
Nooit waren de Ieperse gemeenteraadsverkiezingen 
zo van belang als nu. Voor het eerst in meer dan 
honderd jaar staat het resultaat niet op voorhand 
vast. De tijd dat één politieke partij alles voor het 
zeggen had en de postjes zelfs op voorhand verdeeld 
konden worden, is voorbij. En gelukkig maar. 

Op 14 oktober staat u voor een belangrijke keuze. 
Wie zal onze stad de komende zes jaar besturen? 
Belangrijk, want het stadsbestuur beslist waar 
uw belastinggeld naartoe gaat. Welke straten en 
pleinen ze onder handen neemt en hoe ze worden 
heringericht. Waar en hoe u mag bouwen of 

ondernemen. Maar ook waar u kan fietsen, rijden 
of parkeren. Eigenlijk is de keuze op 14 oktober 
glashelder. Ofwel zweren we bij de oude recepten 
en staan we stil. Ofwel trotseren we de uitdagingen 
en kiezen we voor een nieuwe aanpak, voor een 
dynamische stad voor jong en oud. Emmily Talpe: 
“Politiek engagement vraagt goesting en volharding. 
En dat hebben wij. Maar de grootste drijfveer is onze 
liefde voor Ieper. Een unieke plek. Wondermooi en 
eeuwenoud. Onze thuis waarvoor wij willen zorgen. 
Samen kunnen we Ieper nog beter maken.”

Open Ieper #jijkiest
Open Ieper trekt vol vertrouwen naar de kiezer. En mét 
een kandidaat-burgemeester. Want wie zaken echt wil 
veranderen, moet aan het stuur durven zitten. De Ieperlingen 
kunnen rekenen op Open Ieper en Emmily Talpe!

Pepijn Decoene, voorzitter Open Ieper: “In deze speciale editie 
stellen wij u met trots onze 31 kandidaten voor. De lijst van Open 
Ieper is een evenwichtige mix van kandidaten uit het centrum 
en uit onze deelgemeenten. Ze verenigt jong en ervaren, 
werknemer en zelfstandige, student en gepensioneerde. Ook 
onze mandatarissen zijn opnieuw kandidaat. Het is een jonge lijst 
met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar, maar het is vooral een 
dynamisch en geëngageerd team, allen met een hart voor Ieper!” 
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Luisteren werkt!
Patrick Benoot (57) is bankdirecteur bij Crelan 
in Ieper. Met zijn jarenlange ervaring in de 
lokale politiek kent hij Ieper door en door: van 
1988 tot 1994 was hij OCMW-raadslid en van 
1995 tot 2000 gemeenteraadslid. Sinds 2012 
zetelt hij opnieuw in de gemeenteraad. 
Patrick is de partner van Caroline De Vuyst. Zij 
geeft les aan het Immaculata in Ieper. Samen 
hebben ze drie kinderen: Maxim, Axel en Julie. 
Naast politiek is motorrijden zijn grote passie. 
Verder houdt Patrick ook van koken, wandelen 
en tuinieren. 
Als lid van AGB Vauban zet Patrick druk op de 
ketel wat betreft sportvoorzieningen in Ieper 
en deelgemeenten. Daarnaast streeft Patrick 
naar een duurzamere aanpak voor Ieper. Hij 
ijvert al jaren om meer in te zetten op groene 
energie, zoals de installatie van zonnepanelen 
op overheidsgebouwen. 
Patrick woont en werkt in de Ieperse 
binnenstad. Om Ieper aantrekkelijk te houden 
zijn een bereikbaar centrum en voldoende 
parkeerplaatsen cruciaal. Hij pleit dan ook 
voor een globaal mobiliteitsplan waar alle 
vervoersmiddelen een plaats krijgen en we 
rekening houden met bewoners, bezoekers en 
handelaars. 
De komende jaren wil Patrick ook actief inzetten 
op participatie en inspraak. Dat lukt niet met 
één vergadering in een cultuurcentrum. Heel 
wat Ieperlingen kunnen immers omwille van 
hun werk of andere redenen niet aanwezig zijn. 
We moeten investeren in een digitaal platform 
waar Ieperlingen online hun mening kunnen 
geven over grote projecten.

Stilstaan is achteruitgaan
Ann-Sophie woont samen met haar partner Jan en zoontje 
van twee jaar in Zillebeke. In maart verwacht ze haar 
tweede kindje. Net als haar vader Eric is ze notaris in Ieper. 
Bij de verkiezingen in 2012 werd ze als nieuwkomer meteen 
verkozen tot OCMW-raadslid. Sedert 2016 zetelt ze in de 
gemeenteraad. Daar legt ze haar focus onder andere op 
het sociaal beleid en ijvert ze voor meer aandacht voor 
mantelzorg en dementie. Ook betere en meer pro-actieve 
ondersteuning van de lokale economie zijn werkpunten. 
Ann-Sophie is ervan overtuigd dat er nood is aan een frisse 
wind in Ieper, want stilstaan is tenslotte achteruitgaan. 
Samen met Open Ieper wil ze werk maken van initiatieven 
die - voor Ieper en voor de Ieperlingen - het verschil maken. 

Mijn hart ligt in Boezinge
Marc Clabau (64) is gemeenteraadslid en net als in 2012 
lijstduwer van Open Ieper. Marc is op pensioen maar 
thuis zitten is niet aan hem besteed, dus klust hij bij als 
taxichauffeur. In zijn jongere jaren was hij onder meer 
lesgever in het KTA van Ieper en 24 jaar lang verkoper 
van Mercedeswagens. Marc verhuisde recent naar Ieper 
maar zijn hart ligt nog steeds in Boezinge, waar hij 37 jaar 
lang woonde. Hij is er ook nog steeds ondervoorzitter van 
Sassport Boezinge. Marc is gehuwd met Sonja Moerman 
en vader van Steve Clabau, die in Boezinge garage CC-
cars uitbaat. Hij volgt de geplande dorpskernhernieuwing 
in Boezinge op de voet. De kasseien gaan er beter uit: zij 
zorgen voor geluidsoverlast en zijn onveilig voor fietsers.

Ieper aantrekkelijk voor 
bezoekers én inwoners

De voorbije jaren heeft Thijs zich als OCMW-raadslid 
ingezet voor alle Ieperlingen. Ook door zijn job bij de 
provincie West-Vlaanderen maakt hij het verschil voor 
Ieper, o.a. op het vlak van onderwijs en ruimtelijke ordening. 
Met die ervaring wil hij in de gemeenteraad aan de slag.
Er zijn immers heel wat grote uitdagingen. Hoe houden 
we Ieper aantrekkelijk voor bezoekers én inwoners? Hoe 
zorgen we voor een bruisende stad die economisch sterk 
staat?
We moeten keuzes durven maken. De kans biedt zich aan 
om van De Leet het groene hart van de stad te maken, 
zonder de wagen te bannen. Een nieuw mobiliteitsplan 
moet zorgen voor een vlottere doorstroming. En we gaan 
voor een efficiënte dienstverlening met een echt digitaal 
loket.
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Emmily Talpe: “Tien jaar lang heb ik met Ieperlingen 
gepraat. Jong en oud. Ik hoorde hun dromen en 
zorgen, besprak met hen hun ideeën en plannen. 
Over één ding was iedereen het eens, Ieper is een 
bijzonder mooie stad. Maar het kan beter, een pak 
beter. Met de “11 uitdagingen voor Ieper” probeer ik 
een antwoord te bieden op een aantal van die grote 
uitdagingen voor onze stad. Deze aandachtspunten 
zijn heel divers maar ze weerspiegelen één voor 
één wat er leeft, wat de bezorgdheden zijn, wat de 
Ieperling graag anders wil.” 
Een bereikbare stad voor iedereen is voor veel 
Ieperlingen alvast dé uitdaging bij uitstek. Er liggen 
plannen klaar voor een aantal grote projecten 
die een enorme impact zullen hebben 
op die bereikbaarheid en leefbaarheid 
van onze stad: de heraanleg van 
de Leet, de vernieuwingen van 
onze deelgemeenten, het nieuwe 
mobiliteitsplan voor Ieper. De eerste 
ontwerpen waren alvast bijzonder 
auto-onvriendelijk. Emmily Talpe: “De 
Ieperling moet zelf kunnen kiezen of hij 
zich te voet, met de fiets, het openbaar 
vervoer of de wagen wil verplaatsen. De stad 
moet zorgen voor plaats en comfort voor álle 
weggebruikers. De slechte staat van vele voet- en 
fietspaden is onaanvaardbaar en de beslissing om 
de straatverlichting ‘s nachts uit te schakelen was 
onverantwoord.”

“Sommige uitdagingen lijken 
misschien minder belangrijk 

maar beroeren duidelijk veel 
Ieperlingen: zoals terrasjes het hele jaar 

rond en of we ooit terug zullen kunnen zwemmen in 
open lucht. Andere thema’s zijn dan weer complexer 
zoals de toekomst van het Ieperse toerisme na 2018, 
het nijpend tekort aan ruimte om te ondernemen 

en de brain drain, de vlucht van onze jongeren naar 
grotere steden.” 

De “11 uitdagingen voor Ieper” wordt gratis 
bedeeld in Ieper. Kreeg u nog geen boekje? 
Neem dan contact op via e-mail: info@
emmily.be of telefonisch op 0476/679.141. Dan 
bezorgen wij u zo snel mogelijk uw exemplaar!

11 uitdagingen voor Ieper

Las u het boekje “11 uitdagingen voor Ieper” al? Moet u zeker 
eens doen! Kandidaat-burgemeester Emmily Talpe geeft er haar 
visie over 11 belangrijke werkpunten in onze stad. Het frist ook het 
geheugen op want de voorbije zes jaar heeft Open Ieper zich over 
deze dossiers in de gemeenteraad stevig geroerd.

Hoe stem ik geldig?
Heel belangrijk om weten is dat u aan meerdere kandidaten op de Open Ieper-lijst uw stem kan geven. 
Zolang u maar binnen één en dezelfde lijst stemt.

Hoe?
U kleurt alle bolletjes naast de namen van de kandidaten die u wil steunen. U kan gerust - en graag zelfs - de 
bolletjes van ALLE kandidaten van Open Ieper kleuren. De kopstem (het bolletje helemaal boven de lijst) 
hoeft u niet te kleuren maar dit mag.

Volmacht
Bent u in het buitenland voor beroepsredenen of bent u op reis op 14 oktober? Bent u ziek? Laat uw stem niet 
verloren gaan, en geef uw volmacht aan iemand anders (naar eigen keuze) die in uw plaats kan stemmen.
We helpen u graag de nodige formulieren in orde brengen. Contacteer ons op info@open-ieper.be of bel 
0476/679141.

Andere vragen?
Heeft u nog andere vragen in de aanloop naar 14 oktober? Neem dan zeker contact op met ons! 

Een bereikbare 
stad voor iedereen 

is voor veel 
Ieperlingen dé 

grootste 
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Emmily (42) is onze lijsttrekker, net als in 
2012. Met meer dan 1.300 voorkeurstemmen 
behaalde ze toen als enige oppositiekandidaat 
een plaats in de top 10. Emmily is mama van 
Diethe en Arnaud. Sinds 2014 is ze Vlaams 
volksvertegenwoordiger. 

Patrick (57) is gemeenteraadslid voor Open Ieper. 
Van alle kandidaten draait hij het langst mee in 
de politiek. Beroepshalve is hij bankdirecteur bij 
Crelan Ieper in de Meenseweg. Hij woont samen 
met Caroline De Vuyst. 

Ann-Sophie (35) woont in Zillebeke en is, net 
als haar vader Eric, notaris in Ieper. Sinds 2012 
zetelt ze voor Open Ieper in de OCMW- en de 
gemeenteraad. Ze is mama van een zoontje en 
zwanger van haar tweede kindje. 

Thijs (33) groeide op in Sint-Jan waar zijn ouders 
een landbouwbedrijf uitbaten. Hij studeerde 
Politieke Wetenschappen en is werkzaam bij het 
kabinet van gedeputeerde Carl Vereecke. Sinds 
2017 is hij OCMW-mandataris.

Hoogste nieuwkomer op onze lijst is Diego 
(40). Hij baat in Vlamertinge samen met zijn 
vrouw Evelyn Huyghe restaurant Boerenhof 
uit. Daarvoor runde hij vijftien jaar dansschool 
Dance Space in Zillebeke. Hij is bestuurslid van 
Unizo Vlamertinge.

Isabelle (47) woont in Hollebeke en is OCMW-
raadslid. Samen met haar man Bart is ze actief 
in het familiebedrijf Verfaillie-Leroy. Daarnaast 
geeft ze ook bewegings- en danslessen aan 
andersvaliden. Ze is mama van twee kinderen. 

Edouard (27) is de jongste kandidaat in de 
top 10. Hij is geboren en getogen in Ieper. Zijn 
ouders baten de welgekende slagerij Wallays 
uit aan de Dikkebusseweg. Edouard studeerde 
Bedrijfsmanagement en werkt als accountant. 

Joke (36) runt samen met haar man restaurant 
Souvenir (dat recent naar Gent verhuisde) en 
Croq’Odiel in de Surmont de Volsberghestraat. 
Ze is journaliste en werkte tien jaar lang als tv 
producer. Ze is mama van twee kindjes. 

Danny (49) beheert al meer dan dertig jaar 
een landbouwbedrijf in de Brandhoek. Hij is 
gehuwd met Ann Sohier en samen hebben ze 
drie kinderen. Danny zetelt in de provinciale 
landbouwkamer en is voorzitter van ABS Groot-
Ieper.

Sarah (35) is al vijftien jaar zaakvoerster van 
Eurospar Ieper langs de Meenseweg. Samen met 
haar moeder Frieda bouwde ze de winkel uit tot 
de grootste sparsupermarkt van België. Sarah is 
gehuwd met Wouter en mama van Kobe. 

Maja (37) is van Poolse afkomst en woont al 
meer dan tien jaar in Ieper. Ze is bouwkundig 
tekenaar en startte recent het bouwbedrijf 
Alkon op. Maja heeft twee dochters. 
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Geert (49) woont in Voormezele en is actief in de 
landbouwsector. Hij is gehuwd met Ilse Motte 
en vader van twee dochters, Astrid en Elouise. 
Geert is al meer dan tien jaar bestuurslid van 
Open Ieper.

Deborah (37) baat kapsalon De Kapper in de 
Frenchlaan uit en is hoofddocente aan Syntra 
West. Daarvoor gaf ze les aan het KTA in Ieper. 
Deborah is grote supporter van Melco Ieper, 
waar haar zoontje basketbal speelt. 

Sara (25) is afkomstig uit Sint-Jan en leerkracht 
Nederlands-Engels in het secundair onderwijs. 
Van 2012 tot 2016 was ze voorzitster van de 
jeugdraad. Ze woont met haar vriend Koen in het 
centrum van Ieper.

Pepijn (41) is voorzitter van Open Ieper. Hij werkt 
als vertegenwoordiger in de medische sector. 
Pepijn heeft twee zonen en is lid van de ouderraad 
Sint-Michielsschool. Hij stond mee aan de wieg 
van de hockeyclub Westhoek Wildcats. 

John (56) is gehuwd met Ellen Dutry, vader 
van vier kinderen en woont in Dikkebus. Hij 
werkt al 25 jaar bij de VDAB. John is fervent 
basketbalsupporter en was vroeger zelf actief 
bij onder meer Athlon Ieper, Iebac Ieper en 
Zenith Ieper. 

Marlies (32) studeerde marketing en werkt 
ondertussen al 5 jaar bij Lebeau-Courally. Ze 
is er verantwoordelijk voor de sales, logistiek 
en productieopvolging van handtassen en 
uurwerken. 

Gaetan (38) is opgegroeid in Ieper en woont 
samen met zijn vrouw Hilary en drie kindjes in 
Elverdinge. Beroepshalve is hij autoverkoper. 
In zijn vrije tijd gaat hij graag wielrennen en is hij 
secretaris bij de Molteni’s. 

Yaron (22) woont samen met zijn ouders 
en broer Bjarne in Zuidschote. Hij 
studeerde Interactive Multimedia Design en 
Communicatiemanagement in Mechelen. Hij 
heeft een passie voor technologie. Yaron is 
samen met Birger. 

Voormalig chiroleidster Rani (25) heeft heel 
wat ervaring in de Ieperse horeca. Momenteel 
werkt ze bij Bakkerij De Trog en studeert ze in 
avondschool voor apotheekassistente. Rani is 
samen met Jan Morreel. 

De jongste kandidaat op onze lijst is Henri (19). 
Henri startte net zijn studies bio-ingenieur in 
Kortrijk. Hij is de zoon van Yannick Maes en Henry 
Masquelin. Henri is leider bij de Ieperse scouts. 

Astrid (21) woont in Voormezele en studeert 
agro- en biotechnologie in Roeselare. Later wil 
ze dierenartsassistente worden. In haar vrije 
tijd rijdt ze graag paard. 
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Anneke (57), uit Zillebeke, is gehuwd met 
Dominique Dewilde en mama van Julie en 
Evie. Anneke werkt al meer dan tien jaar in de 
bistro van het Jan Ypermanziekenhuis. Ze is 
volleybalsupporter van Vlamvo Vlamertinge. 

Michel (39) is actief in de banksector. Hij is 
gehuwd met Evelyne Lodewijck, verpleegkundige 
in het Jan Ypermanziekenhuis, en vader van drie 
kinderen. Ook in 2012 stond Michel op de lijst.

Guido Allossery (48) woont samen met zijn 
partner Viviane Charlet in Vlamertinge. Hij werkt 
al bijna dertig jaar bij de firma ALU Lermytte. 
Guido is een groot motoliefhebber en was 
vroeger lid van de Vlamertingse motorclub, MC 
Paviljoen.

Michelle (27) is afkomstig uit Waregem maar 
volgde haar vriend, Jonas Vermeersch, naar 
Ieper. Ze studeerde rechtspraktijk en werkt in 
een advocatenkantoor. In 2012 nam ze deel aan 
de verkiezingen voor Open Vld Waregem en 
behaalde ze een mooie score.

Dorothée (46) is afkomstig uit Ploegsteert maar 
woont al acht jaar in Ieper. Ze werkte jarenlang 
in de horeca en was manager bij Brouwerij 
Vanuxeem. Ze is mama van drie kinderen en 
trotse oma van een kleinkindje. 

Bernard (55) woont in Zillebeke en werkt bij de 
firma Valcke in Vlamertinge. Hij is gehuwd met 
Veerle Feys en vader van vier kinderen. Bernard 
is voorzitter van RW Hollebeke, ondervoorzitter 
van RYSC Ieper en lid van de toneelkring.

Antoinette (73) uit Zillebeke leidt, samen 
met haar man Marcel, het familiebedrijf 
Verfaillie-Leroy, dat zo’n honderd werknemers 
telt. Antoinette is voorzitster van het 
verbroederingscomité Seelbach-Zillebeke. 

Ouderdomsdeken van onze lijst is Roger (74) 
uit Hollebeke. Hij is gehuwd met Marie-José 
Wydoodt en vader van twee kinderen. Tien jaar 
lang baatte hij Hotel Britannique uit op de Grote 
Markt en 24 jaar Restaurant De Palingbeek in 
Zillebeke. Hij is bestuurslid van Horeca Ieper. 

Gemeenteraadslid Marc (64) is net als in 2012 
onze lijstduwer. Marc is gepensioneerd maar 
werkte vroeger als autoverkoper en leraar. 
Vandaag is hij nog actief als taxichauffeur. Marc 
woonde 37 jaar in zijn geliefkoosde Boezinge en 
nu in Ieper. 
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1. Emmily Talpe
2. Patrick Benoot
3. Ann-Sophie Himpe
4. Thijs Descamps
5. Diego Desmadryl
6. Isabelle Duquesne
7. Edouard Wallays
8. Joke Michiel
9. Danny Metsu
10. Sarah Bouton
11. Maja Konopka
12. Geert Depuydt
13. Deborah Neirynck
14. Sara Descamps
15. Pepijn Decoene
16. John Mollez
17. Marlies Dedecker
18. Gaetan Dumoulin
19. Yaron Dassonneville
20. Rani Devos
21. Henri Masquelin
22. Astrid Depuydt
23. Anneke Vanhee
24. Michel Werbrouck
25. Guido Allossery
26. Michelle Vanhove
27. Dorothée Leterme
28. Bernard Dumolein
29. Antoinette Verfaillie – 
         Leroy
30. Roger Joye
31. Marc Clabau

Onze jongste kandidaat: 
“Terrasjes het hele jaar rond
De jongste kandidaat op onze lijst is Henri Masquelin (19). 
Hij startte deze maand zijn studies Handelswetenschappen 
in Kortrijk. Daarnaast is hij ook leider bij de Ieperse scouts. 
Henri vindt het jammer dat jongeren na hun studies 
nog te vaak blijven hangen in de studentensteden. Ieper 
heeft nochtans heel wat troeven, maar die moeten we 
meer uitspelen. Zo maken we onze stad aantrekkelijker 
voor jonge gezinnen om zich hier te vestigen, te werken, 
te ondernemen, te ontspannen. Door Ieper beter te 
promoten als inkoopstad zorgen we voor meer dynamiek 
in het centrum. Uiteraard mogen dan ook terrasjes het hele 
jaar door niet ontbreken. Het bestaande skatepark heeft 
zijn beste tijd gehad, Henri pleit voor een nieuwe locatie 
binnen de vestingen.

Onze hoogste nieuwkomer: “Bij wegenwerken 
moeten communicatie en inspraak beter”

Enkele jaren geleden volgde Diego zijn echtgenote Evelyn 
Huyghe naar Vlamertinge, waar ze samen restaurant 
Boerenhof uitbaten. Hij is er bijzonder geëngageerd: 
bestuurslid van Unizo Vlamertinge, lid van het BIN-netwerk 
en de Heemkring Flambertus. Diego pleit voor een 
verruiming van de talrijke activiteiten in de binnenstad naar 
de deelgemeenten. Zo leren we de charmante plekjes van 
onze dorpen beter kennen en kunnen de lokale handel en 
horeca daar een graantje van meepikken. Bij wegenwerken 
moet er meer aandacht zijn voor tijdige communicatie, 
inspraak van bewoners en een uitgekiende fasering voor de 
bereikbaarheid van woningen en handelszaken. Ook voor 
de dorpskernhernieuwing van Vlamertinge en Boezinge 
wordt dit cruciaal. 

Onze senior: “Inhaalbeweging voor 
herstel en onderhoud voetpaden”

Als ouderdomsdeken van Open Ieper komt Roger 
(74) dagelijks in aanraking met de problemen die 
leeftijdsgenoten bezighouden. Ieper moet toegankelijker 
worden voor wie minder mobiel is: beter onderhouden 
voetpaden, aangepaste gebouwen en horecaterrassen, 
voldoende parkeerplaatsen bij de handelszaken. Roger is 
zelf gepokt en gemazeld in de horeca: hij runde tien jaar 
Hotel Britannique op de Grote Markt en 24 jaar restaurant 
De Palingbeek in Zillebeke. Zijn zoon Gilles is eigenaar van 
het Michelinrestaurant Marcus. Roger woont in Hollebeke 
en vraagt ook meer aandacht voor de deelgemeenten. 
Hij wil de dorpsraden versterken en de eigenheid van elk 
dorp meer in de markt zetten. 

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: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördinatie & eindredac-
tie) - LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
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