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Plannen krijgen vorm 
Stilletjesaan krijgen de plannen voor 
de heraanleg van de Markstraat vorm. 
Met een parkeerhaven, plaats voor 
de fietser, kwaliteitsvolle voetpaden, 
comfortabele rustbanken en discrete 
achtergrondmuziek. 

We kiezen voor een kwalitetisvol en 
aantrekkelijk handelscentrum, een 
uitnodigende ontmoetingsplek voor 
handelaars en winkelbezoekers. Ook nu 
is het aangenaam winkelen in onze cen-
trumstraten. Bijvoorbeeld om uw einde-
jaarsaankopen te doen bij onze lokale handelaars. De sfeervolle kerstdecoratie en -verlichting 
nodigen u uit om de volgende weken in onze stad op zoek te gaan naar eindejaarsgeschenken 
voor uw familie en vrienden.
 
Schepen van Financiën, Tom Verbeke: “Een bruisend handelscentrum versterkt onze  
Pekkerstad.” Daarom blijven we investeren in stadsvernieuwing. En zien we er de volgende 
weken naar uit om u te ontmoeten bij onze lokale handelaars, of in één van de vele  
horecazaken in onze stad. #preusipizegem.

Sfeervolle Kerst
We zijn midden de warmste periode 
van het jaar en de kerstverlichting 
zorgt opnieuw voor sfeer in onze stad. 

Niet alleen het centrum baadt in het 
licht. Ook in Emelgem, Kachtem en op 
de Bosmolens zijn de kernen sfeervol 
verlicht. “De vredesboom op de  
Melkmarkt schittert als nooit tevoren 
met 20 000 nieuwe ledlichtjes”, aldus 
schepen Caroline Maertens.

Samen klinken op het nieuwe jaar!

Gastspreker: minister Philippe Muyters

We nodigen jullie graag allemaal uit op de nieuwjaarsreceptie 
van N-VA Izegem. Alle info kan je vinden www.n-va.be/izegem.

ZONDAG29 januari
11 uurBierkasteel Emelgem

Bruisend handelscentrum

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Izegem wenst iedereen 
prettige eindejaarsfeesten en 
een uitdagend 2017!
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50 km/u en 
niet meer!
Om de snelheidsbeperking 
in de bebouwde kom extra in 
de verf te zetten, verschijnen 
regelmatig bijkomende sensibi-
liseringsborden in het Izegemse 
straatbeeld. Twee verschillende 
types borden zullen in straten 
geplaatst worden waar vaak 
te snel gereden wordt. Voor 
het bepalen van de locaties zal 
er overleg zijn met de politie. 
Op die manier willen we eerst 
sensibiliseren. Uiteraard gaan 
we later over tot snelheids- 
controles.

N-VA Izegem steunt Piet Sabbe en 11.11.11

50 jaar 11.11.11
Ook dit jaar was N-VA trouw op post om de plaatse-
lijke 11.11.11 actie te ondersteunen. Onze vrijwilligers 
zetten hun beste beentje voor om Izegem warm te 
maken voor 11.11.11. Onze vertegenwoordiger in de 
Noord-Zuidraad Hein Depoorter en Lisbet Bogaert 
namen bovendien deel aan het 50ste verjaardagfeest van 
11.11.11.

Izegemnaar Piet Sabbe  
is actief in Ecuador
In 1995 plantte de Izegemnaar Piet Sabbe de eerste boom 
op een schraal, afgetakeld stuk land in de Westelijke Andes 
van Ecuador. Daarmee begon een lang proces van land-
schapsherstel. Dit initiatief kadert in een mondiale bewe-
ging, die een omschakeling wil realiseren van een op fossiele 
brandstoffen gebaseerde maatschappij naar een gemeen-
schap gebouwd op lokale productie en gezond land- en 
waterbeheer. Geïnteresseerden kunnen Piet contacteren via 
bospasforest@gardener.com.

Jobstudenten kunnen  
flexibeler werken
Studenten kunnen vanaf 2017 
flexibeler werken! In plaats  
van een maximum van  
50 dagen per jaar zal je als een stu-
dent 475 uren kunnen werken. 

Zo verlies je nooit een hele dag als 
je slechts enkele uurtjes werkt. In 
het bijzonder in de horeca zal je het 
voordeel hier merken, waar vaak al-
leen tijdens piekuren gewerkt wordt. 
Jong N-VA Izegem informeerde de 
Izegemse jongeren en gaf er meteen 
een traktaat bovenop.

Op de vorige bestuursverkiezingen van Jong N-VA waren we blij om twee nieuwe jonge gezichten te ver-
welkomen. Met Laura Vandamme en Lennert Denys zetten we de verjonging verder binnen het bestuur. 
Het bestuur wordt verder aangevuld door Maxine Libbrecht, Dieter Vanthournout, Michael Debruyne, 
Pieter Capelle, Lothar Feys en Bart Supply.

N-VA Izegem pakt  
sluikstorten aan
Sluikstorten is asociaal. Tijdens de 
gemeenteraad van oktober stelde Die-
ter Vanthournout daarom voor om de 
bestrijding van sluikstorten in Izegem 
op te voeren. 

“Dit willen we doen door inwoners te stimuleren, 
te sensibiliseren en door overtreders te sanctio-
neren.” Het voorstel van de N-VA bevat een reeks 
concrete voorstellen: een premiesysteem voor 
verenigingen en inwoners, een sensibiliserende 
campagne, mobiele camera’s om overtreders te 
betrappen. De volledige gemeenteraad onder-
steunde het voorstel. 

Jong N-VA breidt uit!



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


