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In 2017 ook op Bosmolens
De Izegemse speelpleinwerking kent een 
heuse bloei. In juli en augustus kwamen tot 
de helft meer kinderen naar de Izegemse 
speelpleinwerking dan vorig jaar. Naast het 
JOC was vooral het speelplein Tuinwijk in 
Emelgem een groot succes. 

“Die extra locatie blijkt duidelijk een  
uitstekende beleidsbeslissing van deze 
meerderheid”, zegt schepen van Jeugd  
Lothar Feys. “Er kwamen liefst 644 verschil-
lende kinderen naar onze speelpleinen, met 
een dagelijks gemiddelde van 83 kinderen  
in het JOC en evenveel in Emelgem. 

We brachten de speelpleinwerking opnieuw 
naar de buurten en met succes. Die formule 
willen we nu verder uitbouwen. In 2017 
starten we daarom speelpleinwerking op de 
Bosmolens, in het nieuwe buurtgebouw dat 
in volle aanbouw is.”

Animatoren gezocht!
Ook de speelpleinwerking voor kinderen 
met een beperking in Kachtem is een  
succesverhaal. Dagelijks kwamen  
14 kinderen naar Babbeloe voor heel  
wat zomers en aangepast speelplezier.
Daarnaast bereikte de tienerwerking 
zowat 50 jongeren.

“70 animatoren stonden deze vakantie 
in voor de speelpleinwerking in Izegem, 
Emelgem en Kachtem”, vult Lothar aan. 
“De stad investeerde daarin dit jaar om 
en bij de 60 000 euro.  Centen die we 
in de toekomst met veel plezier blijven 
investeren in onze Izegemse kinderen  
en jongeren. We zijn dan ook op zoek  
naar nieuwe animatoren voor onze  
uitgebreide speelpleinwerking volgende 
zomer. Geïnteresseerden mogen zich 
altijd aanmelden bij de jeugddienst in  
het JOC”, besluit Lothar.

Klimaat op hol?
over de opwarming van de aarde

Blijft de zeespiegel stijgen? Meer overstromingen? Rijden er 
binnen 15 jaar nog dieselauto’s of loopt Vlaanderen straks 
onder (zee)water? Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele is 
de klimaatspecialist bij de N-VA. Door de jaren heen drukte 
hij zijn stempel op het Vlaamse milieubeleid. Hij lag mee aan 
de basis van een aantal internationale milieuprojecten. 

In Izegem komt hij tekst en uitleg geven over de klimaat-
problemen van deze tijd. Over oorzaken en gevolgen van de 
opwarming van de aarde. Over mogelijke oplossingen.  
Over maatregelen die je best kan  
nemen… of misschien helemaal  
niet moet nemen.

We nodigen je graag uit om deze 
boeiende gespreksavond bij te 
wonen.

Speelpleinwerking in de lift

vrijdag  28 oktober20 uur
Kasteel Wallemotegratis toegang
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Stadhuis gesloten? Welnee, 
e-loket op izegem.be
Kan je tijdens de openingsuren van het Izegemse stadhuis 
niet langsgaan? Het uitgebreide e-loket biedt een goede 
oplossing. “Wat digitaal kan, zorgt ervoor dat je niet meer 
voor een gesloten stadhuisdeur of in de wachtrij staat”, zegt 
burgemeester Bert Maertens. 

“In ons nieuw e-loket vind je tal van diensten 
waarop je een beroep kan doen. Bedrijven 
kunnen zo onder meer bouwaanvragen indienen, 
maar ook een tijdelijk parkeerverbod aanvragen 
of een containervergunning regelen.”

Tijdwinst
“Burgers kunnen vanaf nu online zaken als een 
bewonerskaart aanvragen, of de pincode van hun 
identiteitskaart wijzigen. 

Ook verenigingen kunnen tal van zaken nu vanuit 
de zetel regelen: een zaal aanvragen, de nodige 
vergunningen regelen of gebruik maken van de 
uitleendienst. 

Deze manier van werken levert een pak tijdwinst op, zowel 
voor de gebruiker als voor de stad”, legt burgemeester Bert 
Maertens uit.

Meldpunt
In het e-loket is ook een meldpunt te vinden. Daar kunnen 
zaken als losliggende tegels in het voetpad of woekerend 
onkruid doorgegeven worden.

Vlot parkeren en 
fietsend naar het 
zwembad
Door het succes van het Izegems 
zwembad is de parkeerdruk op 
warme dagen vaak heel hoog. Jong 
N-VA Izegem stelde voor om een 
nieuwe bewijzering te plaatsen 
naar alternatieve parkeerplaatsen 
op minder dan 5 minuten 
wandelen van het zwembad. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen. 

De jongeren willen de auto’s graag 
de weg tonen naar de parking van 
De Leest. Deze parking heeft een 
capaciteit van 250 parkeerplaatsen 
en ligt op minder dan 5 minuten 
wandelen van het zwembad. 

Verder roepen de jongeren ook 
nog op om meer met de fiets 
naar het zwembad te komen. Er 
is aan het zwembad voldoende 
infrastructuur om de fiets veilig te 
plaatsen. 

De zomer van Izegem Foto’s:
Stefaan Vandorpe
Frank Meurisse
Jan Huysentruyt

 Het e-loket vind je op www.izegem.be - knop ‘E-LOKET’.

Buurthuis Bosmolens:  

het gaat vooruit
Op 20 juni is de aannemer begonnen met de grondwerken. 
Net voor de vakantie is de grondplaat gegoten. Het 
metselwerk aan de binnenmuren is afgewerkt. Nadat de 
buitenpanelen geplaatst zijn, volgen de gewelven en het 
schrijnwerk. Alles zit goed op schema!
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  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


