
Handel en economie geven onze stad veel terug 
We zijn fi er op onze Izegemse kmo’s en grotere bedrijven. We hebben zelfs innovatieve wereldspelers in onze stad. Productie, 
dienstverlening, technologie en IT, land- en tuinbouw… onze lokale bedrijfswereld is actief in alle sectoren.

Een bedrijfsvriendelijke stad
Die bedrijvigheid zorgt voor veel jobs voor onze inwoners 
en voor mensen buiten Izegem. Ook deze laatsten vertoe-
ven en besteden zo regelmatig bij ons. Werkgelegenheid 
zorgt voor koopkracht. Dit komt ook onze lokale handel en 
horeca ten goede.

Izegem heeft de ambitie een bedrijfsvriendelijke stad te 
zijn. Het stadsbestuur moet een snel aanspreekpunt zijn 
voor de specifieke noden van onze ondernemers. Via de 
economische adviesraad houden we de vinger aan de pols. 
We helpen mee de steeds schaarsere industriegronden te 
vrijwaren, maar er zijn ook al concrete plannen voor extra 
bedrijventerreinen. 

Actieve partner voor onze winkeliers en handelaars
Handelaars brengen leven in onze buurten en straten, 
zorgen voor persoonlijke bediening en creëren werk-
gelegenheid in eigen stad. De Izegemse handel en nijverheid 
biedt bovendien een grote steun aan ons sterk verenigings-
leven, als trouwe sponsor van evenementen van clubs en 
verenigingen. 

Koop lokaal 
Graag werken we straks weer mee aan de batjes en de kerst-
markt en stimuleren we actief commerciële initiatieven. 
Wij sensibiliseren voortdurend om de lokale handelaar te 
bezoeken, promoten onze zaterdagmarkt en zetten ook 
onze kwaliteitsvolle horeca op het voorplan. Daarom ma-
ken we ook van de Izegem Kadobon op lange termijn een 
krachtige motor voor bestedingen in eigen stad. 

Izegem, “stad van bustels en schoe’n” behoudt zijn invulling 
van actieve handel en nijverheid. Dit blijft voor mij een erg 
belangrijke drijfveer. 

•  196 deelnemende handelszaken

•  Eind februari waren er voor 134.955 euro 
Kadobons verkocht

•  Nog steeds te koop aan de balie in het 
stadhuis of op de webshop 

Alle info op www.izegem.be/izegemkadobon

Tewerkstelling betekent 
koopkracht en dit komt onze 
handel en nijverheid ten goede.”

Lisbet Bogaert
Schepen van Economie

Win een Izegem Kadobon (p.2)Izegem Kadobon
25 euro
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Beste stadsgenoten,
Op 10 maart 2020 maakte het coronavirus een eerste 
dodelijk slachtoffer in dit land. Enkele dagen later perk-
ten de eerste maatregelen onze vrijheid – die we terecht 
koesteren – in. Vandaag zijn we een jaar later. Beperken-
de maatregelen zijn er nog steeds en het virus is nog niet 
definitief verslagen. 

Maar dat heuglijke moment, dat gevoel van bevrijding voor 
ons allemaal, komt steeds dichterbij. De vooruitzichten in-
zake besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zijn 
hoopvol. Dat is grotendeels dankzij de inspanningen van u 
allemaal. Bedankt om de maatregelen te blijven respecte-
ren en een flink stuk van jullie vrijheid op te offeren, nu al 
meer dan een jaar lang. Dank u wel daarvoor! 

Als we er de komende weken en maanden in slagen om zo veel mogelijk mensen te vaccineren tegen het virus, dan is 
Covid-19 heel binnenkort verleden tijd. Ons vaccinatiecentrum in zaal ISO en honderden vrijwilligers - van artsen, 
verpleegkundigen en apothekers tot onthaalmedewerkers en stewards - staan paraat. Voor u en voor wie u dierbaar is. 
Laat u daarom zeker vaccineren. Dan kunnen we binnenkort samen onze herwonnen vrijheid uitbundig vieren!

Uw burgemeester, 

Als gemeenteraadslid, lid van de raad van bestuur van Zorg Izegem én vanuit haar beroep als apothe-
ker is Virginie Derumeaux nauw betrokken bij de zorgsector in onze stad. “Ik heb me zonder aarzelen 
als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum geregistreerd. Ik wil mijn apothekerservaring vol enthousiasme 
ten dienste stellen van onze inwoners, om de vaccinaties zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ik doe dan 
ook een warme oproep aan u allen. Laat u vaccineren, samen verdringen we Covid-19.”

Virgine Derumeaux

Wedstrijdreglement ter inzage op www.n-va.be/izegem

 Burgemeester Bert Maertens: “Ons vaccinatiecentrum verwacht u”.

Doe mee en maak kans 
op een Izegem Kadobon
De N-VA steunt de Izegemse economie en geeft Izegem 
Kadobonnen weg. Maak kans op één van de drie Izegem 
Kadobonnen ter waarde van 25 euro. Beantwoord de drie 
vragen en de schiftingsvraag en mail uw antwoorden naar 
izegem@n-va.be uiterlijk tegen 10 april 2021 om 24 uur.

•  In welke drie geldwaarden kan u de Izegem Kadobon 
bestellen?

•  Kan u ook in horeca zaken betalen met de Izegem 
Kadobon?

•  Hoelang is de Izegem Kadobon geldig na aankoop?

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden worden er 
in totaal ingestuurd?

Wedstrijd

25 euro

izegem@n-va.be
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Straks geen files meer aan recyclagepark Ivio
Er komt een nieuwe inrijstrook van 160 meter lang, met ruimte voor 30 wagens. De stad 
huurt daarvoor een strook van een aanpalend bedrijf voor minstens 20 jaar. Deze nieuwe 
inrijweg is binnenkort klaar voor gebruik.

Goed besturen is structurele en definitieve oplossingen zoeken voor een probleem.  Dat duurt 
soms de nodige tijd, bijvoorbeeld door te onderhandelen met externe partners. Het resultaat 
is er nu en het zal gezien mogen worden. Daar zijn wij van overtuigd!

Izegem start met virtuele leeszaal van stadsarchief
De grootste digitaliseringsoperatie uit de geschiedenis van onze stad is afgerond. “In  een virtuele leeszaal kunnen  
genealogen van thuis uit aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters raadplegen en opzoekingswerk doen”, zegt 
schepen van Archief Kurt Himpe. Het digitaal archief is 24 uur 
op 24 te raadplegen.

Huwelijksakten van meer dan 75 jaar oud, overlijdensakten van 
50 jaar oud en geboorteakten van meer dan 100 jaar oud zijn 
gratis te consulteren.

“De toepassing is zeer gebruiksvriendelijk en met geïntegreer-
de zoekfuncties is er snel resultaat. U kan de aktes gemakkelijk 
printen of bewaren zodat er niet telkens opnieuw moet gezocht 
worden”, aldus schepen Kurt Himpe.

“Genealogie is bijzonder populair en met deze digitaliseringsope-
ratie willen we het onderzoek naar de familiegeschiedenis verge-
makkelijken en stimuleren”, besluit Kurt.

De virtuele leeszaal is te bezoeken via de link www.genealogie.izegem.be.

Intussen werken we verder aan de verfraaiing van onze stad:

 Huidige situatie

 Na de herinrichting
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• Onze zitbanken met bijhorende vuilnisbakken al 
gespot  op Wandel op de Mandel? We investeren 
fors in een nette omgeving en comfort voor wande-
laars in het park langs het kanaal. Geniet ervan!

LODEWIJK DE RAETLAAN
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• Herinrichting Vijfwegenstraat-Kachtemsestraat. Meer ver-
keersveiligheid en een mooie, nette, vernieuwde omgeving.

www.n-va.be/izegem
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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