
Op 14 oktober zal u, samen met 28.000 andere 
Ieperlingen, een belangrijke beslissing nemen. Een 
beslissing die in veel opzichten bepalend zal zijn voor 
uw dagelijks leven. Het stadsbestuur hakt immers 
de knoop door over woonbeleid, belastingen, lo-
kale economie, sportinfrastructuur maar ook inzake 

mobiliteit, het ankerpunt van deze burgerkrant. Em-
mily Talpe, kandidaat-burgemeester: “Voor het eerst 
in 120 jaar is niemand zeker van het resultaat. De tijd 
dat één partij het voor het zeggen had is voorbij. De 
Ieperling heeft de touwtjes in handen. Het beloven 
spannende maar ook cruciale verkiezingen te wor-

den. Er zijn een aantal grote projecten op komst die 
een enorme impact zullen hebben op de bereikbaar-
heid en leefbaarheid van onze stad. Denk maar aan de 
heraanleg van de Leet, en de dorpskernhernieuwin-
gen van Zillebeke, Vlamertinge en Boezinge. De hui-
dige voorstellen zijn bijzonder auto-onvriendelijk. De 
auto wordt meer en meer uit het centrum geweerd, 
maar Ieper is Gent niet. Ieper heeft nood aan een 
mobiliteitsplan op maat, voor bewoners, bezoekers 
en voor wie er handel drijft. Open Ieper is er klaar 
voor, jij beslist!

Blijft Ieper bereikbaar? 
Zondag 14 oktober is de Ieperling aan zet. Blijft onze binnen-
stad bereikbaar? Voldoende parkeerplaatsen? Leefbare 
deelgemeenten? Wie wordt onze nieuwe burgemeester? Jij 
beslist! 

v.l.n.r. Isabelle Duquesne, Thijs Descamps, Emmily Talpe, Marc Clabau, Ann-Sophie Himpe, Patrick Benoot. Alle Open Ieper-mandatarissen 
zijn opnieuw kandidaat bij de verkiezingen op 14 oktober. 
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Mijn eerste 
keer...
De eerste keer op zoek naar de juiste kandida-
ten om op 14 oktober met een sterk team naar 
de kiezer te trekken. Een ervaring om niet snel 
te vergeten. Boeiend, uitdagend maar even-
zeer intens. Een lijst vorm je niet op twee we-
ken, daar gaan maanden over. Dat hoort ook 
zo.

Belangrijk voor Open Ieper was een evenwich-
tige mix. Kandidaten uit het centrum en onze 
deelgemeentes, jong versus meer ervaren, 
werknemer, zelfstandig of gepensioneerd, hier 
geboren en getogen of pas later in Ieper aange-
spoeld, hetero of holebi,... Open Ieper wil een 
platform zijn voor iedereen met een hart voor 
Ieper!

Er geldt ook een quota, de lijst moet 50/50 uit 
mannen en vrouwen zijn samengesteld. Je 
hoort van anderen vaak dat het moeilijk is om 
vrouwen te vinden, maar dat liep verrassend 
vlot. Het vooruitzicht op een vrouwelijke bur-
gemeester werkt blijkbaar inspirerend. Dat is 
zeker en vast de verdienste van Emmily, onze 
drijvende kracht voor én achter de schermen.

Net vóór de zomer stellen we jullie onze voltal-
lige lijst voor. In afwachting kunnen we nu al een 
tipje van de sluiter lichten. Drie ondernemende 
vrouwen, de vijf jongste kandidaten en onze 
vertegenwoordigers uit Vlamertinge. Ook op 
onze zes mandatarissen uit de gemeente- en 
OCMW-raad kan u rekenen. Hou ons in de ga-
ten!

Heel wat Ieperse jongeren blijven na 
hun studies hangen in Gent, Brussel, 
Leuven,... Om hen aan te moedigen in 
Ieper te (blijven) wonen, pleit Open 
Ieper voor een verwervingspremie: 
jongeren een financieel duwtje in de 
rug geven bij hun beslissing om in 
onze stad een woning te kopen of te 
bouwen. Dit werd eerder in Blanken-
berge met succes ingevoerd. Het is 
geen totaaloplossing voor de brain 
drain, maar wel een stap in de goeie 
richting.

Terugkompremie

Losliggende kasseien, hoge borduren, putten in de 
voetpaden. Wie minder mobiel is, heeft het niet altijd 
gemakkelijk in onze stad. OCMW-raadslid Isabelle 
Duquesne: “Ieper is verre van rolstoelvriendelijk. 

Als mama van een zoon met een beperking word ik 
dagelijks geconfronteerd met een stad die moeilijk 
toegankelijk is voor mindervalide bewoners. Ik daag 
alle politici uit om Ieper zelf eens op haar rolstoel-
vriendelijkheid te testen.”
Emmily Talpe: “Trottoirs die er schots en scheef bij-
liggen, het zijn niet alleen obstakels voor rolstoel-
gebruikers, ze vormen ook een bron van ergernis 
voor inwoners en bezoekers. We moeten dringend 
extra investeren in het herstel en het onderhoud van 
onze voetpaden, en tevens meer aandacht hebben 
voor de minder mobiele Ieperling bij de heraanleg 
van voetpaden en straten.” Open Ieper wil ook dat 
inwoners eenvoudig gebreken in de straat kunnen 
melden aan de stadsdiensten via een gebruiksvrien-
delijke stadsapp.

SOS voetpaden

Op 1 mei ging het Parkeer- en Zorgsysteem van start. 
Ieperlingen kunnen aan hun woning een sticker kle-
ven, waarmee ze zorgverleners (artsen, thuisverple-
gers, kinesisten, ...) toelaten te parkeren voor hun 
garage of oprit voor de duur van hun verzorging. Het 
gsm-nummer van de zorgverlener dient zichtbaar in 
de wagen te liggen zodat de eigenaar altijd kan vra-
gen om de wagen te verplaatsen.

Het systeem werd ingevoerd op voorstel van Open 
Ieper en Groen. Emmily Talpe: “De zoektocht naar 
een parkeerplaats kost hen vandaag erg veel tijd, 
waardoor de patiënten langer moeten wachten op 
hulp. Bovendien moeten de zorgverleners vaak heel 
wat materiaal meenemen, en dat is niet altijd evident 
als men geen parkeerplaats dichtbij heeft kunnen 
bemachtigen. Eenvoudig in de buurt parkeren zal 
ook zorgen voor minder stress bij de hulpverleners.”

Open Ieper wil dat ‘Parkeer en Zorg’ snel breed 
wordt uitgerold en doet een warme oproep aan alle 
Ieperlingen die overdag hun garage of oprit niet no-
dig hebben, om mee te werken. De sticker is af te ha-
len op het stadhuis.

Parkeer 
en Zorg

Emmily Talpe lanceerde het voorstel voor 
Parkeer en Zorg op de gemeenteraad. 

OCMW-raadslid Isabelle Duquesne en haar 
zoon Stijn. 

Pepijn Decoene
Voorzitter



Joke Michiel maakte eerder al bekend dat ze in de po-
litiek stapt. Samen met haar man runt ze het gastro-
nomisch restaurant Souvenir (Gent) en het eethuis 
Croq’Odiel in Ieper. “Ieper heeft veel troeven die we 
op dit moment niet uitspelen”, vindt Joke Michiel. 
“Hoe we ons als stad profileren en aantrekkelijk kun-
nen maken als woonplaats, daar is nog veel werk aan 
de winkel. De plannen om heel wat parkeerplaatsen 
in de binnenstad te schrappen zonder alternatief, sti-
muleren mijn politiek engagement nog meer. Onze 
binnenstad moet makkelijk bereikbaar blijven. Dat 
is essentieel voor zowel onze lokale handelaars, als 
voor onze bewoners en bezoekers.”
Ook Deborah Neirynck beaamt het belang van 
een bereikbare binnenstad. Zij is kapster in 
de Frenchlaan, op een boogscheut van de 
Menenpoort en de Grote Markt. “Een 
prachtige locatie, maar parkeren in 
de buurt is een probleem. Mijn klan-
ten hebben vaak weinig tijd en willen 
dichtbij parkeren. Het gebrek aan 
plaatsen binnen de stadsmuren, leidt 
tot parkeerproblemen in onze straat. 
We moeten ook denken aan ouderen of 
mensen die minder mobiel zijn, zij kunnen 
de afstand van de randparking tot het centrum 
niet altijd te voet doen.” Deborah is ook hoofddo-
cente bij Syntra West. Ze is fan van Melco Ieper, waar 
haar zoon basketbal speelt.
Eurospar Ieper aan de Meenseweg is de laatste 15 jaar 

uitgegroeid tot een supermarkt 
van 2000m2, meteen de groot-

ste Spar-supermarkt van België. Dat 
is de verdienste van de dynamische Sarah 

Bouton, die samen met haar moeder Frieda aan het 
roer staat. Sarah ziet dagelijks heel wat klanten en 
houdt de vinger aan de pols over wat er leeft. “In de 

winkel hoor ik vaak wat beter kan in onze stad: vlotter 
verkeer aan de stationsbuurt, gebrekkige communi-
catie bij wegenwerken, het onveiligheidsgevoel door 
het ‘s nachts uitschakelen van de straatverlichting, ... 
ik schaar mij 100% achter de oplossingen die Open 
Ieper aanreikt.”

Drie straffe madammen

Drie gedreven Ieperse dames versterken de lijst van 
kandidaat-burgemeester Emmily Talpe: horecavrouw Joke 
Michiel (36), kapster Deborah Neirynck (37) en Sarah Bouton 
(35) van Eurospar.

Heraanleg dorpskernen
Meer dan een op drie Ieperlingen woont in één 
van de deelgemeenten. Open Ieper wil volop 
inzetten op een beleid voor en door de deelge-
meenten. Vlamertinge is de grootste deelge-
meente en staat voor een grote uitdaging, name-
lijk de heraanleg van de hoofdstraat.
Diego Desmadryl, bestuurslid Unizo Vlamer-
tinge en eigenaar van restaurant Boerenhof: “De 
kasseien in de Poperingseweg zijn al langer een 
doorn in het oog van de bewoners en handelaars. 
Het huidige parkeersysteem is ook gevaarlijk 
voor fietsers en er wordt te weinig gebruik ge-
maakt van de grote parkeerzones achter en rond 
de kerk. Duidelijkere signalisatie moet dit verhel-

pen.”
Het liet even op zich wachten maar in Zillebeke is 
men eindelijk gestart met de werken in de dorps-
kern. Ook Boezinge wordt in de volgende legisla-
tuur in een nieuw kleedje gestoken. Veiligheid, 
bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen 
moeten centraal staan. 
Open Ieper hamert er ook op dat de Ieperlingen 
in de deelgemeenten voldoende inspraak krijgen 
én dat er tijdig en volledig wordt gecommuni-
ceerd over de geplande werken en timing. Bewo-
ners en lokale handelaars ondervinden immers 
heel wat hinder tijdens werken.

 v.l.n.r. Sarah Bouton, Joke Michiel en Deborah Neirynck versterken Open 
Ieper. 

In de winkel hoor ik 
vaak wat er beter 

kan in de stad. 
Nu kan ik ook echt 

iets doen.
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v.l.n.r. Guido Allossery, Diego Desmadryl en 
Danny Metsu, onze kandidaten uit Vlamer-
tinge. 
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Onder impuls van gedeputeerde Carl Vereecke 
schuift de provincie West-Vlaanderen beleidsdoel-
stellingen naar voor ter promotie van het technisch 
en beroepsonderwijs. Dit kadert binnen de doel-
stelling van het stimuleren van een positieve studie-
keuze. Om leerlingen op een actieve manier tot een 
technische keuze te begeleiden en te stimuleren, is 
er nood aan het aanbrengen van technische vakken 
in het basis- en secundair onderwijs.

De industrie trekt aan de alarmbel en wil het nijpend 
tekort aan technisch geschoold personeel 
in de bedrijven aanpakken. Dit school-
jaar startten de sectoren metaal, 
elektriciteit, chemie – kunststoffen 
& life sciences en textiel & flexibele 
materialen, samen met de pro-
vincie West-Vlaanderen en RTC 
West-Vlaanderen daarom een 
nieuw project op: Technoboost.

Het sectoroverschrijdend project 
Technoboost wil de ‘tech’ in West-Vlaan-
deren maximaal promoten, door acties op te zet-
ten die de industriële sector in het voetlicht plaatsen.
Het wil tevens ouders en leerlingen wijzen op de 
unieke troeven van het technisch en beroepsonder-
wijs.

Carl Vereecke: “Onze provincie barst van het tech-
nisch talent. Met dit project willen de sectoren dat ta-

lent een boost geven en een positieve keuze voor het 
technisch onderwijs stimuleren. Het project is uniek 
in Vlaanderen en zal in de toekomst nog uitgebreid 
worden naar andere Vlaamse provincies.”

Donderdag 17 mei werd het Technoboost techniek-
event georganiseerd in Kortrijk XPO. De aanwezigen 

werden ondergedompeld in de wereld van techniek. 
De bedrijven uit de regio stelden er zichzelf en hun 
vacatures voor op een jobmarkt. Het inspirerende 
event had ook nog boeiende workshops en hightech 
innovaties uit de sector voor de bezoekers in petto. 

Meer info via http://www.technoboost.be.

Technoboost promoot de 
‘tech’ in West-Vlaanderen

Provincie, RTC en lokaal bedrijfsleven werken
via het onderwijs samen aan uniek project

Gewoon Doen
In een loods in Huldenberg gaf voorzitter Gwen-
dolyn Rutten op woensdag 4 april, samen met de 
top van de partij, het startschot voor de campag-
ne van de gemeenteraadsverkiezingen van okto-
ber 2018. De baseline luidt ‘Gewoon doen’.
“Dit is meer dan een campagne”, zegt voorzitter 
Rutten. “Dit is een oproep aan de mensen die net 
als wij liever dingen doen dan erover te praten. 
Handen uit de mouwen en voeten op de grond. 
Dat is waar Open Vld voor staat”, stelt de voor-
zitter. Om dat te onderlijnen, voegden verschil-
lende kopstukken van de partij de daad bij het 
woord.
Maggie De Block, Gwendolyn Rutten en Alexan-
der De Croo kleefden de gloednieuwe verkie-

zingsaffiches op de houten borden. Philippe De 
Backer en Patrick Dewael plaatsten stickers op 
twee bestelwagens. Sven Gatz en Bart Tomme-
lein hielpen mee met het klaarzetten en inladen 
van campagnemateriaal.
“Gewoon doen, zegt dan ook helemaal wie wij 
zijn”, zegt voorzitter Gwendolyn Rutten. “We 
staan positief in het leven en geloven dat het 
beter kan. We wachten niet af maar we nemen 
initiatief. En altijd met heel veel goesting. Zo pro-
beren we dingen beter te maken voor iedereen. 
Straat per straat en buurt per buurt, zonder ie-
mand achter te laten.”
“Gewoon doen, is meer dan een campagne”, 
besluit voorzitter Gwendolyn Rutten. “Dit is met-

een ook een uitnodiging aan iedereen, ook de 
mensen die vandaag niet aan politiek doen, om 
gewoon méé te doen. Want gewoon doen, daar 
begint het mee.”

Carl Vereecke: 
“Onze 

provincie barst 
van het technisch 

talent”
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7.Laurens 
Vandewalle
23 jaar
Ondernemer
Kortemark

8.Marleen 
Schillewaert-
Vercruyse
57 jaar
OCMW-voorzitter
De Haan

9.Emmily Talpe
42 jaar, advocate
Vlaams vertegenwoor-
diger
Ieper

6.Massaniello 
Bogaert
42 jaar
Directeur Guerlain
Wervik

4.Jonas Debaillie
25 jaar, servicetechniek-
er Kärcher
Lijstduwer Open Vld 
Diksmuide 
Diksmuide

2.Charlotte 
Castelein
37 jaar, ondernemer
Provincieraadslid en 
gemeenteraadslid
Koksijde

3.Sarah 
Tommelein-
Schotte
38 jaar, Kabinetchef 
schepen Kurt Claeys
Oostende

5.Geert Galle
55 jaar, NMBS
OCMW raadslid
Middelkerke

1.Anthony 
Dumarey
47 jaar, ondernemer
Provincieraadslid en 
gemeenteraadslid
Oudenburg

Onze 
kandidaten

10.Sabien 
Lahaye-Battheu
50 jaar, advocate
Federaal volksverte-
genwoordiger
Poperinge

11.Vincent Van 
Quickenborne
44 jaar, burgemeester
Federaal volksverte-
genwoordiger
Kortrijk

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werden de 
provincies de voorbije jaren verder afgeslankt. Persoons-
gebonden bevoegdheden werden overgedragen naar de 
gemeenten of de Vlaamse overheid. Er werd niet alleen 
gesnoeid in de bevoegdheden, ook het aantal mandaten 
werd gehalveerd. Zo zullen er in West-Vlaanderen bij de 
provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 geen 72, 
maar nog 36 raadsleden te verkiezen zijn. Het aantal gede-
puteerden daalt van 6 naar 4. 

Ook de kieslijsten zelf ondergaan een grote wijziging. 
Concreet zullen er voor West-Vlaanderen nog 3 in plaats 
van 6 provinciale lijsten zijn, namelijk 1 per kiesdistrict. Uw 
gemeente behoort tot het kiesdistrict Oostende-Veurne-
Diksmuide-Ieper. Dat betekent dat u voor alle 11 kandidaten 
(zie kader hiernaast) uit dit kiesdistrict zal kunnen kiezen. 

11 sterke kandidaten
Kopman van de lijst voor Oostende-Veurne-Diksmuide-
Ieper is Anthony Dumarey. Deze 47-jarige ondernemer in 
vastgoed trok ook in 2012 de provincieraadslijst. Hij be-
haalde toen ruim 6.459 voorkeurstemmen. Andere grote 
namen op de lijst zijn Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, 
Vlaams parlementslid Emmily Talpe en Kamerlid Vincent 
Van Quickenborne als lijstduwer.

Anthony Dumarey: “De bestuursverantwoordelijkheid die 
wij als liberalen de afgelopen 6 jaar opgenomen hebben, 
willen we ook in de komende legislatuur opnieuw opne-
men. Open Vld zorgt voor een verfrissende touch in de 
meerderheid, met een dynamische kijk op de toekomst. 
Wij zijn een partij van doeners. Geen woorden, maar da-
den.”

Vincent Van Quickenborne ontbreekt op de  foto

Kandidaten voor de 
provincieraad zijn gekend
Open Vld heeft haar volledige kieslijsten klaar voor de provincieraad. 
Onder ruime publieke belangstelling stelde Vlaams viceminister-presi-
dent Bart Tommelein de lijst voor in het Brugse provinciehuis Boeverbos.
De kiesomschrijving Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper telt naast li-
jstrekker Anthony Dumarey nog 10 andere kandidaten. Bart Tommelein: 
“Het is een sterke lijst met doeners, want daar gaat het de komende 
verkiezingen over: gewoon doen.”
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Emmily Talpe: 
“Mobiliteit is prioriteit”
Emmily Talpe is fractieleider 
van Open Ieper in de ge-
meenteraad en zetels sinds 
2014 in het Vlaams parle-
ment. Ze doet op 14 oktober 
een gooi naar de burge-
meesterssjerp. Mobiliteit is 
voor haar prioriteit. De bin-
nenstad en de centra van 
onze deelgemeenten moeten 
bereikbaar zijn én blijven 
voor alle vervoersmiddelen, 
ook de wagen. Ze verzet 
zich dan ook fel tegen de 
aangekondigde 
autopestplannen.

Lokale Burgerkrant: U maakt zich 
ernstig zorgen over het nieuwe circula-
tieplan voor de binnenstad? 
Emmily Talpe: We willen een mobiliteitsplan op 
maat van Ieper en de Ieperling, niet op maat van Gent 
of Antwerpen. Het voorstel om de stad op te delen 

in zones die onderling van elkaar 
afgescheiden worden - met de be-

doeling het verkeer telkens terug te lei-
den naar de ring - houdt geen steek. Ieper heeft 

niet eens een volwaardige ring. Er is met enige goede 
wil een halve ring die overigens een goeie twee jaar 
geleden nog werd overladen met verkeerslichten ter 
hoogte van de stationsbuurt. En net daar zit het ver-
keer nu al strop.

LBK: U verzet zich ook fel tegen het schrappen 
van meer dan zeventig parkeerplaatsen bij de 
heraanleg van de Leet?
ET: Vandaag kan ik te voet of met de fiets naar het 
centrum, maar als ik morgen plots minder goed te 
been ben, dan wordt de binnenstad moeilijk bereik-
baar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het cen-
trum is er niet alleen voor de fitte Ieperling. Tegen 
2030 zal een derde van de Ieperlingen 65-plusser zijn, 
dan volstaan een handvol parkeerplaatsen niet meer. 
Ik denk ook aan de bewoners van de binnenstad. Uit 
de laatste gemeentemonitor bleek dat slechts 42% 
vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor be-
woners. En dat is nog vóór dat er meer dan zeventig 
parkeerplaatsen dreigen te verdwijnen bij de heraan-
leg van de Leet. 

LBK: Een ondergrondse parking is de beste op-
lossing volgens u? 
ET: Heel wat Vlaamse steden hebben een vlot be-
reikbare ondergrondse parking in hun centrum. Zij 

maken bewust de keuze voor bovengronds open 
ruimte, groen, terrasjes en een fiets- en voetgangers-
vriendelijke omgeving. Dit zou ook een impuls zijn 
voor de Ieperse handelskern. 

LBK: Is een ondergrondse parking betaalbaar?
ET: Het huidige stadsbestuur vindt een ondergrond-
se parking te duur, terwijl ze wel 11 miljoen euro neer-
telden voor de aankoop en renovatie van het AURIS. 
Beleid is keuzes maken. In heel wat steden wordt 
samengewerkt met private partners die de investe-
ringskost volledig op zich nemen in ruil voor een per-
centage van de parkeergelden. De huidige meerder-
heid wil die piste zelfs niet onderzoeken. Een gemiste 
kans. 

LBK: Wie wordt burgemeester van Ieper? 
ET: Ieper is mijn grote liefde maar ik ben niet blind 
voor de werkpunten. Als je dingen wil veranderen 
dan moet je ook de burgemeesterssjerp durven am-
biëren. Er staat nu meer dan tien jaar politieke erva-
ring op de teller, zowel lokaal in de oppositie als in de 
meerderheid in het Vlaams Parlement. Die ervaring 
leert je bruggen te bouwen over de partijgrenzen 
heen en zorgt voor een groot netwerk. Niet onbe-
langrijk als je weet dat vele lokale projecten gereali-
seerd worden met subsidies vanuit Brussel. De kiezer 
beslist op 14 oktober maar de Ieperlingen kunnen al-
vast op mij rekenen!

We willen een 
mobiliteitsplan op 

maat van Ieper, niet 
op maat van Gent 

of Antwerpen.



Permanente 
terrassen in zicht
De voorbije maanden was er weer heel wat te doen 
rond de Ieperse terrassen. Emmily Talpe: “Wij pleiten 
al zeer lang voor terrassen het hele jaar door. Wij zijn 
dan ook bijzonder tevreden dat onze vastberaden-
heid eindelijk loont. Op CD&V na scharen alle politieke 
partijen zich overtuigd achter ons voorstel. De vraag 
lijkt dus niet langer óf er ook in de winter terrassen ko-
men, maar wanneer.”
De vijf jongste kandidaten op de Open Ieper-lijst 
reageren alvast enthousiast. In studentensteden zoals 
Kortrijk, Brugge en Mechelen staan terrassen al veel 
langer het hele jaar door en zorgen die voor heel wat 
dynamiek en sfeer. 

Rani Devos, 25, werkt bij de Ieperse horeca-zaak Dé-
pot, en merkt op: “Terrassen afbreken, stockeren en 
opnieuw terugplaatsen kost jaarlijks enkele duizen-
den euro’s aan de uitbaters. Bovendien beschadigt dit 
de terrassen. Permanente terrassen zullen van een 
betere kwaliteit zijn en meer comfort bieden, wat ook 
positief is voor het imago van onze stad.” 
De permanente terrassen zullen onderworpen wor-
den aan een aantal voorwaarden op het vlak van hy-
giëne, afmetingen, uitzicht, duurzaamheid, toegan-
kelijkheid voor rolstoelen. Open Ieper benadrukt het 
belang van een redelijke overgangsperiode voor de 
terrasuitbaters om aan die voorwaarden te voldoen. 

De Ieperse Lakenhalle wordt gerestaureerd, het ideale 
moment om dit iconisch monument meer in de schijn-
werpers te plaatsen. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Open 
Ieper lanceert het voorstel om aanpasbare, energie-
vriendelijke ledverlichting te installeren die eenvoudig 
van kleur kan veranderen. Op die manier kan de Laken-
halle regelmatig in een ander kleurtje gezet worden: 
rood op Valentijn, roze voor Think Pink of de Belgische 
kleuren op de nationale feestdag. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Ook tijdens de kerstperiode kan het kleuren 
van de Lakenhalle ervoor zorgen dat de kerstmarkt net 
iets gezelliger en unieker wordt.

Lakenhalle in een kleurtje

De Ieperse Lakenhalle kleurde in 2017 al eens groen 
voor St. Patrick’s Day.

Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk
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De jonge Open Ieper-kandidaten Sara Descamps, Yaron Dassonneville, Astrid Depuydt, Rani 
Devos en Henri Masquelin tikken op de toekomstige winterterrassen.
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vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Emmily Talpe,
Poperingseweg 73, 8900 Ieper
info@emmily.be

Ja, Open Vld 

geeft 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 
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

John Mollez
Bestuurslid

Peter Michiel
Bestuurslid

Lode 
Decapmaker
Bestuurslid

Anouck Meier
Bestuurslid

Bart Verfaillie
Bestuurslid

ONZE MENSEN

Het centrum van Ieper moet vlot bereikbaar blijven met de wagen.
.  

Het is belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen behouden blijven in de binnenstad.

AKKOORD NIET AKKOORD GEEN MENING

Openbare werken worden te weinig gegroepeerd om overlast te beperken.
Herstelwerken aan straten zorgen altijd voor overlast.  Tijdige communitie en een 

degelijke omleiding zijn belangrijk, maar ook door werken te groeperen verlichten we de hinder.   

Er is een inhaalbeweging nodig om fiets- en voetpaden te herstellen.
Heel wat fiets- en voetpaden liggen er slecht tot heel slecht bij. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties 

en belemmert de toegankelijkheid van onze stad voor wie minder mobiel is.

‘S nachts de straatverlichting uitschakelen was geen goede beleidskeuze.
In 2014 besloot het schepencollege om de openbare straatverlichting ’s nachts volledig uit te schakelen. 

Open Ieper wil dimbare ledverlichting  24u op 24u, waardoor de zichtbaarheid verzekerd wordt.

Bezorg deze enquête aan één van onze kandidaten of steek ze in onze brievenbus:
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AKKOORD NIET AKKOORD GEEN MENING

De huidige meerderheid wil - onder andere door het centrum op te delen in afgescheiden zones - 
minder wagens in het centrum.Wie van de ene zone naar de andere wil, moet dit doen via “de ring”.

Open Ieper is het daar niet mee eens en wil de binnenstad bereikbaar houden.

Bij de heraanleg van de Leet en omgeving zullen er meer dan 70 parkeerplaatsen verdwijnen. 
Open Ieper vindt de randparkings onvoldoende als alternatief.

Open Ieper, Poperingseweg 73, 8900 Ieper
U mag ons ook altijd mailen met andere suggesties of vragen: info@emmily.be

Maja Konopka
Bestuurslid


