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Het perron officieel geopend!
Begin april werd de nieuwe cultuurtempel van Ieper, ‘het perron’, onder 
grote belangstelling officieel geopend. Het perron bevindt zich naast het 
station, op de plaats waar vroeger de veehalle stond.
De nieuwe cultuursite springt in het oog wanneer je er passeert en nodigt 
je uit om eens een kijkje te gaan nemen.
Lees het hier, op pagina 4!
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De nieuwe cultuursite ‘Het 
perron’ springt in het oog 
wanneer je er passeert en 
nodigt je uit om eens een 
kijkje te gaan nemen. 

In het gebouw huizen het Cultureel 
Centrum, het Jeugdontmoetings-
centrum (JOC) en het opleidings-
centrum Argos. Er is een grote 
theaterzaal aanwezig met 540 com-
fortabele zitjes en een concertzaal 
met 500 staande plaatsen. Verder 
zijn er ook heel wat vergaderlokalen 
en polyvalente ruimtes, een cultuur-
café, een foyer, een instuifruimte 
voor de jeugd en een privaat gedeel-
te met kantoor- en handelsruimtes. 
Dit jaar wordt er ook nog gewerkt 
aan de herinrichting van de stations-
buurt. 

De verwezenlijking van 
het Perron past in de derde 

fase van het masterplan dat 
het stadsbestuur opstelde voor 

de huidige legislatuur. Eerst was 
er de ‘Fenix’ voor de fuivende 

jeugd en de speelpleinwerking. 
Daarna werd de oude Picanolsite 
omgevormd tot ‘De Neerstad’, waar 
onze beide stedelijke academies, 
de bibliotheek en het stadsarchief  
een nieuw onderkomen vonden. 
Nu is er dus de nieuwe cultuursite. 
Dankzij de PPS-formule (publiek-
private samenwerking) kunnen 
jeugd, cultuur en opleidingscentrum 
worden gecombineerd met handel 
en diensten.
CD&V Ieper is erg opgetogen met 
en tegelijk ook trots op deze nieuwe 

cultuurparel. Niet alleen esthetisch 
maakt het gebouw indruk, ook de 
verschillende aanwezige ruimtes 
en faciliteiten zijn voor Ieper een 
absolute meerwaarde. Niet enkel zal 
de stad zich in de toekomst meer 
kunnen profileren op het vlak van 
cultuur, ook het verenigingsleven zal 
ongetwijfeld worden gestimuleerd. 
Dat er samen nog iets kan gedron-
ken worden in de foyer, het cultuur-
café of  in de instuifruimte van het 
JOC zal er voor zorgen dat mensen 
na een optreden, concert of  verga-
dering mekaar kunnen ontmoeten. 
Het gemeenschapsleven versterken 
en mensen verbinden is en blijft 
iets waar CD&V Ieper sterk achter 
staat. Het Perron is hier een prach-
tig voorbeeld van!

Het perron officieel geopend!

jongcd&v  ieper in de bres voor 
‘kom op tegen kanker’

jongcd&v Ieper hield 
op zaterdag 
11 december een op-
merkelijke actie voor het 
goede doel op de grote 
Markt in Ieper.

Ten voordele van het Kinderkanker-
fonds verkochten de christen-demo-
cratische jongeren uit Ieper artisanale 
snoep. ‘s Morgens vroeg werd met 
kleine oogjes het standje opgezet en 
er werd tot de middag lustig ver-

kocht. De voorraad snoep was tegen 
12 uur dan ook helemaal uitgeput.
De jongerendelegatie van CD&V 
Ieper kon zo een mooi bedrag van 
500 euro overdragen aan het Kin-
derkankerfonds. Aangenaam was om 
te mogen vaststellen dat de mensen, 
ondanks deze tijden van crisis, toch 
nog bereid zijn een goed doel te 
steunen. jongcd&v Ieper is er 
van overtuigd dat dit bijgedragen 
financiële steentje nuttig zal worden 
besteed door het Kinderkankerfonds.
De marktkramers van jong-
cd&v Ieper gingen zaterdagmiddag 
dan ook ‘goedgemutst’ naar huis!
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Het skatepark volledig vernieuwd !

Het skatepark werd halfweg vorige legislatuur aange-
legd. De locatie werd trouwens bewust gekozen: vlot 
bereikbaar, dicht bij het centrum en toch wat afgelegen. 
Ideaal dus voor jongeren om er te spelen, ravotten en uit-
eraard te skaten! De aanwezigheid van de sporthallen en 
het speelterrein van het vroegere jeugdstadion maken 
de site des te aantrekkelijker. 
Door het veelvuldige gebruik van het skatepark waren de 
toestellen echter volledig losgekomen en dus niet langer 
veilig. Het stadsbestuur was dan ook terecht van mening 
dat een vernieuwing zowel wenselijk als noodzakelijk 
was. 

Voor de invulling hiervan werden de 
skaters zelf  van heel nauw betrok-
ken: zij kregen inspraak over hoe 
het vernieuwde skatepark eruit kon 
zien, tot het kiezen van de skate-
toestellen toe. Om wat inspiratie 
op te doen ging men met het busje 
van het Jeugdontmoetingscentrum 
(JOC) op pad om verschillende 
recent aangelegde skateterreinen te 
bezoeken. Zo’n dertigtal jongeren 
bezochten de skateparken van onder 
andere Roeselare, Kooigem, Brugge, 
De Panne… Er werd dus veel tijd 
en energie gestopt om de skatende 
jongeren uit Ieper hun mening te 
kunnen laten geven, wat wij van-
uit CD&V Ieper uiteraard positief  

vinden. Niet alleen wordt de stem 
van de jongeren gehoord; de band 
tussen jeugd en beleid versterken is 
iets wat onmiskenbaar ook maat-
schappelijk waardevol is. 

De skaters gaven interessante op-
merkingen over hoe het vernieuwde 
skatepark er best zou uitzien. Zo 
mocht de ondergrond niet te glad 
zijn, zou er best een hellend vlak 
komen voor de afwatering, diende 
er aandacht besteed te worden aan 
toestellen voor zowel beginners als 
de meer ervaren skaters. Ook de 
bikers mochten niet worden ver-
geten: ook jongeren met een BMX 
tonen dikwijls hun kunstjes op het 

skatepark! Verder brachten de ska-
ters ook aan dat de toestellen best 
onderhoudsvriendelijk zouden zijn. 
Ook zij wensen immers geen vuilnis 
of  gebroken glas in het skatepark.

Met de heraanleg van het skatepark 
werd de voorlaatste fase van de gan-
se renovatie van de sport- en spel-
zone aangevat. Eerder kwam er al 
een nieuw hoofdstadion voor KVK 
Ieper, oefenterreinen voor de jeugd 
van KVK Ieper, een beachvolleybal-
terrein, een gans nieuw speelterrein 
voor de jongeren en een nieuwe 
camping. Nu is men bezig met de 
aanleg van de nieuwe atletiekpiste. 
Nadat deze werken zijn afgerond, 
kun je zonder overdrijven stellen dat 
bijna alle voorzieningen op die zone 
in het nieuw werden gezet!
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Zoals je kon lezen hiel-
den we enkele maanden 
terug een kerstactie met 
jongCD&V Ieper. Via een 
succesvolle snoepverkoop 
op de grote Markt steun-
den we het Kinderkanker-
fonds en leerden we overi-
gens nog wat Ieperlingen 
kennen.

In een stad met bijna 35.000 inwo-
ners kun je onmogelijk iedereen 
kennen; laat staan hun maatschappe-
lijke visie, noden of  verzuchtingen 
weten. Door betrokkenheid in het 
verenigingsleven, deelnames aan 
sportactiviteiten, eens op café te 
gaan of  gewoon een babbeltje slaan 
met je buur kun je echter al veel 
opsteken. Het is dan ook belangrijk 
om zulke signalen op te vangen 
en mee te nemen wanneer er over 
politiek wordt gesproken. Uiteraard 
is niet alles mogelijk, kan niet alles 
worden gedaan in één keer, is niet 
iedereen altijd tevreden. Maar dat 
is niet meer dan logisch in een stad 
met zoveel inwoners. Toch hebben 
wij vanuit jongcd&v de indruk 
dat de stad leeft en bruist en kun-
nen wij ons vinden in het beleid 
dat CD&V de voorbije jaren heeft 
gevoerd in Ieper. Enkele grote infra-
structuurprojecten werden uitge-

voerd (u vindt er enkele besproken 
in dit krantje), waardoor we anno 
2011 alvast kunnen stellen dat onder 
andere op vlak van sport, jeugd en 
cultuur in deze legislatuur al heel 
wat moois is verwezenlijkt. 
Ook de verschillende wegenwerken, 
die dan wel soms eens vervelend 
maar daarom niet minder nodig 
zijn, hebben hun waarde. Verder 
is er ook de nodige aandacht voor 
landbouw, economie, huisvesting, 
onderwijs, welzijn... onmiskenbaar 
allemaal domeinen die stuk per stuk 
even belangrijk zijn in ons maat-
schappelijk veld. Ook al is het moei-
lijk om voor alle sectoren evenveel 
te doen, te inspireren, te stimuleren 
en te realiseren, toch is dit vandaag 
en moet dit ook in de toekomst de 
betrachting van ons stadsbestuur 
zijn en blijven. 
Iedereen Ieper is dan ook geen holle 
stadsslogan! jongcd&v Ieper 
is dan ook in blijde verwachting van 
de nieuwe website van CD&V Ieper, 
waar we momenteel volop aan aan 
het werken zijn. In dit digitale tijd-
perk is het niet meer dan logisch dat 
wij ook via dit kanaal in de toekomst 
sterker willen communiceren en 
in interactie treden met de ieperse 
bevolking. Mensen spreken mensen 
natuurlijk, en dat op zich is al een 
goede basis om problemen of   

voorstellen in een constructief  over-
leg te kunnen bespreken!

Vanuit jongcd&v Ieper pro-
beren wij vanuit onze betrokken-
heid met een open blik, een posi-
tieve ingesteldheid en soms met de 
nodige afstand naar deze zaken te 
kijken. Wij staan positief  tegenover 
het gevoerde beleid, maar wanneer 
nodig laten wij niet na om de stem 
van de jongere generatie te laten ho-
ren. Zo vinden wij het bijvoorbeeld 
goed dat er een toestel is aangekocht 
voor in de Fenix dat het aantal 
decibels weergeeft, zodat de fuivers 
weten hoe hard de muziek staat en 
zelfs kunnen zien of  die al dan niet 
gehoorschade kan aanbrengen. Het 
ter beschikking stellen van oordop-
jes bij optredens of  fuiven zou ook 
interessant zijn bijvoorbeeld. Zon-
der betuttelend te willen zijn, kan 
sensibilisatie en het aanreiken van 
hulpmiddelen al heel wat doen om 
het gevaar van gehoorschade tegen 
te gaan. Verder willen we bijvoor-
beeld zelf  pleiten voor onder andere 
wat meer groen in de binnenstad, 
voor betere parkeermodaliteiten, 
voor een aangepaste fietsinfrastruc-
tuur...

Om beter jullie ideeën, wensen, op-
merkingen of  suggesties over onze 
historische stad en haar deelgemeen-
ten te leren kennen, zullen we in de 
toekomst een enquête houden onder 
de Ieperse bevolking. Dit zal ons 
de kans geven op een directe wijze 
nog beter te voelen wat er leeft in 
Ieper! De voorbereidingen hiervoor 
worden binnenkort gestart; je hoort 
dus nog van ons!

jongcd&v IEpER

Bestel een petanqueset
15 euro voor 6 ballen.
 
Bestel via www.cdenv.be/samenissuper,  
beweging@cdenv.be 
of bel naar 02/238.38.43

Petanque is super

v
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 c

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 c

d
&

v
-d

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e

Bert Segier
JONGCD&V Ieper


