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Izegem voorop in strijd tegen klimaatopwarming 
Izegem steekt een tandje bij in de strijd tegen de klimaatopwarming. Minder CO2-uitstoot staat 
daarbij centraal. Uw mening is daarbij van tel.

Ook in onze regio zijn de effecten van de klimaatopwarming 
steeds voelbaarder: watertekort in periodes van droogte of 
wateroverlast en een grotere kans op overstromingen. Boos-
doener is de sterk groeiende uitstoot van CO2. 

40% minder CO2-uitstoot tegen 2030
Klimaatverandering is één van de grootste wereldwijde 
uitdagingen. Onmiddellijke actie op alle bestuursniveaus 
is nodig. De stad maakt –samen met onze inwoners– een 
concreet actieplan in het kader van het Burgemeesterscon-
venant voor klimaat en energie. De duizenden steden en 
gemeenten in de wereld die het convenant ondertekenen, 
engageren zich om de CO2-uitstoot met ten minste 40% te 
verminderen tegen 2030. 

Geen holle woorden, maar concrete daden
“Izegem is vandaag al heel bewust bezig met de strijd tegen 
de klimaatopwarming. Meer bos en groen die CO2 opne-
men in de stad. Minder energieverbruik in de stadsgebou-
wen, door vervanging van energieverslindende installaties. 
Meer mensen motiveren om de wagen in te ruilen voor de 
fiets, door te zorgen voor veilige fietsverbindingen. Het zijn 
voorbeelden van hoe we het burgemeestersconvenant van-
daag al concreet maken”, legt burgemeester Bert Maertens 
uit. 

Maar nu wil het stadsbestuur nog een stevig tandje bijste-
ken. “Zo bekijken we de mogelijkheden om zonnepanelen 
te plaatsen op de stedelijke gebouwen. We starten met het 
deelfietsproject Blue-bike en gaan autodelen aanmoedigen. 
Verder investeren we fors om onze gebouwen en openbare 
verlichting nog energiezuiniger te ma-
ken, om pleinen te vergroenen en om 
nieuwe fietsverbindingen te realiseren. 
Er komt ook een inspraaktraject met 
onze inwoners om concrete maatrege-
len uit te werken. Je hoort er nog van de 
komende maanden 
en jaren”, besluit de 
burgemeester.  

N-VA steunt Music For Life! 
N-VA steunt ook dit jaar Music For Life van Studio Brussel. Dit jaar koos de partij twee goede doelen: vzw Hartekamp 
en vzw Zonnebloemblaadjes. Deze twee vzw’s organiseren zomerkampen, uitstapjes en weekends voor kinderen met 
een beperking of ziekte. Meer informatie over de organisaties leest u op hun website: www.hartekamp.be en  
www.zonnebloemblaadjes.be.

Burgemeester Bert is peter voor onze provincie
Dit jaar is onze burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens peter van de actie in West-Vlaanderen. 
Zijn opdracht: zo veel mogelijk centen binnenhalen. Bert zal zich onder meer laten sponsoren voor de 
Warmathon in Brugge. En hij zal, samen met N-VA-bestuursleden, chocoladesticks verkopen waarmee je 
chocolademelk kan maken. Burgemeester Bert Maertens: “Ook Izegem heeft een warm hart voor het goede 
doel! Ik wil jullie allemaal oproepen om de verschillende acties ten voordele van Music For Life te steunen. 
Alvast een erg grote DANKJEWEL!!”

 Bert Maertens 
Burgemeester
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 Izegem wenst u  

een fijn 2018!
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Veilige oversteek voor  
fietsers en voetgangers  
in de Krekelstraat 
Opnieuw krijgt één van de projecten uit Visie 2030 
concreet vorm. “Na een proefperiode waarbij de 
Krekelstraat geknipt werd voor het autoverkeer en 
een proefopstelling om het verkeer af te remmen 
wordt een aanpassing uitgevoerd die rekening houdt 
met de algemene opmerkingen uit de evaluaties”, 
zegt burgemeester Bert Maertens. “Een veilige 
voetgangers- en fietsoversteek, de garageweg bereik-
baar houden vanuit de Krekelstraat en het verkeer 
afremmen.”

“Met een verbreding van het voetpad wordt een wegversmalling 
gerealiseerd aan beide kanten van de weg. Daardoor wordt de 
oversteek van de voetgangers en de fietsers zo kort mogelijk 
gehouden. Op de uitstulpingen komen er paaltjes en visgraat-
borden zodat er niet over het voetpad kan gereden worden. De 
garageweg blijft toegankelijk vanuit de Krekelstraat”, verduide-
lijken Bert Maertens en schepen van Mobiliteit Kurt Himpe.

Heraanleg parking Krekelstraat
“Door de ingreep verdwijnen enkele parkeerplaatsen in de Kre-
kelstraat. Maar door de heraanleg van de parking in de Krekel-
straat, met onder andere het verwijderen van de helling, worden 
al deze parkeerplaatsen gecompenseerd en komen er zelfs extra 

parkeerplaatsen. Zo hebben we intussen ook een waardig alter-
natief voor het sportcentrum De Krekel”, zegt schepen Himpe. 
“Ook de groenzone tussen de parking en de Krekelstraat zal 
opgefrist worden waardoor de parking helemaal zichtbaar wordt 
vanuit de Krekelstraat.”

Speelpleinwerking verdrievoudigt onder N-VA-bestuur
Een goed georganiseerde speelpleinwerking in 
Izegem, Emelgem, Kachtem en op de Bosmo-
lens. Dat was de ambitie bij het begin van de 
bestuursperiode. In 2017 mogen we zeggen 
dat we onze belofte hebben waargemaakt” 
aldus Lothar Feys, schepen van Jeugd. 

Bij de aanvang van dit bestuur gingen 376 kinderen naar 
de speelpleinwerking. Dit kon enkel op het JOC, want 
het vorige bestuur besliste om te centraliseren. Deze zo-
mer genoten maar liefst  1 192 kinderen van de werking. 
Er werd zwaar geïnvesteerd in monitoren, speelpleinen, 
spelmateriaal en nieuwe gebouwen. 

“In 2018 bouwen we onze werking in Kachtem 
verder uit. Deze hinkt momenteel wat achterop 
maar ik ben enorm gemotiveerd om er ook daar 
een succesverhaal van te maken” aldus Lothar.

Speelpleinwerking in Izegem piekt !
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Feestweekend Eperon d’Or 
bracht duizenden mensen 
op de been
“Het feest ‘In d’Or – Out d’Or’ 
flitste Izegem terug naar 1930,  
het bouwjaar van het art deco 
– voorgebouw van het muse-
um, en dat bracht duizenden 
mensen op de been”, blikt een 
tevreden schepen van Cultuur 
en Toerisme Kurt Himpe terug.

“Het museum alleen al kreeg tijdens het feestweekend ongeveer 
2 700 bezoekers over de vloer. Vooral op zondag was het een 
ware overrompeling. De gidsen hadden de handen vol om de vele 
bezoekers een rondleiding te geven. Ook de kinderactiviteiten in 
het museum vielen in de smaak”, aldus de schepen.

“Maar naast die bezoekerscijfers voor 
het museum waren er ook nog honder-
den mensen die een bezoek brachten 
aan de nostalgische spiegeltent die 
naast Eperon d’Or opgesteld stond en 
deelnamen aan de korenwandeling en 
genoten van diverse acts van straat-
theatergroepen en de Kunstacademie 
Art’Iz op verscheidene historische 
plaatsen in het stadscentrum.”

Think Pink
N-VA-mandatarissen Caroline Maertens, Trui 
Tytgat en Lisbet Bogaert gaven samen het start-
schot voor Think Pink: “We willen vrouwen 
aanmoedigen om een gratis mammografie te 
laten nemen om zo borstkanker vroegtijdig op 
te sporen.”

N-VA, partij met een 

N-VA ontbijt  
eerlijk
Heel wat Izegemse 
N-VA’ers waren aan-
wezig op het ‘eerlijk 
ontbijt’. Op die manier 
willen ze duidelijk hun 
solidariteit tonen en 
niet aan de zijlijn blijven 
staan. 

Tijdens de 11.11.11 
actiedagen vond je de 
N-VA bestuursleden aan 
de Colruyt om iedereen 
te overtuigen van dit 
goede doel en op te roe-
pen tot solidariteit.

Geen vijftien huizen onteigenen in Lendeleedsestraat, 
wel een waardig alternatief
Een volwaardig eenrichtingsfietspad aanleggen aan beide kanten in de Lendeleedsestraat blijkt geen haalbare 
kaart. Daarvoor is de beschikbare ruimte in de straat veel te beperkt en zouden er tien tot vijftien huizen moeten 
onteigend worden. “Doelstelling is en blijft de fietsers een veilige verbinding geven en het verkeer afremmen”, 
zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe. 

“Om het autoverkeer in de Lendeleedsestraat af te remmen, komen er op een aantal locaties waar weinig tot geen 
huizen staan rijbaankussens. De politie houdt er regelmatig snelheidscontroles en de resultaten van die snel-
heidscontroles zullen ook meegedeeld worden op speciale nieuwe borden in de straat. Na elke controle worden de 
resultaten aangepast. Een verwittigd man/vrouw is er twee waard en dergelijke sensibilise-
ringsborden bewezen in andere steden en gemeenten al hun nut”, besluit de schepen.  Kurt Himpe 

Schepen



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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