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IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
De asielcrisis beheerst al vele maanden 
het nieuws. Staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie Theo Francken staat al die 
tijd al in het oog van de storm.  
Hij handelt eerlijk en correct, maar 
streng als het moet, bijvoorbeeld bij 
de uitwijzing van geradicaliseerde en 
criminele asielzoekers.  

Pakt de regering de asielcrisis goed  
aan? Ontbreekt het niet aan een  
krachtig Europees antwoord op de 
vluchtelingenstroom? Worden er nu 
veel meer criminele asielzoekers  
teruggestuurd naar hun land van  
herkomst dan onder de vorige regering? 
Op deze en veel andere vragen krijgt u 
binnenkort een antwoord. En wel van 
de staatssecretaris zelf.

PROGRAMMA VAN DE AVOND
Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert 
N-VA Izegem samen met het bestuur 
van het N-VA-arrondissement Kortrijk-
Roeselare-Tielt een gespreksavond met 
Theo Francken in zaal ISO in Izegem. 
Dit staat er op het programma:

•  Inleiding door Vlaams  
volksvertegenwoordiger en  
burgemeester Bert Maertens

•  Staatssecretaris Theo Francken over 
asiel en migratie

•  Vragenronde

Gespreksavond  
met Theo Francken  
over asiel en migratie

4 maart
vanaf 18 uur
5 maart
vanaf 17 uur
6 maart
tussen 10 uur en 13 uur

Zaal Sportief
Meensesteenweg 118
Wie éénmaal aanblijft, wint twee 
pakjes koekjes

Deelname: 1,50 euro
Vrij van drank

IZEGEM KACHTEM - EMELGEM

www.n-va.be/izegem
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15 maart
19.30 uur
Zaal ISO
Sint Jorisstraat 62, Izegem

Grote koekjeskaarting



Buddy-systeem:  
stimuleren van  
anderstalige  
nieuwkomers  
tot integratie 
Als gevolg van de recente interna-
tionale vluchtelingencrisis komen 
ook vluchtelingen/asielzoekers in 
Izegem terecht. Vandaag zijn er 37 
opvangplaatsen in Izegemse wo-
ningen. Volgens het spreidingsplan 
komen er de komende maanden 9 
extra. “Hoewel het huidige aantal 
beheersbaar is, moeten we van die 
nieuwkomers een goede integratie in 
onze samenleving afdwingen. Daar-
bij ligt een grote verantwoordelijk-
heid bij de gemeenten”, stelt Lothar 
Feys, schepen van Integratie.

Integratie is voor de N-VA een verhaal 
van vrijheid en verantwoordelijkheid, 
van rechten maar zeker ook plich-
ten. Lothar:”Vreemdelingen die in 
onze stad komen wonen, moeten zo 
snel mogelijk onze Nederlandse taal 
machtig worden en een job uitoefenen, 
zodat ze voor hun eigen welvaart en 

welzijn kunnen instaan en daarvoor 
niet op de samenleving moeten re-
kenen. Maar we moeten er ook voor 
zorgen dat ze zich vlot integreren 
in ons verenigingsleven en in hun 
woonbuurt.”

Daarom wil dit stadsbestuur het 
buddy-systeem op poten zetten. 
Een systeem waarbij Izegemnaars 
op vrijwillige basis nieuwkomers 
assisteren bij zaken die verder reiken 
dan de begeleiding door het OCMW. 
Het OCMW  ondersteunt de nieuw-
komers bij de primaire noden zoals 
asielprocedure, financiële situatie, 
huisvesting, …

Buddy’s ondersteunen nieuwkomers 
op andere vlakken die hun integratie 
in Izegem verbeteren. Informatie over 
de stad, kennis van ons uitgebreid 
aanbod in het sociale en culturele 
leven, samen naar de supermarkt om 
de goedkoopste producten te leren 
kennen, uitleggen hoe het openbaar 
vervoer werkt enzovoort.
Maar ook op het vlak van taal kan een 
buddy van waarde zijn. “Taal is niet 
zomaar een element in het inburge-
ringstraject. Kennis van onze taal is 
de sleutel tot succes. Buddy’s zullen 
de nieuwkomers er voortdurend op 
wijzen dat het echt belangrijk is om 

naar de Nederlandse les te gaan en 
oefenen onze taal ook met hen tijdens 
hun bezoeken in onze stad”, verduide-
lijkt de schepen.

Vanaf maart gaat de stad in samen-
werking met het OCMW op zoek naar 
geschikte buddy’s. Vrijwilligers die 
zich aanmelden, worden begeleid door 
de maatschappelijk werkers en krijgen 
vorming door ervaringsdeskundigen.

Taal is dé sleutel tot  
succes.

Schepen Lothar Feys

De lokale bestuursperiode is intussen halfweg. We 
maakten van dit moment gebruik om een uitgebreide 
Halfweg-campagne te voeren. Grote Halfweg-affiches 
in het straatbeeld wekten de nieuwsgierigheid van de 
Izegemnaar op.

Gedurende vijf zaterdagen trokken onze 
burgemeester, schepenen, raadsleden en 
bestuursleden van deur tot deur. Niet alleen om u 
een gelukkig Nieuwjaar te wensen, maar ook om u te 
vragen wat u denkt over het N-VA-beleid in onze stad.

Voor OCMW-
raadslid en N-VA-
fractieleider Hein 
Depoorter is de 
gemeentepolitiek 
een uit de hand 
gelopen hobby. 

Professioneel is hij 
teamleider van de 
aankoopdienst bij 
ICT Truck&Trailer-
parts. Daarnaast is 
hij nog actief in tal 
van verenigingen. 
Deze foto’s tonen 
zijn veelzijdigheid.

Die 
andere 
passie

Nieuwbakken schepen Lothar Feys 
staat zijn plaats in de politieraad 
af aan N-VA-gemeenteraadslid 
Trui Tytgat. Samen met collega-
raadsleden Jan Verbeke en Piet 
Seynaeve en burgemeester Bert 
Maertens zal Trui veiligheid en 
leefbaarheid in concrete daden 
omzetten. Want veiligheid is en 
blijft onze prioriteit!

EIGEN IZEGEMS VEILIGHEIDSPLAN
“Izegem moet blijven investeren in 
een betere leefomgeving voor onze 
inwoners. De politiezone RIHO 

(Roeselare, Izegem en Hooglede) is 
hierbij de eerste partner. Onze stad 
geeft veel uit voor de financiering 
van ons politiekorps. In ruil mogen 
we een uitstekende dienstverlening 
verwachten”, stelt Piet Seynaeve.

“De politie bestrijdt in Izegem 
kordaat overlast en criminaliteit. Met 
het lokaal integraal veiligheidsplan 
legden we eigen Izegemse accenten, 
zoals de aanpak van fietsdiefstallen, 
het gebruik van illegale middelen 
en overlast in de uitgaansbuurt”, 
vervolgt Trui Tytgat.

INVESTEREN IN VEILIGHEID LOONT
Jan Verbeke: “Door een versterkte 
inzet van de politie tijdens het 
weekend en op evenementen is die 
overlast intussen gevoelig gedaald. 
Ook de forse uitbreiding van het 
cameranetwerk in het stadscentrum 
bewijst zijn nut. Patrouilles zijn 
snel ter plaatse wanneer ze een 
vechtpartij, vandalisme of een 
diefstal vaststellen op de live-
beelden. En als de dader niet op 
heterdaad geklist kan worden, 
maken de beelden het bovendien 
makkelijker om hem of haar achteraf 
op te sporen.”

Fietsdiefstallen blijven in onze stad 
plagen. “Gelukkig stelden we in 2014 
een gevoelige daling vast. Bovendien 
steeg het aantal opgehelderde 
diefstallen. Ons alerte korps kon 
enkele dieven zelfs op heterdaad 
betrappen”, legt Jan Verbeke uit.

Ook de drugsproblematiek krijgt 
in onze stad speciale aandacht. 
Dit probleem is misschien niet 
altijd even zichtbaar, maar helaas 
is het er wel. Burgemeester Bert 
Maertens: “Preventie, onder meer 
via de scholen en verenigingen, blijft 
vanzelfsprekend uiterst belangrijk. 
Maar we moeten hard optreden 
als we dealers kunnen klissen die 
centen verdienen op de kap van de 
gezondheid van onze jongeren.”

VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING
Naast de bestrijding van 
criminaliteit en overlast, blijven 
de politie en het stadsbestuur zich 
uiteraard ook inzetten voor meer 
verkeersveiligheid in onze stad. 
Met speciale aandacht voor de 
schoolomgevingen, doelgerichte 
controles op overdreven snelheid, 
foutief parkeren en fietsverlichting.

N-VA drukt stempel op Izegems veiligheidsbeleid
Trui Tytgat versterkt N-VA-rangen in politieraad

www.n-va.be/izegemizegem@n-va.be

N-VA de straat op

Politieraadsleden Trui Tytgat, Jan Verbeke, Piet  
Seynaeve, Bert Maertens

Kaartje leggen bij ‘De Vlaamse Vrienden’ in De Vagant.

Een weekendje weg met goede vrienden: alle redenen 
voor een uitstapje zijn goed, mits in goed gezelschap.

Secretaris, actief lid en manusje-van-alles bij de wan-
delclub Vlaams Huis, zelfs om de hoofdprijzen van de 
tombola uit te reiken.

Apetrots op zijn gezin, staat Hein maar wat graag te 
blinken met Ingeborg, Wiebe, Robbe en Janne.

© Frank Meurisse



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


