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 Schepen Caroline Maertens en burgemeester Bert Maertens zijn blij dat het park toegankelijk is voor iedereen. De Sleutel tot  
Verandering wérkt en opende ook de poort van Kasteelpark Blauwhuis.

“Als politiek dromen realiseren is, dan is het openstellen van het kasteelpark Blauwhuis voor alle Izegem-
naars er zeker één van”, zegt burgemeester Bert Maertens. “Dat was voor de N-VA en haar coalitiepartner al 
langer een prioriteit. We namen het initiatief om samen met de eigenaar en het Agentschap Natuur en Bos 
een oplossing uit te dokteren. En dat is ons ook gelukt. Ik ben daar ongelooflijk blij om.”

Park is toegankelijk
Sinds de paasvakantie is het park open voor iedereen. Het park 
is  zo een nieuwe toegankelijke groene long van meer dan 10 
hectare groot, pal in het stadscentrum. In afwachting van de 
ontwikkeling van het kasteel wordt het park nu al publiek  
opengesteld, maar blijft het wel eigendom van vzw Gillès de 
Pélichy. Eens er een bestemming is voor het kasteel, is het de 
bedoeling dat het park aangekocht wordt door de Vlaamse  
overheid, zodat het voorgoed open is voor iedereen.

Privé-ontwikkeling in kasteel
“We willen uiteraard ook dat de grote erfgoedwaarde van het 

kasteel bewaard blijft. Het beeld van Het Blauwhuis is er één 
dat bij veel mensen, ook ver buiten Izegem, op het netvlies staat. 
Voor een passende invulling van het kasteel en de orangerie 
kijken we in de eerste plaats naar de privésector. We hadden 
al positieve gesprekken met geïnteresseerden. We zijn ervan 
overtuigd dat die snel resultaat zullen opleveren”, legt schepen 
Caroline Maertens uit. “Mogelijke bestemmingen voor het  
kasteel zijn kantoren, woningen en horeca. We willen er  
minstens ook voor zorgen dat een bezoeker van het park er een 
koffie kan drinken en iets eten. Maar ook een goed restaurant  
of feestzaal behoort zeker tot de mogelijkheden.”

Kasteelpark Blauwhuis: 
nieuw groen paradijs 
voor elke Izegemnaar
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N-VA werkt mee aan nette stad
Op zaterdagmorgen 25 maart trokken een tiental 
N-VA’ers, samen met nog 120 vrijwilligers van  
verschillende verenigingen, op pad om mee te 
werken aan een nette stad. Jaarlijks komt een 
andere stadsbuurt aan de beurt. Gewapend met 
afvalprikkers, beschermende handschoenen en 
vuilniszakken wordt straat per straat opgeruimd. 

Blikjes, plastiek, … Je kan het zo gek niet bedenken wat 
sluikstorters zonder enig respect voor natuur en een propere 
stad overal dumpen. Iets voor de middag werd alle verzamel-
de afval samengebracht in een container. Meteen een warme 
oproep om afval op de juiste plaats te deponeren om onze 
stad er zo net mogelijk te laten uitzien.

Meer  voor je buurt
Elke wijk of straat die een feest organiseert, kan van de stad onder de noemer ‘Hart voor je buurt’ al een 
tijdje een feestcheque van 400 euro krijgen. 

“Die buurtfeesten zijn een groeiend succes en we willen daar nu nog een 
schepje bovenop doen. We roepen een nieuwe cheque in het leven, van  
maximum 300 euro, voor de uitvoering van een wild idee dat de samen- 
horigheid in de buurt versterkt”, zegt schepen van Wijkontwikkeling  
Caroline Maertens. 

“En dat kan vanalles zijn. Bijvoorbeeld elke week samen sporten met de  
hele buurt, openluchtcinema in de straat, buurtcomposteren, een buurt- 
informatienetwerk oprichten in samenspraak met de politie... We staan  
open voor alle suggesties. Als het maar de buurtwerking sterker maakt en  
de mensen er samen deugd van hebben!”

De buurtmobiel komt naar je toe
Om dit nieuw initiatief en alle andere buurtprojec-
ten, zoals ‘netste straat’, ‘speelstraat’ of ‘cultuurstraat’ 
beter bekend te maken bij alle Izegemnaars, komt er 
de komende weken en maanden een promotoer met de 
Buurtmobiel naar alle wijken en buurten in onze stad. 

In een handige brochure lees je alles over ‘Meer hart 
voor je buurt’. Ook op www.izegem.be vind je de 
brochure en kan je online alle aanvragen doen. Laat de 
goeie ideeën maar komen! 

 Alle info op www.izegem.be
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Spelen in het centrum
Ook het terrein op de hoek van de Dweersstraat en de Meensestraat 
krijgt dit jaar een stevige opwaardering. “Ik ben ervan overtuigd 
dat we in druk bewoonde gebieden ook in groene speelzones moeten 
voorzien”, aldus Lothar Feys.

“Door op dit troosteloos grasveldje speeltoestellen te plaatsen, moet het pleintje een 
gezellige ontmoetingsplek worden voor de buurt. 

Een pak jeugdvereni-
gingen uit het centrum, 
zoals KSA en scouts, 
zullen er zeker gebruik 
van maken”, zegt  
Lothar Feys. 

“Er komt op het terrein 
niet alleen een mooi 
speelplein. De parking 
in steenslag wordt 
binnenkort heringe-
richt tot een mooie, 
groene en comfortabele 
parking.”

Oud gemeentehuis 
Emelgem krijgt  
opknapbeurt
Het voormalige gemeentehuis 
van Emelgem, dat vandaag onder 
meer gebruikt wordt als dorpsres-
taurant en als thuishaven voor de 
nieuwe toneelvereniging Archon-
tiko, heeft dringend nood aan een 
opknapbeurt. 

Schepen van Patrimonium 
Caroline Maertens: “Het gebouw 
wordt herschilderd en er komt 
energiezuinige ledverlichting. 
De toneelzaal krijgt een verlaagd 
plafond en een lichtorgel. Er komt 
ook een branddetectiesysteem.” 
De werken starten eind mei en 
moeten in september achter de 
rug zijn.

“Met Rebry en het Tilloplein blijven we investeren in  
groene ruimte  voor de jeugd.” Schepen van Jeugd Lothar Feys

Fabriek wordt avontuurlijk speelplein

De voormalige metaalfabriek Rebry in de Krekelstraat gaat deze zomer tegen de vlakte en ruimt plaats 
voor een groene recreatiezone. De oude fabriek ligt vlak naast het JOC, maar daar kampen we al langer 
met plaatsgebrek. Vooral door de spectaculaire stijging van onze speelpleinwerking. Ondertussen is er na 
inspraak met jongeren en de buurt een plan klaar om er een recreatieve groenzone te creëren. Na de zomer 
gaan de werken van start.
“De muren en het dak verdwijnen, maar de ijzeren construc-
tie blijft bewaard. Zo kan de jeugd zich in een industriële site 
uitleven op speelheuvels met glijbanen, boomstammen, een 
zandbak,… We stellen een bouwbudget van 260 000 euro ter 
beschikking en haalden nog eens 50 000 euro subsidies binnen 

vanwege het unieke karakter van dit project”,  
aldus schepen van Jeugd Lothar Feys. “Zowel de  
jeugdverenigingen, de speelpleinwerking als de  
buurtbewoners worden op deze manier op hun  
wenken bediend.”



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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