Brussel vormen 
een meerwaarde. Heel wat belangrijke lokale 
projecten worden immers vanuit de Vlaamse 
regering gestuurd en gefinancierd.
Emmily Talpe: “De voorbije jaren heb ik 
zowel in de oppositie als in de meer-
derheid ervaring opgedaan. Niet on-
belangrijk. Want als burgemeester 
moet je bruggen kunnen bouwen over 
de partijgrenzen heen. De tijd dat één 
partij alles voor het zeggen heeft, is ge-
lukkig voorbij. Ook in Ieper.”
Pepijn Decoene, voorzitter: “Emmily is 
het gezicht en de grote drijvende kracht van 
Open Ieper, we zijn dan ook bijzonder trots en 
verheugd dat ze onze lijsttrekker en dus kandi-
daat-burgemeester wil zijn. In 2012 behaalden 
we, mede dankzij haar inzet, reeds een extra zetel 
in de gemeenteraad. We hebben de voorbije ja-

ren met onze ploeg bijzonder 
hard gewerkt in de oppositie, 

nu moeten we de lat hoger durven 
leggen. Onze ambitie is om mee te 

besturen. We staan open voor gesprek-
ken met de andere partijen. Er zullen ongetwij-
feld in alle richtingen voorakkoorden worden 

gesmeed. Maar gezien het gewijzigde en versnip-
perde Ieperse politieke landschap is het meer dan 
ooit de kiezer die het laatste woord heeft. Wie 
onze lijst nog zal versterken wordt pas later be-
kendgemaakt. We hebben er alvast ongelooflijk 
veel zin in.”
www.emmily.be

Talpe gaat voor de sjerp

Vlaams parlementslid en fractieleider in de gemeenteraad 
Emmily Talpe werd door het bestuur van Open Ieper una-
niem verkozen als lijsttrekker van Open Ieper. Talpe doet in 
2018 een gooi naar de burgemeesterssjerp van Ieper.

Meer voor deelgemeente
Ieper telt tal van dorpsraden waar inwoners 
zich inzetten voor het reilen en zeilen in hun 
deelgemeente. Ze organiseren activiteiten, 
melden problemen, geven advies en reiken 
oplossingen aan. Wie op internet zoekt, 
vindt hier amper iets over terug. Marc Clabau 
(Boezinge), gemeenteraadslid: “Als we onze 
deelgemeenten echt een stem willen geven 
en inwoners de weg willen tonen naar lokale 
initiatieven, dan kan en moet dit beter.”
Op vraag van Open Ieper belooft het stads-
bestuur werk te maken van een website voor 
elke deelgemeente waar alle informatie ver-
zameld wordt. Een erkenning voor het harde 

werk van de vele vrijwilligers! 
Open Ieper houdt ook de vinger aan de pols 
bij de geplande dorpskernvernieuwingen van 
Zillebeke, Boezinge en Vlamertinge. Ann-
Sophie Himpe uit Zillebeke, gemeenteraads-
lid: “Er moet een evenwicht nagestreefd 
worden waar zowel de wagen, de fiets als 
de voetganger een plaats krijgen. Veiligheid, 
vlotte bereikbaarheid en voldoende parkeer-
gelegenheid staan centraal. Ook tijdige en 
duidelijke communicatie en een degelijke 
omleiding tijdens grote werken is een pijn-
punt. Bewoners en lokale handelaars onder-
vinden tijdens werken heel wat hinder.”
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De kiezer beslist 
in 2018 maar de 

Ieperlingen kunnen 
alvast op mij 

rekenen.
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Philippe De Backer: “Er zijn van-
daag 28.000 tevreden mensen aan 
de slag via een flexi-job. Ik hoor hen 
niet klagen, wel integendeel. Het 
zijn enkel de vakbonden die een 
probleem maken van de flexi-jobs. 
De framing van de vakbonden dat 
flexi-jobs precaire jobs zouden zijn, 
strookt ook niet met de realiteit. 
Het zijn flexibele jobs, bovenop het 
hoofdberoep, om avond- en week-
endwerk in de horeca op te vangen, 
waarbij de werkgever 25 procent 
RSZ betaalt. Tegelijkertijd bouwt 
de flexi-jobber ook rechten op zoals 
pensioen, vakantie,… Het levert ook 

geld op: we innen vandaag 15 mil-
joen euro aan RSZ-inkomsten op 
jobs die vroeger niet bestonden of 
die in het zwart uitbetaald werden.”
 
“De flexi-jobs zijn ondertussen ook 
een gigantisch succes en één van 
de  meest succesvolle banenplan-
nen van de afgelopen jaren. Er zijn 
intussen al 28.000 flexi-jobbers 
aan de slag bij 7.300 horecazaken. 
Gemiddeld werken ze vier uur per 
week en verdienen 11,6 euro netto 
per uur. We breiden het systeem 
ook uit naar de detailhandel en ge-
pensioneerden.”

Maggie De Block: “Het succes van 
de flexi-jobs bestaat erin dat het 
gaat om flexibele jobs die weinig 
administratieve verplichtingen ver-

gen. De werkgever en werknemer 
bepalen onderling het loon, waar-
bij de werknemer direct weet hoe-
veel hij netto zal ontvangen, zonder 
schrik te moeten hebben dat hij 
achteraf nog moet afdragen aan de 
fiscus. We geven de mensen meer 
vrijheid. Dit is in het belang van 
de werknemers. Ik ben blij dat het 
Grondwettelijke Hof komaf maakte 
met de aanvallen op de flexi-jobs.”

Het Grondwettelijke Hof deed recent uitspraak over de horecawet 
van eind 2015, waarmee de flexi-jobs en de ‘bruto is netto overuren’ 
voor de horeca ingevoerd werden. Het Hof oordeelt terecht dat de 
flexi-jobs grondwettelijk zijn en een nood in de sector invullen. De 
argumenten van de vakbonden worden dus volledig van tafel ge-
veegd.

Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale 
Fraude, Privacy en Noordzee

Rechtszekerheid voor 
28.000 flexi-jobbers

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Philippe De Backer: 
“De flexi-jobs zijn 
ondertussen ook een gigantisch 
succes en één van de meest 
succesvolle banenplannen van 
de afgelopen jaren.
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Het quotum groene stroom – het 
aandeel Vlaamse groene stroom dat 
een energieleverancier minimum 
moet aanbieden – gaat in 2018 van 
20,5 naar 21,5%. Voor een gezin met 
een gemiddeld verbruik van 3.500 
kWh en zonder zonnepanelen, be-
tekent dit dat de groene-stroombij-
drage volgend jaar maximaal vier 
euro per jaar meer kost dan van-
daag. Dat is nog steeds minder dan 
in 2016, toen het quotum op 23% 
stond. “De groenestroombijdrage 
betaal je volgens verbruik. Wie 
energie bespaart of zelf hernieuw-

bare energie opwekt, verlaagt dus 
zijn of haar groenestroombijdrage. 
Dat geldt net zo goed voor bedrij-
ven”, zegt Vlaams minister van 
Energie Bart Tommelein.

Voordat de energieheffing in 2016 
werd verhoogd, betaalde iedereen 
via de elektriciteitsfactuur reeds 
een kleine heffing voor de werking 
van de regulator VREG en projec-
ten groene warmte. Die forfaitaire 
basisenergieheffing per afname-
punt, wordt vanaf 2018 hervormd. 
Van een heffing die vandaag voor 

iedereen vier euro per jaar bedraagt 
– of het nu over een gezin met een 
sociaal tarief of over een groot be-
drijf gaat – gaan we naar een hef-
fing met verschillende categorieën. 
De bijgestelde basisheffing zal een 
gezin vijf euro kosten. Professione-
len op laagspanning betalen jaar-
lijks 94,50 euro, bedrijven op mid-
denspanning 1.800 en bedrijven op 
hoogspanning 10.500 euro. Voor 
wie een sociaal tarief betaalt, valt 
de oorspronkelijke basisheffing van 
vier euro weg.

“Dat geld zal voornamelijk ge-
bruikt worden om het overschot 
van de groenestroomcertificaten 
de volgende jaren helemaal weg te 
werken. We betalen er ook enkele 
nieuwe initiatieven mee op vlak 
van hernieuwbare energie. Zo komt 
er investeringssteun voor kleine 
windmolens en voor batterijen. En 
we blijven er ook projecten rond 
groene warmte mee ondersteunen”, 
besluit minister Tommelein.

De Vlaamse Regering heeft 
een akkoord bereikt over 
een alternatief voor de 
energieheffing. Het quo-
tum groene stroom en de 
basisenergieheffing stijgen 
licht. Vlaams minister van 
Energie Bart Tommelein: 
“Voor een gezin met een 
gemiddeld verbruik (3.500 
kWh) betekent dit dat de 
energieheffing van honderd 
euro volgend jaar wegvalt 
en dat er in ruil maximaal 
negen euro bijkomt op de 
factuur.”

Energieheffing kost gezin 
met gemiddeld verbruik 
maximaal 9 euro
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Meer investeren 
in sport
Een van de taken van een stadsbestuur 
is om haar inwoners te stimuleren om te 
sporten en te bewegen. Sportinfrastruc-
tuur is daarbij erg belangrijk, maar laat 
het nu net daar zijn dat het schoentje 
knelt. Patrick Benoot, gemeenteraadslid: 
“De realisatie van tal van projecten wordt 
jaar na jaar vooruitgeschoven. Van de 
investeringsportefeuille van zo’n 6 mil-
joen euro voor 2012-2018 is op vandaag 
slechts een habbekrats al daadwerkelijk 
uitgegeven. En dat terwijl de nood alleen 
maar groter wordt. Vijftien jaar na de re-
novatie van het overdekte zwembad is 
het hoog tijd om na te denken over mo-
dernisering en uitbreiding.”

“Helaas anticipeert de meerderheid niet 
en liet ze al tal van subsidies uit Vlaande-
ren passeren. Ook wat de bouw van de 
sporthal op het Minneplein en de nieuwe 
turnzaal betreft, blijft men ter plaatse 
trappelen met de bouwaanvraag. De be-
loofde realisatie tijdens deze legislatuur 
wordt erg moeilijk. Idem dito voor de 
aanleg van de kunstgrasvelden. Van het 
voorziene budget werd nog geen euro 
uitgegeven, en blijven de Ieperse hoc-
keyliefhebbers op hun honger zitten”, 
aldus Benoot.

“Ook de wijksportterreinen worden on-
voldoende benut. Af en toe een vernieu-
wende activiteit organiseren zou jongeren 
samenbrengen. Tijd om een versnelling 
hoger te schakelen en een echt plan naar 
voor te schuiven!”, besluit hij. 

Met de opening van het Yper Museum volgend 
jaar, komt ook het Belle Godshuis museum in 
de Rijselstraat leeg te staan. Voor de kapel, ei-
gendom van het OCMW, moet dus een invulling 
gezocht worden. Daarom stellen de twee OCMW- 
raadsleden van Open Ieper, Isabelle Duquesne en 
Thijs Descamps, voor om in de kapel periodiek 
Food Markets te organiseren. In heel wat steden 
werden de afgelopen jaren al markten ingericht 
in leegstaande kerken waar lokale producenten 
hun voedingswaren kunnen aanbieden of waar 

er een thematisch aanbod is. Consumenten staan 
meer en meer open voor lokaal en duurzaam 
voedsel. Ook in onze regio worden heel wat kwa-
litatieve producten geteeld. Dit project speelt 
daar perfect op in en kan een meerwaarde zijn 
voor de stad. Op die manier wordt ook leegstand 
van openbare gebouwen vermeden en wordt het 
handelscentrum versterkt. Dit betekent geen ver-
vanging voor de zaterdagmarkt, wel een mooie 
aanvulling. Een drank of eetstandje zou de erva-
ring compleet maken.

Met taxicheques kunnen jongeren aan een sterk 
verminderd tarief de taxi nemen. Aan de kust is het 
systeem al een succes: de jeugd gebruikt sneller 
een taxi om zich veilig thuis te laten afzetten na 
een avondje uit. Daarom beslisten ook een zeven-
tal gemeenten in de Westhoek om de cheques te 
verkopen. Ieper springt niet mee op de kar. Emmily 
Talpe: “Een gemiste kans, zeker voor de jongeren in 
onze deelgemeenten. Voor hen is het niet evident, 
laat staan veilig, om in de donkere wintermaanden 
de fiets naar een uitgaansbuurt te nemen.” 

Geen taxi voor onze jeugd

Food Market 
in Ieper

Patrick
Benoot



Zwemmen we ooit 
terug in open lucht? 
Menig Ieperling vraagt het zich tijdens een 
mooie zomerdag wel eens af: komt er ooit op-
nieuw een openluchtzwembad in Ieper? Al jaar 
en dag is dit een van de strijdpunten van Open 
Ieper. Net als velen van jullie, denken ook wij 
vol nostalgie terug aan het vroegere zwembad 
in de Lange Torhoutstraat. Het unieke 50-meter 
bad, de grote springplank, de cabines waar je je 
ellebogen openhaalde aan de ruwe muur,... 
Het stadsbestuur heeft eerder dit jaar de hoop 
op een heropening defi nitief begraven: de site 
wordt heringericht als een soort lig- en picknick-
ruimte. Dat betekent echter niet dat Open Ieper 
haar ambitie voor een nieuw openluchtzwembad 
heeft opgeborgen. “Toen Bellewaerde enkele 

maanden geleden de plannen voor een water-
pretpark in Ieper uit de doeken deed én ze dui-
delijk interesse toonde in projecten in andere ge-
meenten in Vlaanderen, reageerden wij meteen 
enthousiast”, zegt Emmily Talpe. 
“Een samenwerking met het pretpark biedt heel 
wat opportuniteiten, misschien behoort een 
combinatie met een outdoor zwembad en lig-
weide tot de mogelijkheden?” 
Tot groot onbegrip van Open Ieper wil het stads-
bestuur geen enkele moeite doen om zelfs maar 
de gesprekken met Bellewaerde aan te knopen. 
“Zo’n opportuniteit dient zich maar zelden aan. 
Vragen kost niets. Een onvergeefl ijke gemiste 
kans”, aldus Talpe.

Het verkeer in de stationsomgeving zat recent op-
nieuw danig in de knoop. Reden was de afgesloten 
spoorwegovergang aan de Dikkebusseweg. De Ie-
perlingen zijn terecht misnoegd: bij de minste wer-
ken in de omgeving van het station loopt het verkeer 
er volledig vast. Open Ieper waarschuwde al bij de 
start van de herinrichting voor problemen. De ver-
keerslichten zijn slecht afgesteld en het ontbreken 
van voorsorteerstroken versterkt de hinder. Het is 
ook onlogisch dat de binnenkort geplande heraan-
leg van de Dikkebusseweg niet werd afgestemd met 
de werken aan de spoorweg. Het leed van de bewo-
ners en handelaars blijft zo maar duren. 

Wéér opstopping aan het station
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Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be 
(coördinatie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be 
(eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Emmily Talpe, Poperingseweg 73, 
8900 Ieper
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Ieper kuier- of struikelstad?

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Emmily Talpe,
Poperingseweg 73, 8900 Ieper
info@emmily.be

Ja, Open Vld 

gee�  me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving 
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je p� itief ingesteld? 
Sluit je dan nu aan bij  Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onz e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onz e ontwerp-kandidatenlij sten bij  verkiez ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een � nctie in één van onz e besturen.
> Je ontvangt wekelij ks in je mailb�  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onz e partij .
> Driemaandelij ks sturen wij  je per p� t het ledenmag� ine Blauw.

De meerderheid stelt Ieper graag 
voor als een gezellige ‘kuierstad’. 
Op veel plaatsen lijkt het echter 
meer op een gevaarlijke ‘struikel-
stad’. Verschillende trottoirs liggen 
er schots en scheef bij, ook het on-
kruid tiert op vele plaatsen welig. In 
het voorjaar werd de stad zelfs nog 
gedagvaard voor een valpartij met 
losliggende tegels. De binnenstad is 
evenmin rolstoelvriendelijk. “Drin-
gend tijd voor een inhaalbeweging 
dus”, vindt Emmily Talpe. “Open 
Ieper pleit voor een bijkomende fi-
nanciële boost voor het voetpaden-
plan. Daar zullen de Ieperlingen 
meer aan hebben dan aan een nieuw 
peperduur stadhuis of een stadsmu-
seum.”

John Mollez
Bestuurslid

Peter Michiel
Bestuurslid

Lode 
Decapmaker
Bestuurslid

Anouck Meier
Bestuurslid

Bart Verfaillie
Bestuurslid
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