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“Ieper is mijn grote liefde.  
Toch ben ik niet blind voor de  
werkpunten. Als je zaken écht wil  
veranderen, dan moet je ook de  
burgemeesterssjerp durven ambiëren.
De kiezer beslist op 14 oktober  
maar de Ieperlingen kunnen  
alvast op mij rekenen.”
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Nooit waren de Ieperse gemeente-
raadsverkiezingen zo belangrijk als 
nu. Voor het eerst in meer dan 100 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 dus voor een 
belangrijke keuze. Wie zal onze stad 
de komende zes jaar besturen?  
Wie wordt uw burgemeester?

Beste
stads-
genoten,

Belangrijk, want het stadsbestuur 
bepaalt waarvoor ze uw belasting-
geld de komende 6 jaar zal ge-
bruiken. 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 blijven we zweren 
bij de oude recepten. Ofwel kiezen 
we voor een nieuwe aanpak, een 
aanpak die Ieper terug op gang 
trekt en de uitdagingen trotseert.

Ik ben van mening dat het hoog tijd 
is voor een nieuw hoofdstuk voor 
Ieper. En ik wil daar dolgraag aan 
meewerken. Daarom ben ik ook 
kandidaat-burgemeester. 

De voorbije tien jaar heb ik zowel 
in het Vlaamse parlement als in de 
gemeenteraad het klappen van de 
zweep geleerd, dossierkennis opge-
daan, een netwerk uitgebouwd, mijn 
inzichten verdiept. Niet onbelangrijk 
als je weet dat heel wat beslissin-
gen, ook over Ieper, in Brussel  
genomen worden.

Het beste beleid is teamwerk.  
Tien jaar lang heb ik met Ieperlingen 
gepraat. Jong en oud. Ik hoorde 
hun dromen en zorgen, besprak met 
hen hun ideeën en plannen. Dat is 
wat een goede burgemeester doet. 
Luisteren, samenwerken, inspireren. 

Met de “elf uitdagingen voor Ieper” 
probeer ik een antwoord te bieden 
op een aantal van de grote uitda-
gingen voor onze stad.

Politiek engagement vraagt goesting 
en volharding. En dat heb ik. Maar 
mijn grootste drijfveer is de liefde voor 
onze stad. Een unieke plek. Wonder-
mooi en eeuwenoud. Onze thuis waar 
ik wil voor zorgen. Samen kunnen we 
Ieper nog beter maken. 

Daarom durf ik op 14 oktober op uw 
stem rekenen. 

Emmily Talpe,  
uw kandidaat-burgemeester
1 september 2018

Het is uiteraard onmogelijk om alles te vatten op 42 pagina’s.
Het volledige programma van Open Ieper vindt u op www.open-ieper.be.
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vlot  
bereikbare 
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Ieper moet vlot bereikbaar zijn voor 
iedereen én voor alle vervoersmid-
delen. De Ieperling moet zelf de keu-
ze kunnen maken of hij zich te voet, 
met de fiets, het openbaar vervoer of 
de wagen wil verplaatsen. Het stads-
bestuur mag de Ieperlingen aan-
moedigen om gebruik te maken van 
alternatieven voor de wagen, maar 
mag hen hiertoe niet verplichten. 

Het is een basistaak van de lokale 
overheid om te zorgen voor de-
gelijke infrastructuur én een vlotte 
doorstroming.

Parkeerplaatsen

Een bereikbare stad biedt voldoende 
parkeerplaatsen, ook in de binnen-
stad. De plannen om bij de heraan-
leg van de Leetzone meer dan 70 
parkeerplaatsen te schrappen,  
zonder degelijk alternatief zijn  
onaanvaardbaar (zie pag 10).  
Parkeren in het centrum is onmisbaar 
voor de bewoners, de lokale handel 
en hun bezoekers. Ook voor wie min-
der goed te been is, is dichtbij kunnen 
parkeren een noodzaak. 

Geen verkeerslussen

Ieper is Gent niet. Ieper is niet groot 
genoeg om haar op te delen in twee 
of meer van elkaar afgescheiden 
zones. Zo creëert men verkeerseilan-
den waarbij het voor bewoners en 
bezoekers onmogelijk wordt om met 
de wagen van de ene zone naar de 
andere te rijden. Dit anti-autobeleid 
zal alleen maar leiden tot extra files 
in de stationsbuurt en elders. Ieper 
heeft immers geen ring zoals Gent 
die het extra verkeer kan opvangen.

BEREIKBAAR IEPER

 voetpaden-actieplan

	 verfietsen	van	Ieper

 voldoende parkeerplaat-
sen in het centrum

	 aanpakken	files	 
stationsbuurt

 doorgaand verkeer een  
alternatief bieden 

Fiets- en voetpaden

Bereikbaarheid betekent dus ook 
goed onderhouden en veilige  
voet- en fietspaden, waarbij we  
de conflictpunten met andere 
weggebruikers wegwerken. De 
schoolgaande jeugd en ook de 
elektrische fiets verdienen hierbij 
bijzondere aandacht.

De staat van de Ieperse voetpaden 
is op heel wat plaatsen bedroevend, 
zeker voor wie wat ouder wordt of 
minder mobiel is. Een versnelling 
in onderhoud en herstel van onze 
voet- en fietspaden is dan ook 
broodnodig.
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onder- 
grondse
parking
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Parkeerplaatsen zijn een bedreig-
de soort geworden in Ieper. Bij elke 
heraanleg van straten en pleinen 
verdwijnt er ruimte om te parkeren. 
Chauffeurs worden verbannen naar 
de verre randparkings of moeten 
op zoek naar een zeldzame vrije 
parkeerplaats in de nauwe zijstraten. 
Dit zorgt voor fout parkeren en extra 
zoekverkeer… wat leidt tot ergernis bij  
de bewoners, de andere weg- 
gebruikers én tot meer CO2-uitstoot.  

Anderzijds ontsieren geparkeerde 
auto’s in het centrum het stadsbeeld. 
Tal van andere kleinere steden zoals 
Wevelgem, Aalter, … kiezen voor een 
ondergrondse parking. Het centrum 
blijft toegankelijk voor iedereen, 

ook voor minder mobiele bewoners. 
Bovengronds ontstaat extra ruimte 
voor groen, terrassen, voetgangers 
en fietsers. 

Fietsenstalling ondergronds

Ondergronds parkeren is niet alleen 
voor wagens de ideale oplossing, 
maar ook voor fietsen. Zo pakken 
we de overlast aan van vaak wild 
geparkeerde fietsen, én door came-
rabewaking zorgen we ook voor een 
veilige fietsstalling onder de grond. 
Dit is meteen ook een aanmoedi-
ging voor de Ieperling om meer te 
kiezen voor de fiets, zonder angst 
voor diefstal of beschadiging. 

Locatie

In het centrum van Ieper zijn er 
meerdere mogelijke locaties voor een 
ondergrondse parking. Om de juiste 
keuze te kunnen maken, moeten deze 
locaties door een studiebureau op 
een onafhankelijke manier worden 
onderzocht. Uiteraard zijn hierbij niet 
alleen de ondergrondse factoren 
belangrijk, maar moeten we ook  
rekening houden met de boven-
grondse impact. 

VOORDELEN  
ONDERGRONDSE 
PARKING

 Bereikbare binnenstad

 Meer parkeerplaatsen voor 
bewoners

 Bovengronds ruimte voor 
groen,	voetgangers	en	fietsers

 keuze tussen betalend  
parkeren of gratis op de 
randparkings

Wat moet dat kosten?

De prijzen voor een ondergrondse 
garage schommelen tussen de 20.000 
en 30.000 euro per parkeerplaats. 
Maar Ieper hoeft dit niet zelf te betalen. 
Heel wat steden kiezen bewust voor 
een samenwerking met een private 
partner: De stad levert een stuk grond 
aan. De partner neemt de volledi-
ge bouwkost van de ondergrondse 
parking op zich en ontvangt in ruil ge-
durende een bepaalde periode een 
deel van de parkeergelden. Het zijn 
dus, net als nu, de gebruikers van de 
parkings die betalen. Met de private 
partner worden duidelijke afspraken 
gemaakt rond de parkeertarieven, 
bewaking, handhaving enz. 

Sommigen steden bieden hun be-
woners ook de mogelijkheid om een 
parkeerplaats aan te kopen.



WIST U DAT?

Het huidige doofbeleid (namelijk  
5 dagen op 7 en van 24u tot 5u), 
onze stad een besparing per jaar 
oplevert van ongeveer 50.000 euro.  
In 2017 werd er drie keer zoveel  
uitgegeven aan receptie en  
representatiekosten.
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Veilige straten zijn een basis-
taak van de lokale overheid. Dat 
betekent ook voldoende straat-
verlichting én goed onderhouden 
voetpaden. Daar betalen we 
allemaal belastingen voor.

Toch werd in 2014 de openba-
re straatverlichting pardoes ‘s 
nachts volledig uitgeschakeld in 
de zijstraten van het centrum en 
in vele wijken. Dit zorgde voor heel 
wat onrust, een verhoogd gevoel 
van onveiligheid en verschillende 

wie doet  
het licht  
aan?

03 valpartijen. Wandelen of fietsen in 
het pikkedonker is gevaarlijk, en al 
zeker als de staat van het voet-of 
fietspad te wensen overlaat. Het 
‘doofplan’ werd onder herhaalde 
druk bijgestuurd wat de uren betreft 
en ook in het weekend zijn de lichten 
terug aan. Maar dat blijft onvol-
doende. Waar mensen wonen moet 
er licht zijn.

Dimbare LED-verlichting

De oplossing is er: een volledi-
ge omschakeling naar dimbare 
LED-verlichting. Zo besparen we 
op energiekost en behouden we 
de zichtbaarheid voor de Ieper-
ling, overal, 24 op 24, 7 op 7.

VEILIGE STAD 

 versnelde omschakeling 
dimbare LED-verlichting 
met bewegingsdetectie

  goed onderhouden  
fiets-	en	voetpaden

 camerabewaking aan 
invalswegen 

Uit diverse studies blijkt dat de 
investeringskost zichzelf snel te-
rug verdient, voor oude lantaarns 
zelfs op amper enkele jaren tijd. 
In afwachting van een volledige 
vervanging laten we de lichten ’s 
nachts opnieuw branden.

Camerabewaking

Veiligheid vraagt ook gerichte  
camerabewaking. Er wordt volop 
geïnvesteerd in camera’s in het 
stadscentrum maar het gevaar 
dreigt dat dieven, om deze camera’s 
te ontlopen, in de deelgemeenten 
hun slag proberen te slaan.  
Camera’s aan de invalswegen wer-
ken ontradend.
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dynamiek  
van de stad
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VERWERVINGSPREMIE

Ieperse jongeren die hier een huis 
willen kopen of bouwen, geven we 
financieel een duwtje in de rug. 
Dit geldt ook voor studenten die 
een aantal jaar buiten Ieper heb-
ben gewoond en terugkeren.

Financiële impact

Deze vaststelling is een belangrijke 
uitdaging. Ook financieel. Onze 
stadskas wordt immers voor een 
groot deel gevuld door de aanvul-
lende belasting op personenbe-
lasting die de werkende bevolking 
jaarlijks betaalt. 

Door een dalend aantal werkende 
Ieperlingen komt er dus minder geld 
binnen in de stadskas, anderzijds 
worden de kosten van de vergrijzing 
steeds hoger. We willen klaar zijn om 
de vergrijzing het hoofd te bieden en 
een waardevolle thuis te bieden aan 
jong en oud.

Het gaat niet goed met de bevol-
kingscijfers van onze stad. Al meer 
dan een halve eeuw flirten we met 
de grens van 35.000 inwoners. Ook 
de prognoses zijn zorgwekkend, we 
slagen er onvoldoende in om jonge-
ren en jonge gezinnen aan te trekken, 
waardoor onze stad zienderogen 
vergrijst. Tegen 2030 is 1 op 3 in Ieper 
ouder dan 65. (zie grafieken – cijfers 
Statistiek Vlaanderen)

Brain Drain

Onze studenten blijven vaak han-
gen in de studentensteden waar 
ze op kot zitten. De aantrekkings-
kracht van deze steden is groot, 
met een ruim aanbod aan winkels, 
cultuur, horeca, beleving, grote 
bedrijven, interessante loonvoor-
waarden enz. Dit is een aderlating 
voor onze stad, maar ook voor 
onze bedrijven die moeilijk gekwali-
ficeerd personeel vinden.

Totaalvisie

Elke oplossing begint bij het er-
kennen van het probleem. In Ieper 
werd brain drain nog nooit degelijk 
gemeten of onderzocht. Nochtans 
staat de lokale overheid op de 
eerste rij om deze maatschappelijke 
uitdaging aan te pakken. Niet met 
losse maatregelen maar met een 
totaalvisie. Dat betekent een sti-
mulerend klimaat om hier te wonen, 
te werken en te ondernemen maar 
evenzeer het verzekeren van vlotte 
mobiliteit.

IEPER: LEEFTIJD 18-29 JAAR IEPER: LEEFTIJD +65 JAAR

IEPER: LEEFTIJD 30-64 JAAR
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Het openluchtzwembad aan de 
Lange Torhoutstraat sloot in 2001, 
na meer dan 100 jaar, de deuren. 
Ondanks gedane verkiezingsbeloftes 
besloot het CVP-stadsbestuur dat 
de noodzakelijke aanpassingswerken 
te duur waren. Luid protest en een 
petitie met meer dan 4.500 hand-
tekeningen werden naar de prullen-
mand verwezen. 17 jaar later laat de 
site een verloederde en troosteloze 
indruk na. Wat ooit een laagdrem-
pelige ontmoetingsplaats was voor 
zoveel Ieperlingen, jong en oud, is nu 
een schaamtevlek in onze stad.

Haalbaarheid

Een (openlucht)zwembad bouwen en 
exploiteren is nooit winstgevend. Net 
als een stadhuis is een zwembad een 
“dienst” aan de bevolking.  Het hui-
dige bestuur besteedde een enorm 
bedrag,  namelijk € 11 miljoen aan de 
renovatie van het nieuwe stadshuis 
Auris. Beleid voeren is keuzes maken 
maar ook luisteren naar de bevolking. 
Uit al onze enquêtes blijkt dat de 
vraag naar een openluchtzwembad 
bij de Ieperling groot is. 

BELLEWAERDE:  
gemiste kans

In het voorjaar van 2017 kondig-
de Bellewaerde de bouw aan 
van een waterpretpark. Reeds 
in 2015 vroeg Open Ieper het 
stadbestuur om een gesprek 
aan te knopen met het oog op 
een samenwerking naar het 
voorbeeld van De Panne en 
Plopsaqua. Dit opende ook de 
deur voor een nieuw openlucht-
zwembad in Ieper. De kosten 
konden gespreid worden en de 
Ieperlingen krijgen een voor-
deeltarief. Er werd andermaal 
geen gehoor gegeven aan 
onze oproep, en het gesprek 
bleef dus uit.

zwemmen
in open-
lucht

De Vlaamse overheid voorzag de 
voorbije jaren aanzienlijke subsidies 
voor nieuwe publieke zwembaden. 
De belangrijkste voorwaarde hierbij 
was dat er werd samengewerkt met 
andere gemeenten. Het Ieperse 
stadsbestuur liet deze kansen telkens 
voorbijgaan.   

Locatie

Het voormalige bad is deels 
beschermd, voor een herinrich-
ting kunnen aanzienlijke subsidies 
worden aangevraagd. Maar een 
degelijk onderzoek moet uitwijzen 
waar een openluchtbad het best 
kan gepositioneerd worden en wat 
de kostprijs zou zijn, rekening hou-
dende met de mogelijke subsidies.

“Beleid voeren is 
luisteren naar de 
bevolking en dán 
keuzes maken.“



FACELIFT: Bewoners 
en lokale handelaar

De dorpskernen van drie van 
onze deelgemeenten krijgen 
de komende jaren een grondi-
ge facelift. In Zillebeke is men 
reeds gestart, in Vlamertinge en 
Boezinge wachten we nog op 
de plannen. Er moet een even-
wicht nagestreefd worden waar 
zowel de wagen, de fiets als de 
voetganger een volwaardige 
plaats krijgen. Veiligheid, vlotte 
bereikbaarheid en voldoende 
parkeergelegenheid moeten 
bewaakt worden. Er moet ook 
volwaardige inspraak zijn voor 
de inwoners en er dient tijdig 
en volledig gecommuniceerd 
te worden over de geplande 
werken en timing. Bewoners en 
lokale handelaars ondervinden 
immers heel wat hinder tijdens 
de werken. 

Vóór de fusie van 1977 hadden 
de deelgemeenten elk hun eigen 
burgemeester en werd er een beleid 
gevoerd op maat van die deel-
gemeente. Na de fusie werd het 
belangrijk een sterke vertegenwoor-
diging te hebben in de gemeente-
raad, liefst een schepen, om zoveel 
mogelijk te wegen op het gevoerde 
beleid.

Dorpsraden

Maar het kan veel democratischer.  
Door de rol van de dorpsraden te 
versterken worden de deelgemeenten 
veel directer betrokken bij het beleid. 

Eigen website

Versterken betekent ook dat inwo-
ners makkelijk informatie vinden over 
hun deelgemeente, de werking en 
activiteiten van hun dorpsraad. Dit 
kan eenvoudig via een eigen web-
site per deelgemeente waar alle 
informatie verzameld wordt. 

Burgerbudget

We willen ook werk maken van een 
burgerbudget per deelgemeente. 
Hierbij voorziet de stad een bepaal-
de som voor initiatieven van inwoners 
of verenigingen.  
Dit kan gaan van een speeltuin of 
een petanque baan, een evenement 
op het dorpsplein of de uitwerking 
van een eigen identiteit van een 
deelgemeente.    

Evenementen en  
activiteiten

Open Ieper pleit voor een verruiming 
van grote activiteiten in de binnen-
stad naar de deelgemeenten. Zo 
leren we onze deelgemeenten en 
hun charme beter kennen en kan de 
lokale handel en horeca er ook een 
graantje van meepikken.

Boezinge
18 19

trots op 
onze deel- 
gemeenten

06
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Emmily Talpe werd op 1 november 
1975 geboren, dochter van Francis 
Talpe en Hilde Vanhee. Haar vader 
Francis was actief als verzekerings-
makelaar, Hilde was verkoopster 
in verschillende Ieperse winkels en 
werkte ook een tijdje in de bistro van 
de kliniek Zwarte zusters. Emmily heeft 
één jongere zus, Hilary.

Toegewijde studente

Emmily liep school in het Ieperse 
Lyceum en studeerde Rechten aan 
de Universiteit van Gent. In 1998 
behaalde ze met onderscheiding het 
diploma ‘Licentiaat in de rechten’. 
Na haar studies keerde ze terug naar 
haar geliefde Ieper.

Gezin   

Emmily woont in de Poperingseweg 
samen met haar partner, Bjorn Barroo 
en haar twee kinderen, Diethe (14) en 
Arnaud (7).

Juridisch consultant

Ze startte haar loopbaan als werk-
nemer bij de juridische dienst van 
een accountantskantoor. Na twaalf 
jaar werd Emmily zelfstandig consul-
tant en verleent ze juridisch advies 
aan diverse bedrijven, van kmo tot 
beursgenoteerde ondernemingen.

Eerste politieke ervaring

Pas in 2006 zette ze de stap naar 
de politiek. Vanop de zevende 
plaats schopte ze het meteen tot 
OCMW-raadslid voor Open VLD 
Ieper. Ook in Brussel werd haar poli-
tieke ambitie opgemerkt, en kreeg ze 
al snel de vraag om deel te nemen 
aan de nationale verkiezingen.

Voorzitter

In 2010 werd Emmily voorzitter van 
de lokale Open VLD afdeling. Met 
het oog op de lokale verkiezingen 
van 2012 richtte ze de stadslijst Open 

Wie is Emmily?
Ieper op. Hiermee wil ze liberalen en 
onafhankelijken laten samenwerken 
aan een positief project voor Ieper.

Fractieleider

Met de lokale verkiezingen van 2012 
zet Open Ieper een overtuigende 
score neer. Emmily wordt met meer 
dan 1300 stemmen, een liberaal re-
cord in Ieper, fractieleider voor Open 
Ieper in de gemeenteraad.

Vlaams  
Volksvertegenwoordiger 

Na de verkiezingen van 2014 werd ze 
Vlaams Volksvertegenwoordiger. Ze 
volgde Bart Tommelein op toen hij 
in de regering stapte. In het Vlaams 
Parlement volgt Emmily alle dossiers 
rond Werk en Sociale economie op. 
Al na twee jaar werd ze benoemd 
tot eerste ondervoorzitter van de 
commissie.
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Op 15 oktober 2014 legde Emmily 
de eed af als Vlaams volksverte-
genwoordiger.  Ze stelde op nog 
geen vier jaar tijd al meer dan 900 
vragen aan de Vlaamse ministers. 

De krant De Tijd bestempelde  
haar dan ook in 2016 als ‘een bezige 
bij in het Vlaams parlement’. 

Een greep uit de realisaties van Emmily:

 Als parlementslid hervormde 
Emmily de decreten rond adop-
tie. Speciale aandacht ging 
naar een betere ondersteuning 
voor kandidaat-ouders. Adop-
tiekinderen hebben voortaan 
ook het recht om hun dossier, 
met informatie over hun af-
komst, in te kijken.   

 Oudere werkzoekenden hebben 
het moeilijker om werk te vinden. 
Met het decreet Vlaams doel-
groepenbeleid werd de loonkost 
voor bedrijven verlaagd.

 In het parlement volgt Emmily de 
krapte op de Vlaamse, en in het 
bijzonder op de West-Vlaamse 
arbeidsmarkt, nauwlettend op. 
Ze pleit voor een en/en-verhaal: 
competenties van werkzoe-
kenden versterken maar ook 

werkgevers een financiële prikkel 
geven. Dit leidde dit voorjaar 
tot een bijkomende aanwer-
vingspremie voor langdurig 
werkzoekenden.

 Vooroordelen halen de jobkan-
sen van mensen met een migra-
tieachtergrond naar beneden. In 
een resolutie werden maatrege-
len uitgewerkt om die discrimina-
tie aan te pakken.  

 Heel wat werkzoekenden dromen 
van een eigen zaak, maar durven 
de stap niet te zetten. Met een 
premie verlagen we nu de drempel.  

 Als parlementslid trok Emmily mee 
aan de kar van het decreet duaal 
leren. Door te leren op school én op 
de werkvloer stomen we onze jon-
geren klaar voor de arbeidsmarkt!

Bezige bij  
in het Vlaams  
parlement

“Ik had er alle vertrouwen in toen 
Emmily als mijn opvolger haar 
intrede deed in het Vlaams 
parlement. Ik ken haar als een 
ambitieuze dame, maar vooral als 
een harde werker én iemand die 
luistert naar de mensen. Het was ook 
voor Ieper een goeie zet. Het belang 
van een lokaal vertegenwoordiger 
op Vlaams of federaal niveau valt 
niet te onderschatten. Tal van lokale 
dossiers worden immers aangestuurd 
en gesubsidieerd vanuit Brussel. 
Als het over de Westhoek gaat, is 
Emmily een echte pitbull.“

- Bart Tommelein
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“We zitten samen in het Vlaams parlement,  
Emmily en ik. En als zij het woord neemt, wordt 
er geluisterd. Op alle banken. In een mum van 
tijd werd ze onze specialist arbeidsmarktbeleid. 
Dankzij haar dossierkennis en haar gedrevenheid 
maakt ze het verschil. Ik ken er weinigen die dat 
op amper enkele jaar tijd kunnen. Dan heb je met 
echt talent te maken.

Ze doet haar parlementair werk met veel 
goesting. Maar haar echte passie ligt elders.  
In Ieper. Steeds opnieuw zoekt ze naar  
nieuwe ideeën, betere oplossingen voor  
de lokale uitdagingen.”

Haar betrokkenheid bij de mensen 
en de liefde voor haar stad bewijzen 
voor mij overduidelijk: Emmily heeft 
alles om een goede burgemeester te 
zijn. Ze heeft het verstand maar ook 
de persoonlijkheid ervoor: open, met 
visie en karakter. Iemand die mensen 
bij elkaar kan brengen, coachen en 
waar nodig leiding geven. 

Mechelen is Ieper niet. Maar na de 
vele discussies die we voeren over 
hoe je een stad beter maakt, weet 
ik het zeker: met Emmily zal Ieper er 
alleen maar op vooruit gaan.  
Haar op 14 oktober tot burgemeester 
stemmen is de beste investering voor 
jullie mooie stad! 

Bart Somers was onder meer voorzitter van Open Vld en minister-president van 
Vlaanderen. Vandaag is hij fractieleider van Open Vld in het Vlaamse parlement 
en in 2017 bekroond tot beste burgemeester van de wereld.

Bart Somers over Emmily



Terrasjes 365 dagen per jaar

Zomerse temperaturen doen de 
Ieperling jaarlijks reikhalzend uitkij-
ken naar het moment waarop de 
terrasjes verrijzen. Terrassen maken 
onmiskenbaar deel uit van het klop-
pend hart van onze stad. Ze zijn niet 
alleen een troef op toeristisch vlak, 
maar ze zijn ook een ontmoetings-
plaats voor de Ieperlingen. Dat ze 
ondertussen zorgen voor werkgele-
genheid is mooi meegenomen. 

Het huidige terrassenreglement legt 
op dat de terrassen van 11 november 
tot april moeten verdwijnen.  

Dit is niet meer van deze tijd. Terras-
jes zijn aantrekkelijk in alle seizoenen 
en geven dynamiek aan de stad. 
Bovendien is het afbreken, stockeren 
en terug uitstallen van die terrassen 
een dure aangelegenheid voor onze 
horecazaken.

Open Ieper pleit al jaren voor 
terrassen het hele jaar rond. Ons 
aanhoudende pleidooi overtuigde 
ondertussen het merendeel van 
de andere partijen. Tot de beslis-
sing valt, blijft dit onwrikbaar op de 
agenda staan.

Taxicheques

Met taxicheques kunnen jongeren 
aan een sterk verminderd tarief de 
taxi nemen. In buurstad Poperinge 
is het systeem alvast een succes: 
de jeugd gebruikt sneller een taxi 
om zich veilig thuis te laten afzetten 
na een avondje uit. Ook in Ieper 
willen we taxicheques invoeren, een 
absolute meerwaarde voor de jon-
geren in onze deelgemeenten.

EXTRA:

Permanente terrassen zullen van 
een betere kwaliteit zijn en meer 
comfort bieden, wat positief 
is voor het imago van onze 
stad. Er zullen ook een aantal 
voorwaarden opgelegd moeten 
worden inzake onder meer 
hygiëne, afmetingen, uitzicht, 
duurzaamheid en toegankelijk-
heid voor rolstoelgebruikers.

Lakenhalle in een kleurtje

De Ieperse Lakenhalle wordt geres-
taureerd, een uitgelezen moment 
om na te denken hoe we dit iconisch 
monument nog meer in de schijnwer-
pers kunnen plaatsen. Figuurlijk, maar 
ook letterlijk. Open Ieper lanceerde 
het voorstel om aanpasbare, ener-
gievriendelijke LED-verlichting te 
installeren die eenvoudig van kleur 
kan veranderd worden. Zo kunnen we 
de Lakenhalle regelmatig eens in de 
spotlights zetten: rood op Valentijn, 
roze voor Think Pink en de Belgische 
kleuren op de nationale feestdag. 
Ook in de kerstperiode kan het rood 
kleuren van de Lakenhalle ervoor 
zorgen dat de kerstmarkt net iets 
gezelliger en specialer wordt.
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Ieper 
bruist!
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Pro-actieve houding

Een meer pro-actieve en ondersteu-
nende houding van het stadsbestuur 
bij vernieuwende initiatieven kan 
Ieper, in het bijzonder ook voor de 
jeugd en jonge gezinnen, aantrek-
kelijker maken. Vergunningen worden 
nu vaak geweigerd omwille van 
mogelijke overlast. Als het stadsbe-
stuur rond de tafel gaat zitten met 
de initiatiefnemers kan een tus-
senoplossing bereikt worden waar 
iedereen beter van wordt.

Bedrijventerreinen

Niemand zal ontkennen dat er in 
Ieper een tekort is aan ruimte om 
te ondernemen. Maar de keuze van 
stad Ieper en de provincie om een 
volledig nieuw bedrijventerrein in 
te planten naast een woongebied, 
vlak achter de Kunstenaarswijk, was 
manifest een verkeerde keuze.

De nadelen van deze site zijn talrijk 
en het risico op directe hinder voor de 
omwonenden duidelijk: geluid, geur, 
visueel, … Het juridisch protest van de 
omwonenden was dan ook voorspel-
baar, alsook de lange gerechtelijke 
procedure die hieruit volgde. Onze 
ondernemers hebben een snelle 
oplossing nodig, zij willen “vandaag” 
kunnen ondernemen. Open Ieper blijft 
dan ook pleiten voor snelle realisaties 
én realistische plannen.     

We hameren ook op de quick wins 
die we op heel korte termijn kunnen 
realiseren: een meer optimale invul-
ling van de huidige industriezone aan 
het Ieperleekanaal én een uitbrei-
ding van het bedrijventerrein Hoge 
Akker in Vlamertinge. Wat het laatste 
betreft, 6ha ligt daar voor het rapen 
als het stadsbestuur haar koppigheid 
in dit dossier zou laten varen en open 
staat voor een samenwerking met 
private partners.

Uit een enquête van Voka blijkt dat 
Ieper qua ondernemersklimaat in de 
middenmoot scoort. Dat kan beter. 
Vooral mobiliteit en communicatie zijn 
belangrijke werkpunten. Dit vraagt 
regelmatig overleg met onze onder-
nemers én inspraak bij belangrijke 
dossiers in het bijzonder wat betreft 
mobiliteitsvraagstukken.

Accountmanager

Open Ieper pleit voor een account-
manager, één echt aanspreekpunt 
voor onze bedrijven, voor onze han-
delaars, voor onze landbouwers. Een 
vertrouwenspersoon, ook voor jonge 
starters om hen op weg te helpen 
om hun zaak goed te starten. Deze 
accountmanager coördineert tussen 
de verschillende interne diensten en 
vertaalt de reglementen op maat 
van elk bedrijf.

28 29

Ruimte  
om te  
ondernemen
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Het volstaat niet om slechts om de 
zoveel jaar verkiezingen te orga-
niseren. Een stadsbestuur dat zijn 
inwoners respecteert, geeft hen 
volwaardig inspraak. Zeker bij grote 
projecten zoals de heraanleg van 
de Leetzone, de dorpskernhernieu-
wingen in Zillebeke, Vlamertinge 
en Boezinge, de nieuwe bestem-
ming van de site van het open-
luchtzwembad, … tenslotte zijn de 
Ieperlingen de beste ervaringsdes-
kundigen op het terrein.

Digitaal platform

Voor alle duidelijkheid: een verga-
dering waarbij louter informatie 
over reeds genomen beslissingen 
wordt meegedeeld, is géén in-
spraak-moment. Het stadsbestuur 
moet de Ieperling ernstig nemen 
en een open dialoog durven 
aangaan, nog vóór er beslissingen 
worden genomen. Geen schijn van 
inspraak dus, maar écht luisteren 
en de bemerkingen van de Ieper-
lingen ter harte nemen. Durven 
bijsturen waar nodig. 

En neen, dat lukt niet met één ver-
gadering in een cultureel centrum. 
Er is nood aan een digitaal plat-
form waar Ieperlingen online hun 
mening kunnen geven gedurende 
een langere periode. 

Zo bereiken we ook doelgroepen 
die niet makkelijk op die informa-
tievergaderingen op vaste data 
kunnen geraken omwille van hun 
werk, hun gezin, gezondheid of 
beperking inzake vervoer.
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Luisteren 
werkt!

Vragenuurtje  
voor de Ieperlingen

Heel wat steden en gemeenten 
lassen een vragenuurtje in voor of 
na de gemeenteraad. Inwoners 
kunnen dan rechtstreeks monde-
linge vragen stellen aan de burge-
meester en schepenen. Het is niet 
alleen een vorm van inspraak maar 
zo kan het bestuur ook een beter 
beeld vormen van wat er leeft bij 
de Ieperlingen. 

Gemeenteraad live

Politiek staat vandaag vaak nog te 
veraf van de burger, en dat terwijl 
lokale politiek net heel dicht bij de 
inwoners zou moeten staan. Door 
de gemeenteraad live uit te zenden 
via de website van de stad, verla-
gen we de drempel voor Ieperlingen 
om lokale politiek te volgen. Dit zal 
ook onze jongeren warm maken om 
zich betrokken te voelen en zich in 
het debat te mengen. 

“Er is pas sprake van 
inspraak als het  
stadsbestuur zich  
ook engageert om 
bij te sturen. En daar 
wringt het schoentje,  
ook in Ieper.”



Slimme steden maken gebruik van 
moderne technologie. Zo zorgen 
ze voor een meer klantvriendelijke 
dienstverlening, meer efficiëntie met 
minder centen, meer duurzaamheid, 
meer veiligheid en zelfs minder files. 
Ieper heeft nog een lange weg te 
gaan wat digitalisering betreft. 

ieper.be

De website werd eindelijk in een 
nieuw kleedje gestoken, maar een 
echt digitaal pareltje kun je het niet 
noemen. Er is geen digitaal platform, 
de zoekfunctie laat te wensen over,  
de actualisatie aan nieuwe  
wetgeving gebeurt laattijdig.  

Gratis wifi

Open Ieper lanceerde drie jaar 
geleden al het voorstel om Ieper 
te voorzien van een volledig uitge-
rold gratis wifi-netwerk. De huidige 
hotspots bevinden zich binnen, in 
gebouwen of worden aangeboden 
door de lokale horeca. In de  
winkelstraten, op de markten of plei-
nen heb je een data-abonnement 
nodig. In bijvoorbeeld Kortrijk en 
Oostende is een groot deel van de 
stad al voorzien van gratis wifi.  

Stadsapp

Een slimme stad heeft een stadsapp 
om de communicatie met de burger 
een pak sneller en efficiënter te laten 
verlopen. Inwoners kunnen recht-
streeks en snel vragen stellen aan 
de stadsdiensten, melding maken 
van zwerfvuil of een put in de weg. 
Ook het stadsbestuur kan via de 
app informatie verspreiden en er kan 
samengewerkt worden met lokale 
handelaars en verenigingen. 
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Allemaal 
digitaal
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“Zowat elk lokaal bestuur spreekt de ambitie 
uit om een bruisende stad te creëren, waar 
jonge gezinnen graag komen wonen en 
werken, waar bedrijven voor voldoende 
werkgelegenheid zorgen, waar toeristen 
bijdragen tot de welvaart. Op openbare 
plaatsen moet iedereen dan ook op een 
eenvoudige manier toegang hebben tot het 
internet via een gratis draadloos netwerk.” 
 - Bart Tommelein
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Dankzij de WOI-herdenkingspe-
riode kende het toerisme in Ieper 
de voorbije jaren een topperiode. 
De komst van vele, vooral Engelse 
toeristen, zorgde ervoor dat we 
vandaag een ruim en mooi aanbod 
logies, hotels, B&B, … voor verblijfs- 
toerisme hebben. 

Maar wat nu die herdenkingsperio-
de op haar einde loopt? De voorbije 
jaren stond Ieper in de spotlights 
maar werden onze andere troeven 
te weinig in de verf gezet. 

Heuvelland in  
onze achtertuin

Samen met Heuvelland kunnen we 
fiets- en wandelprojecten uittekenen 
die zowel de toerist als de Ieperling 
er toe aanzetten om Ieper, haar 
eigen groene parels en haar hinter-
land te ontdekken. Ieperse hotels en 
gastenkamers moeten we aanmoe-
digen om te zorgen voor passende 
voorzieningen voor fietstoeristen.

Bellewaerde

Elk jaar trekken duizenden toeristen 
naar Bellewaerde. Met de opening 
van het Aquapark in 2019 zullen er 
nog een pak bijkomen. Een uitstap 
naar Bellewaerde kan met gerichte 
promotie gekoppeld worden aan een 
bezoek, terrasje of etentje in Ieper.

Commercieel centrum  
versterken

Horeca en detailhandel gaan hand 
in hand. Men onderschat vaak het 
belang van handelaars voor een 
stad. De toekomst van Ieper en haar 
handelsapparaat zijn onlosmakelijk 
verbonden. Ze genereert welvaart, 
stelt veel mensen te werk en zorgt 
voor dynamiek in het centrum.

HAVEN VAN IEPER

Voor veel steden is hun 
jachthaven een extra toe-
ristische troef. In Ieper is dat 
niet het geval. Zelfs voor 
veel Ieperlingen is de buurt 
onbekend, en dus onbe-
mind. De vele leegstaande 
winkelpanden zijn tekenend. 
Wij willen de haven opwaar-
deren, en er een gezellige 
buurt van maken. Met ruimte 
voor terrassen, groen, origi-
nele zitbanken en eventueel 
verlaagde boorden zoals in 
Kortrijk. Een sfeervolle laag-
drempelige ontmoetings-
plaats voor jong en oud!

Ieper  
na 2018 –  
toerisme
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Hoe stem ik  
geldig op  

14 oktober?
Praktisch

U kleurt alle bolletjes naast de 
namen van de kandidaten die u 
wil steunen. U kan gerust en graag 
zelfs de bolletjes van ALLE kan-
didaten 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 be-
roepsredenen of bent u op reis op 14 
oktober? Bent u ziek? Laat uw stem 
niet verloren gaan, en geef volmacht 
aan iemand anders (naar eigen keu-
ze) die in uw plaats kan stemmen.

We helpen u graag de nodige  
formulieren in orde brengen. Con-
tacteer ons op info@open-ieper.be 
of bel 0476/679141.

Andere vragen?

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

U kan op meerdere
kandidaten op de 
Open Ieper lijst 
stemmen! 



38 39

kandidaten 
verkiezing 2018
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08 12

16 20

24 28

01 05

09 13

17 21

25 29

02 06

10 14

18 22

26 30

03 07

11 15

19 23

27 31

Thijs  
Descamps

Joke  
Michiel

Geert  
Depuydt

John  
Mollez

Rani  
Devos

Michel 
Werbrouck

Bernard 
Dumolein

Emmily Talpe
kandidaat-

burgemeester

Diego  
Desmadryl

Danny  
Metsu

Deborah 
Neirynck

Marlies  
Dedecker

Henri  
Masquelin

Guido  
Allossery

Antoinette 
Leroy

Patrick  
Benoot

Isabelle 
Duquesne

Sarah  
Bouton

Sara  
Descamps

Gaetan  
Dumoulin

Astrid  
Depuydt

Michelle  
Vanhove

Roger  
Joye

Ann-Sophie 
Himpe

Edouard  
Wallays

Maja  
Konopka

Pepijn  
Decoene

Yaron 
Dassonneville

Anneke  
Vanhee

Dorothée 
Leterme

Marc Clabau
lijstduwer

Lijst  
Open Ieper 
verkiezingen 
14 oktober 
2018



Bijzondere dank aan Bjorn en Lisa 
voor hun input. En aan mijn kinderen 
voor hun geduld en de talrijke lieve 
post-its op mijn bureau waar ik on-
metelijk veel energie uit heb geput.

FOTOGRAFIE:  
Lenzer en Peter Michiel 
Foto pag 22: Belga

L AY-OUT: 
Newdays.be

DRUK: 
Printing Feys

MEER INFO EN V.U. : 
Emmily Talpe 
Poperingseweg 73 
8900 Ieper 
info@emmily.be

42 43

Emmily
Talpe

kandidaat-burgemeester 
Open Ieper
1 september 2018



emmily@open-ieper.be  -  www.emmily.be

11 uitdagingen  
voor Ieper
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