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In memoriam: schepen Filip Motte (1961-2015)
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Je had een duidelijke missie en ambitie in de politiek:  
de stad beter en zuiniger besturen. Die politieke erfenis 
zullen wij krachtig en met meer overtuiging dan ooit 
verder zetten. En jou nooit vergeten. Bedankt voor alles.  

Je was nooit een man van veel of 
van grote woorden. Maar je was 
wel een man ván jouw woord.  
Een afspraak was bij jou een 
afspraak. Eens de koers bepaald, 
reed je die rechtlijnig en  
consequent naar het doel dat  
we in het stadhuis samen  
vooropstelden. Geen omwegen.  
En al zeker geen bochten.

Je was een politicus zonder veel 
franjes en poespas. Maar met een 
ongelofelijke daadkracht en ambitie  
om het goed te doen, om te doen wat 
voor de stad en de mensen goed is. 

Je werd door iedereen in de politiek en 
in het stadhuis sterk gewaardeerd. Niet 
enkel als politicus, maar zeker ook als 
mens. Als de fantastische teamspeler 
die je was. Als de integere, correcte en 
minzame collega en schepen die voor 
zijn medewerkers steeds waardering 
en interesse opbracht en heel vaak een 
kort maar krachtig schouderklopje voor 
hen over had.

Soms zegt men wel eens dat je in de 
politiek weinig vrienden hebt. Wel, 
dat is een pertinente leugen. Die dik 
twee jaar intens samenwerken in het 
stadhuis deden ons vervellen van 
goede collega’s tot goeie vrienden. 
Vooral die echte vriendschap en 
de steun en toeverlaat die je voor 
ons elke dag opnieuw was, blijven 
we koesteren. Maar zullen we ook 
ontzettend hard missen.
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Izegemse elektriciteitscentrale en schoorsteen  
definitief als monument beschermd
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois ondertekende begin maart het definitieve beschermings-
besluit van de Izegemse elektriciteitscentrale met de stoommachine en de schoorsteen. De stoommachine zelf is omwille 
van de industrieel-archeologische waarde al beschermd sinds 1978. Maar het gebouw en de schoorsteen waren niet  
beschermd en die zijn aan een dringende opknapbeurt toe. “Met de definitieve bescherming kunnen we een beroep 
doen op Vlaamse subsidies voor de opwaardering van de voormalige elektriciteitscentrale als onderdeel van onze  
museumsite Eperon d’Or”, aldus schepen van Erfgoed Kurt Himpe.

Nieuw Mollekotje verenigt  
wijkbewoners
Eind maart opende het nieuwe Mollekotje, het wijklokaal op 
speelplein De Mol. Het oude, vervallen gebouw was dringend 
aan vervanging toe. Het wijkcomité sloeg daarop de handen in 
elkaar met steunende sympathisanten en met het stadsbestuur 
om de financiering van een nieuw Mollekotje rond te krijgen. 
Schepen van Wijkontwikkeling Caroline Maertens: “De stad 
verleende een bouwsubsidie van ruim 50 000 euro. Het wijkcomité zorgde zelf ook voor heel wat financiële middelen. 
Dankzij de vele helpende handen van de buurtbewoners en  de leden van het comité is er vandaag  een schitterend 
nieuw gebouw, waar het wijkcomité, de petanquespelers en de kaarters onderdak vinden. Het nieuw Molletkotje 
wordt ook de trekpleister bij heel wat leuke activiteiten die de enthousiaste groep van het wijkcomité elk jaar organi-
seert, zoals het buurtfeest, het bezoek van de Sint en de rommelmarkt.” 

Izegemse reuzen binnenkort  
opnieuw in het straatbeeld
De oproep van schepen van Erfgoed Kurt Himpe in 2013 voor 
peters en meters voor de Izegemse reuzen viel niet in doven-
mansoren. Een enthousiaste groep vrijwilligers is aan de slag 
gegaan om de reuzen nieuw leven in te blazen.
“De stadsreuzen Tillo van den Bond, Jan Pieter de Rosten van 
Kachtem en Tijl en Nele stonden al jaren te verkommeren in de 
loodsen van de stadsdiensten”, zegt Himpe. “Maar in samen-
werking met leerlingen van Prizma Campus IdP en het bedrijf 
Himpe-Desmet kregen ze nu nieuwe kleren.”
Eén van de enthousiaste vrijwilligers is N-VA–bestuurslid Inge 
Everaert uit Kachtem: “Voor Jan Pieter de Rosten komt er een 
doopfeest tijdens Kachtem Ommegang op 28 juni. De organisatie van het evenement gebeurt  
in samenwerking met de Kachtemse verenigingen, de koren, de Sint-Vincentiusschool, het  
Sint-Vincentiusrustoord en de heemkundige kring Ten Mandere.” 
Iedereen die aan dit evenement wil meewerken, kan contact opnemen met Inge Everaert:  
inge.everaert@n-va.be. Nieuwsgierigen kunnen op Facebook al een kijkje nemen op de pagina 
‘Vrienden van Jan Pieter de Rosten’. Ook voor de andere reuzen worden initiatieven voorbereid.

Tom Verbeke nieuwe schepen van Financiën
Gemeenteraadslid Tom Verbeke is door het N-VA-afdelingsbestuur aangeduid als de 
nieuwe schepen van Financiën, Overheidsopdrachten, Kerkbesturen, Juridische Zaken en 
Inburgering. Hij volgt de onlangs overleden en alom betreurde Filip Motte op. 

Tom (45) woont samen met zijn man Hugo Deruytter in de Mariastraat in Emelgem. Hij is profes-
sioneel actief als relatiebeheerder voor medische vrije beroepen bij KBC in Izegem. Als geboren en 
getogen Kachtemnaar is Tom nog steeds bijzonder actief in de fanfare Vrede en Eendracht en toneel-
vereniging De Lanteern in Kachtem. Hij is ook bestuurslid van de Vlaamse Studie- en Vormings-
kring (VSVK) en lid van Marnixring De Pekker en Davidsfonds Kachtem-Emelgem. 

Tom Verbeke: “In deze moeilijke omstandigheden is het helemaal niet vanzelfsprekend om de bevoegdheden van Filip over 
te nemen. Filip was niet enkel een voorbeeld waar iedereen, binnen en buiten de partij, naar opkeek. Hij was ook een vriend. 
Voor mij betekent dit dus meer dan het technisch overnemen van dossiers, het is emotioneel niet evident. Tegelijkertijd kijk 
ik er naar uit om met de andere schepenen samen te werken aan de toekomst van onze stad. En dat die financieel gezond 
moet zijn en blijven, staat buiten kijf. Met Filips politiek testament moet ik nu op mijn manier aan de slag.” 

Nick Verschoot naar gemeenteraad,  
Hans Samyn nieuw OCMW-raadslid 
Huidig OCMW-raadslid Nick Verschoot (36) komt als opvolger in de  
gemeenteraad. Eerste en tweede opvolger Lisbet Bogaert en Hein Depoorter  
zullen de N-VA-beleidslijn verder blijven bewaken in de OCMW-raad. 
Nick woont in de Mezegemstraat in Kachtem, samen met zijn vrouw  
An-Sofie Demulder en zijn dochtertjes Felien en Inez. De gewezen voorzitter  
van N-VA Izegem is aankoopmanager bij LVD en voorzitter van het Izegemse  
11 julicomité en penningmeester van vzw Chirojongens Kachtem.

Hans Samyn (57) volgt Nick op in de OCMW-raad. Hans woont in de Jan Breydelstraat 
op de Bosmolens en is gehuwd met Martine Debusschere. Samen hebben ze een zoon, 
Koenraad. Hij is bediende bij het inox constructiebedrijf Vermo in Gits. Hans is vandaag 
al heel actief in Izegem. Hij is niet alleen voorzitter van de sportraad, maar ook bestuurs-
lid van de Izegemse boogschuttersvereniging, lid van het comité externe relaties en 
medewerker van de het Herfstmuziekfestival.

Wereldfestival Izegem
Win 5 maal 2 kaarten voor het Wereldfestival
Van 2 tot 7 juli zal Izegem bruisen van culturele activiteit, wanneer het Wereld-
festival weer neerstrijkt in onze stad. Maar liefst 200 buitenlandse artiesten zullen 
ons verwennen en het beste bieden uit hun volkscultuur. Muziek en dans, uit alle 
continenten en van wereldklasse, zullen het festivalpodium beheersen.
N-VA Izegem steunt het festival. Wij willen jou dan ook de kans geven om één 
van de voorstellingen bij te wonen. Daarom geven wij 5 maal 2 kaarten weg voor 
de zaterdagavondvoorstelling (4 juli). Het antwoord op één eenvoudige vraag kan 
al voldoende zijn. De schiftingsvraag duidt de winnaars aan.

Wedstrijdvraag: Wat is de gezamenlijke leeftijd van onze vier Izegemse N-VA schepenen op 31 mei 2015?

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden zullen wij ontvangen?
Je bezorgt jouw schriftelijk antwoord voor 1 juni 2015 aan ons secretariaat: Kerselaarstraat 5 te 8870 Izegem.

Inge Everaert

Tom verbeke

Nick Verschoot

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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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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