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Buiten spelen, sporten en genieten. Dat is onze zuurstof
Buiten is beter. Daar ben ik van overtuigd. Sinds het afgelopen jaar meer dan ooit. De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat
steeds meer mensen die overtuiging delen. Als schepen van Sport is het dan ook mijn drijfveer om kwalitatieve buitenruimte
aan te bieden. Mogelijkheden om te fietsen, te wandelen, te sporten. Plaats om onbezorgd te ravotten.
must voor een aantrekkelijke woonomgeving. Daarom investeren we in deze
bestuursperiode 475 000 euro in de verdere uitbouw van nog meer aantrekkelijke buitenruimte waar jong en oud zich
actief kan uitleven. Een pumptrack, een
multimove-pad, verschillende looproutes en het nagelnieuwe speelplein op St.
Rafaël zijn sprekende voorbeelden, maar
we hebben nog meer plannen.

Lothar Feys, schepen
van Sport en Jeugd:
“Kom naar buiten, er
is zoveel te beleven!”

Zuurstof

Zo kunnen alle Izegemnaars samen
genieten van die levensnoodzakelijke
zuurstof. Elk op zijn manier spelend,
sportend of klinkend met een glaasje in
de hand met de buren. Ik wens iedereen
alvast een fijne zomer straks, geniet
ervan met volle teugen!

Sporten is gezond

Met de Olympische Spelen en de zomer
voor de deur kriebelt het bij veel mensen
om opnieuw te sporten. Het is gezond,
leuk en heel vaak een sociaal gebeuren.
Sporten blijven we in Izegem verder ondersteunen, zowel de verenigingen als de
recreatieve sporter. Daarbij besteden we
ook veel aandacht aan de jeugdwerking
in onze sportverenigingen. Trek jij ook
de sportschoenen aan?

Spelen zonder tablet is veel leuker

Spelen gebeurt best niet voor een scherm
maar in de gezonde buitenlucht. Op
een van de fijne speelpleinen of leuke en

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 mei

groene ontmoetingsplaatsen in Izegem,
Emelgem of Kachtem bijvoorbeeld. Daar
zet het stadsbestuur al jaren op in. We
stellen met genoegen vast dat meer en
meer jonge gezinnen deze steeds groeiende mogelijkheden ontdekken. Met
veel overtuiging gaan we verder met die
investeringen. Op naar meer!

Investeren in ruimte om te sporten
Een plek waar het leuk is om te spelen of
te sporten is ook bij uitstek een plek waar
het tof is om elkaar te ontmoeten. We
leren er onze buren kennen en maken er
nieuwe sociale contacten. Kwaliteitsvolle
speel- en sportruimte is een absolute
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Rafaëlpark: een nieuwe trekpleister
voor spelende kinderen
Ons ruim aanbod aan aantrekkelijke speelpleinen heeft er sinds
eind vorig jaar nieuwe trekpleister bij. De twee naast elkaar gelegen groenzones in de Henri Dunantstraat (Sint-Rafaël) toverden
we om tot één mooie grote speeltuin.
De eerste zone telt enkele prachtige speeltoestellen voor de allerkleinsten. In de tweede is een voetbalterreintje en een speelheuvel aangelegd.

Eerste bewegwijzerde looproute start op
Emelgems dorpsplein
Een groot deel van de route is onverhard en leidt je langs leuke plaatsjes in Emelgem. Ook in Kachtem en op de Bosmolens werken we een dergelijk traject uit.
Voor de echte sportieveling, maar de looproute wandelen kan natuurlijk ook.

Izegemse marathon
“Als je straks de drie looproutes combineert met de gele verbindingslus zal jouw
Strava-app 42 kilometer aangeven, een Izegemse marathon dus”, knipoogt schepen van Sport Lothar Feys. “Start alvast je training in Emelgem.”

Onze speelpleinwerking groeit hard, ook in moeilijkere omstandigheden
Ondertussen kijken we terug op een geslaagde speelpleinwerking tijdens de paasvakantie. In coronatijden een absoluut
huzarenstukje op verschillende locaties en in verschillende bubbels.
Voor de zomervakantie gaan we hiermee door. Op vijf locaties in onze stad is er straks opnieuw speelpleinwerking voor meer dan
300 kinderen! Welkom in het JOC, op speelplein Tuinwijk in Emelgem, in Kachtem, in Molenwiek op de Bosmolens, op
De Mol of op de Masteneik.
Nog meer wandel- en fietsgenot?
We hebben heel wat uitgestippelde routes voor jou. Zo vind je in
onze stad leuke wandelingen met bijhorende weetjes. Of probeer
de fietsroute ‘Dwars door Izegem’. Een mooie uitdaging?
Alle info op www.izegem.be/wandelen-en-fietsen

izegem@n-va.be
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Met de nieuwe Fietsbieb nog
meer kinderen op de fiets
Wist je dat een opgroeiend kind vanaf zijn tweede tot
zijn twaalfde tot wel zes fietsen nodig heeft? Daarom
kunnen ze vanaf nu in de fietsbieb een fiets lenen aan
slechts 20 euro per jaar.
Is je kind toe aan een grotere fiets? Dan ruil je de ontleende fiets voor een aangepast exemplaar.

De stad plaatste zeven publieke barbecues op aangename plekjes

“Met de fietsbieb zorgen we ervoor dat alle kinderen in
onze stad over de juiste fiets kunnen beschikken”, aldus
schepen van Fietsbeleid Caroline Maertens.

Gezellige ontmoetingen rond
barbecues in de stad
Wat is er leuker en gezelliger dan op een zomerse dag te
genieten van een leuke barbecue? Voortaan kan iedere Izegemnaar dit beleven - ook al heb je geen eigen tuin - want
de stad plaatste zeven publieke barbecues op aangename
plaatsen.
Geniet ervan op site Rebry, het Emelgems plein, Wandel op
de Mandel, Molenwiek (Bosmolens), Haverhof (Kachtem),
Sint-Rafaël of Klein Harelbeke.
Alle info over reservatie en gebruik lees je op
www.izegem.be/publiekebarbecues

Reservatie en alle info:
Fietsbieb Izegem, Brugstraat 14.
Open elke derde zaterdag van 10 tot 12.00 uur.
Contact: izegem@fietsbieb.be

Win een Izegem Kadobon
Wandel eens door het prachtig natuurdomein Rhodesgoed in Kachtem en
misschien word jij de winnaar van één van de drie Izegem Kadobonnen
ter waarde van 25 euro.

25 euro

Beantwoord de drie vragen en de schiftingsvraag, mail je antwoorden en
adres uiterlijk tegen 16 juni 2021 om 24 uur naar izegem@n-va.be.
• In welk jaar startte de aanplanting van dit bos?
• Voor welk soort hout werd er voornamelijk gekozen bij de bosaanplant?
• Hoeveel infoborden met die antwoorden staan er in het Rhodesgoed?
Schiftingsvraag: hoeveel juiste antwoorden worden er in totaal
ingestuurd?
Liliane Mestdagh, Rosette Quatanne en Jens Gouwy winnen een
Izegem Kadobon bij hun deelname aan onze lezerswedstrijd van
maart laatstleden. Proficiat!
Wedstrijdreglement ter inzage op www.n-va.be/izegem
www.n-va.be/izegem
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
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Bert Maertens, burgemeester

